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ÚVODEM
Vážené kolegyně a vážení kolegové v katechetické službě!
Advent je obdobím očekávání a s ním bývá spojena naděje na příchod
někoho či něčeho, co si toužebně přejeme. Někteří z nás očekávají, že se
změní sami, jiní, že lidé začnou více „chodit do kostela“, porozumí, že víra
je nejlepším základem jejich života. Někteří očekávají, že děti přestanou
zlobit a začne je zajímat obsah náboženské výuky. Všichni k tomu hledáme
cesty a prostředky a snažíme se být trpěliví a prosit Boha o pomoc.
Víme také, že Bůh často překvapuje a jeho neustále opakovaný příchod je
jiný, než si představujeme. Naším úkolem dnes není vychovat vzorné
křesťany, ale být jim svědky víry v Ježíše Krista, kterou jsme sami přijali
a kterou žijeme. V tomto duchu vám jako duchovní program na dobu
adventní doporučujeme poselství papeže Františka katechetům, které vyslovil při audienci na
mezinárodním katechetickém kongresu v Římě den před svátkem sv. Václava. Měli jsme s kolegyní
Simonou možnost být této audienci osobně přítomny a věříme, že i vás povzbudí Františkovo poselství:
být katechetou – svědkem Ježíše Krista, nebát se „ušpinit se“ na perifériích a bránit se „zkostnatění“.
Překlad papežovy promluvy najdete ve 3. čísle revue Cesty katecheze, a také na stránkách
www.cestykatecheze.cz v rubrice Archiv. „Naživo“ můžete nahlédnout do atmosféry setkání se zástupci
katechetů ve videu na stránkách http://www.youtube.com/watch?v=iPFQcDpDQ7s.
Těšíme se s kolegyněmi na společné setkání 11. ledna na diecézním katechetickém setkání a při dalších
příležitostech, z jejichž nabídky si můžete vybrat. Snažili jsme se zodpovědět i vaše dotazy (viz rubrika
Aktuálně).
Za celý tým KPC: Marie Zimmermannová
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SETKÁNÍ A METODICKÉ SEMINÁŘE



DIECÉZNÍ KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého (dále KPC) pořádá v sobotu
11. ledna 2014 v Novém Adalbertinu v Hradci Králové tradiční diecézní katechetické setkání, na které
zve kněze, jáhny, katechety, učitele náboženství a animátory společenství mladých, manželů a seniorů,
kteří se pravidelně nebo příležitostně podílejí na katechetické činnosti. Účelem setkání je prohloubit svoji
kvalifikaci v tématech, která jsou společná všem věkovým a sociálním skupinám, vyměnit si zkušenosti,
seznámit se s aktuální nabídkou KPC k výročí vzniku diecéze, k Roku povolání a k Roku rodiny,
a inspirovat se v praktických seminářích novými metodickými postupy.
Hlavním tématem diecézního katechetického setkání je duchovní výklad liturgie, který připravil
P. Jan Šlégr, SL.D. ve spolupráci s KPC. Liturgie je nezastupitelným pramenem života z víry, v ní se také
neustále obnovuje naše osobní povolání od Boha. Slavení liturgie je živým procesem, který procházel
v dějinách církve vývojem a v prosinci 2013 jsme si připomněli významný mezník v tomto vývoji –
50. výročí schválení a vydání konstituce Sacrosanctum concilium (Konstituce o posvátné liturgii byla
schválena 4. 12. 1963). Při setkání se budeme zabývat mystagogií jako duchovním výkladem liturgie,
který pak uplatníme i při společném slavení mše svaté. Odpolední program bude věnován praktickým
ukázkám.
Časový harmonogram:
9:00

Ranní chvály

9:30

Zahájení programu, aktuální informace

9:45

Přednáška: Slavení liturgie v dějinách a mystagogický pohled na bohoslužbu slova –
Jan Šlégr, SL.D.

10:30 Přestávka s občerstvením
11:00 Práce ve skupinách: souvislosti mezi Písmem svatým a Mešním řádem
11:30 Vyhodnocení výsledků práce ve skupinách
12:00 Přestávka – přesun do katedrály ke společnému slavení mše svaté
(12:15 lektor a čtenáři přímluv – nácvik v katedrále)
12:30 Mše svatá v katedrále Svatého Ducha
13:30 Přestávka: pozvání k občerstvení, prostor pro individuální sdílení zkušeností
14:30 Metodické semináře k různým oblastem liturgické výchovy, předpokládaný konec v 16:00.
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Anotace přednášky a práce ve skupinách
V prosinci 2013 jsme si připomněli schválení první konstituce Druhého vatikánského koncilu, která je
věnována slavení liturgie a nese název Sacrosanctum concilium (O posvátné liturgii). Tato
konstituce zdůraznila výchovu věřících k činné účasti na mši svaté, která předpokládá hlubší
porozumění symbolice liturgických úkonů a gest. Tomuto porozumění napomáhá mystagogická
metoda známá již ze starověku z tzv. mystagogických katechezí biskupů. V současné době je
mystagogická katecheze poslední fází katechumenátu, uplatní se však také v katechezi s dětmi,
mladými lidmi i dospělými. Její podstatou je uvádění do tajemství skrytého v Božích činech
zjevených v Písmu svatém a slavených v liturgii.
Ve druhé části dopoledního programu se rozdělíme do skupin po cca 15 účastnících. Každý obdrží text
mešního řádu, v němž bude hledat souvislosti s Písmem svatým. Přivezte si, prosíme, Bibli
s sebou! Tato aktivita je důležitým základem pro přípravu mystagogické výchovy v katechezi.
ODPOLEDNÍ METODICKÉ SEMINÁŘE K LITURGICKÉ VÝCHOVĚ
1. Přímluvná modlitba v liturgii církve (P. Jan Šlégr, SL.D.)
Přímluvy jsou součástí Denní modlitby církve (ranních chval, nešpor) a mše svaté. Jsou
připraveny podle určitých pravidel, která počítají i s vlastní tvorbou. Předmětem semináře bude
výklad těchto pravidel a praktická zkouška s přípravou přímluv.
2. Nedělní liturgie s dětmi (Mgr. Helena Nerudová)
Seminář je určen pro účastníky z farností, kde se konají mše svaté pro rodiče s dětmi. Jeho účelem
je představit práci s metodickými materiály, které vytváří KPC na každou neděli a uveřejňuje je na
svých internetových stránkách. Lektorka je prakticky užívá v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Hradci Králové. Dále bude vytvořen prostor pro sdílení zkušeností z jiných farností, kde je
dětem věnována zvláštní pozornost při homilii nebo při bohoslužbě slova v odděleném prostoru.
3. Využití biblických postaviček při nedělní mši svaté (Mgr. Anna Kovářová)
Účelem semináře je představit zkušenost z farnosti s přípravou na četbu a porozumění nedělnímu
evangeliu s využitím práce s biblickými postavičkami. Součástí semináře bude praktické
vyzkoušení si přípravy takové scény. Postup lze využít i při práci s jinou metodou.
4. Liturgická „abeceda“ pro předškoláky a děti mladšího školního věku (Mgr. Simona Kubová)
Účelem semináře je ukázat uplatnění mystagogické metody při seznamování nejmladších dětí
s místy a bohoslužebnými předměty v kostele (oltář, ambon, svatostánek, kalich apod.).
5. Křest dětí – metodický materiál a pomůcka pro katechezi (ThLic. Ing. Marie Zimmermannová,
Th.D.)
Účelem semináře je představit metodickou pomůcku pro mystagogický výklad obřadu křtu dětí.
Pomůcku a postup lze uplatnit při přípravě na obnovu křestních slibů např. v době postní nebo
před prvním svatým přijímáním. Jinou možností je využít ji při přípravě rodičů na křest dítěte.
6. Koncept „symbolické výchovy“: Didaktické metody ve výchově k vnímání symbolického jednání
(pedagogický tým KPC)
Jedním z úkolů liturgické výchovy je pomoci porozumět symbolickému jednání při slavení liturgie
a jeho spojitosti se životem člověka. V semináři budou představeny aktivity, které je možné využít
v katechezi i ve výuce náboženství za účelem učit se vnímat symboly života a symboly víry
a jejich vzájemnou souvislost.
PŘIHLÁŠKY: Účast na setkání je povinná pro katechety, kteří obdrželi kanonickou misi. Prosíme,
potvrďte svou účast formou sms zprávy, e-mailem nebo jiným způsobem a uveďte také číslo
odpoledního semináře, který preferujete. Počet míst na jednotlivých seminářích bude omezen.
SMS posílejte na tel. číslo: 735 215 335 ve tvaru: DKS jméno číslo semináře.
Přihlášky e-mailem na adresu: kc@bihk.cz
Zpět na obsah
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OBLASTNÍ KATECHETICKÉ SETKÁNÍ, PRACOVNÍ SCHŮZKY
PRO KNĚZE A PASTORAČNÍ ASISTENTY – JARNÍ KOLO
Předběžný program:


Rok povolání: metodické materiály zaměřené na podporu osobního povolání
a obnovu vědomí povolání ze křtu (základ programu na dobu postní)



Rok rodiny 2014: nabídka metodického materiálu pro společenství manželů



Rok diecéze: nabídka pomůcek



Velikonoce

Termíny setkání včetně časového rozvrhu jsou uvedeny také v Kalendáři akcí KPC na poslední straně
Občasníku:
Oblastní setkání katechetů (účast kněží je vítána) se konají většinou od 16:00 do 18:00:
11. 2.
Náchod
13. 2.
Nová Paka
18. 2.
Hradec Králové – Nové Adalbertinum
20. 2.
Česká Třebová – fara (16:30 – 18:30)
21. 2.
Litomyšl – fara
24. 2.
Chrudim – fara
27. 2.
Havlíčkův Brod
Pracovní setkání kněží, jáhnů a pastoračních asistentů se konají většinou od 9:00 do 12:00:
18. 2.
Hradec Králové – Nové Adalbertinum
21. 2.
Litomyšl – fara
27. 2.
Havlíčkův Brod – fara (začátek v 15:00, pokračování s ostatními katechety do 18:00)

 STARÝ ZÁKON V KATECHEZI DĚTÍ – BOŽÍ PLÁN SPÁSY
Seminář je určen katechetům, kteří pracují s dětmi mladšího školního věku (přibližně do 12 let).
Jeho hlavním přínosem je uvedení do typologie a mystagogie starozákonních textů, kterou uplatníte mj.
v mystagogickém výkladu liturgie (viz také pozvání na diecézní katechetické setkání). Dle zkušeností
z předchozích seminářů se můžete těšit na kvalitní obsah.
Témata: 1. Úvod do četby Bible – Starý a Nový zákon; 2. Typologie a mystagogie; 3. Stvoření;
4. Prvotní hřích; 5. Potopa; 6. Abrahám; 7. Mojžíš, 8. Exodus; 9. Proroci
Termín: 14. – 16. 2. 2014
Místo konání: Hradec Králové, Velké náměstí 32, Nové Adalbertinum
Lektoři semináře: Dr. Barbara Surma a P. Dr. Krzysztof Biel, SJ (Akademia Ignatianum, Krakow)
Příspěvek na seminář: 100,- pro účastníky z Královéhradecké diecéze, 200,- pro zájemce z jiných diecézí
Nabízíme možnost ubytování v budově Nového Adalbertina, cena za 1 noc včetně snídaně:
Jednolůžkový pokoj – 550 Kč; dvoulůžkový pokoj – 350 Kč; Třílůžkový pokoj – 317 Kč
Po domluvě zvýhodněná cena ze sociálních důvodů. Stravování nezajišťujeme. Seminář je otevřen
účastníkům ze všech diecézí.
Přihláška: je součástí přílohy nebo ke stažení na http://kc.bihk.cz.
Zpět na obsah
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 E-LEARNINGOVÝ KURZ „METODIKA PRÁCE S BIBLÍ S DĚTMI ŠKOLNÍHO VĚKU“
V říjnu t. r. jsme ukončili první běh kurzu, který se konal v rámci projektu "Doplňkové vzdělávání
pracovníků církevních organizací – DVCO 2" Pastoračního střediska o.p.s. Na oblastních setkáních jsme
vás pozvali k účasti na druhém běhu kurzu, který bude otevřen v lednu 2014. Kurz probíhá formou
samostudia materiálů uveřejněných na internetu a písemných konzultací k zadaným úkolům. Vedle
studijního materiálu v něm účastníci najdou řadu multimediálních pomůcek. Nabízíme účast v kurzu
všem, kteří se věnují katechezi s dětmi nebo vyučování náboženství, a také animátorům společenství dětí.
Prosíme proto příjemce tohoto občasníku o zprostředkování informací těm, kteří ho neodebírají a mohli
by mít zájem o tuto formu vzdělávání.
Kurz vychází ze skutečnosti, kterou katolická církev pojmenovala v konstituci Druhého vatikánského
koncilu LUMEN GENTIUM: Boží plán spásy, o jehož naplňování svědčí Bible, objasňuje smysl
existence stvoření a místo člověka v něm. V kurzu se budeme vzájemně učit, jak tuto skutečnost předávat
dětem, a také jak sami prohlubovat porozumění Božímu zjevení.
Kurz obsahuje 10 lekcí. Základním studijním materiálem každé z nich je tzv. "kniha". Zde najdete teorii
doplněnou o praktické příklady a odkazy na další zdroje informací. Dalšími prvky kurzu jsou: anketa,
test, fórum k výměně zkušeností, databáze tištěných pomůcek, metodické postupy, složky s obrázky,
powerpointovými prezentacemi, videoukázkami, textovými pomůckami a dalšími materiály ke stažení
a použití. Shromáždili jsme a utřídili v tomto kurzu téměř vše, co jsme v uplynulých letech nabízeli
v jednotlivých seminářích, a vytvořili jsme nové pomůcky.
Cílem kurzu je, osvojit si metody práce s dětmi, které jim přiblíží svět Bible a uvedou je do četby jejích
textů.
K vlastnímu tématu kurzu se budeme postupně přibližovat řešením základních otázek každé lekce:
1. lekce: Jak můžeme nahlížet na Bibli a jak ji dětem představit jako literární a kulturní památku
a především jako knihu víry?
2. lekce: Jak přistoupit k Bibli a jejím textům ve výuce náboženství a v katechezi?
3. lekce: Jak musí být "vybaven" katecheta či učitel, aby mohl pracovat s Biblí s dětmi?
4. lekce: Co znamená Bible pro dítě?
5. lekce: Nejvýraznějším literárním druhem Bible blízkým dítěti jsou příběhy. Jak lze využít jejich
strukturu a s nimi pracovat?
6. lekce: Jaké metody práce můžeme volit s dětmi při zpracování příběhů Bible?
7. lekce: Které další literární druhy jsou vhodné pro práci s dětmi a jaké metody jsou k tomu vhodné?
8. lekce: Jak pracovat se zfilmovanými biblickými příběhy?
9. lekce: Jak pomoci dětem porozumět tajemstvím víry pomocí biblických textů?
10. lekce: Jak kdo z nás s Biblí v katechezi či ve výuce pracuje? Co se můžeme od sebe naučit?
Kurz je připravován jako jeden ze základních "kamenů" trvalého vzdělávání katechetů. Do své konečné
podoby bude upraven po získání zkušeností z prvního běhu a po vydání standardů pro trvalé vzdělávání
katechetů, které připravuje Katechetická sekce ČBK.
Zájemce o zařazení do e-learningového kurzu prosíme, aby nás kontaktovali e-mailem na adrese:
kc@bihk.cz a uvedli tyto údaje: jméno, příjmení, farnost a své dosavadní vzdělání pro katechetickou
službu. Na základě tohoto e-mailu obdržíte přihlašovací údaje „hosta“, abyste mohli do kurzu nahlédnout
před odesláním definitivní přihlášky.
Zpět na obsah
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 SEMINÁŘE PROJEKTU VYUŽITÍ KŘESŤANSKÉHO DĚDICTVÍ VE VÝUCE
Během školního roku 2013 – 2014 nabízíme v rámci udržitelnosti projektu VKD semináře, nyní již pro
všechny zájemce. Vybraný seminář můžeme uskutečnit i pro zaměstnance jedné školy či v jedné farnosti
v domluveném termínu. Pro učitele základních škol (i učitele náboženství) jsou semináře akreditovány
MŠMT v systému DVPP. Pro katechety, kteří se nemohou účastnit ve všední den, nabízíme několik
seminářů v sobotních termínech. Minimální počet účastníků pro uskutečnění semináře jsou tři.
Prosba: Pokud máte zájem o některý seminář a nehodí se vám jeho termín, dejte nám to vědět nejlépe
e-mailem. Jakmile budeme mít odpovídající počet zájemců (tj. minimálně tři), domluvíme s nimi jiný
termín, který bude vyhovovat všem.
Obsah a účel jednotlivých seminářů najdete na stránkách http://www.bihk.cz/pastorace/pedagogickecentrum/vyuziti-krestanskeho-dedictvi-ve-vyuce (kratší cesta je z adresy www.diecezehk.cz/skoly).
Aktuální termíny vypsaných seminářů jsou součástí Kalendáře akcí KPC na poslední straně Občasníku.
Pro přehlednost jsou zapsány kurzívou. Změny termínů jsou možné (viz „prosba“ výše).
Seminář D-1 „Využití multimediálních pomůcek ve výuce“ se uskuteční s největší pravděpodobností
v lednu. V současné době jsou přihlášeni tři zájemkyně. Pokud se chcete naučit zacházet
s multimediálními pomůckami, provádět jejich jednoduché úpravy nebo se zdokonalit v jejich vytváření
(zejména se to týká powerpointových prezentací), neváhejte a přihlašte se přímo lektorce na adrese:
zimmermannova@bihk.cz.
Zpět na obsah

 DUCHOVNÍ OBNOVA NEJEN PRO KATECHETY
Se uskuteční v termínu 27. – 30. 3. 2014 v Duchovním a rekreačním centru Marianum v Janských
Lázních. Obnovu povede P. Jan Šlégr, SL.D.
Téma: Liturgie jako pramen duchovního života (pokračování tématu z roku 2013)
Cena za celý pobyt, tj. ubytování s plnou penzí:
1 osoba na pokoji – 1890,-

3 osoby na pokoji – 1190,-

2 osoby na pokoji – 1390,-

4 osoby na pokoji – 1090,-

Katechetům s platnou kanonickou misí přispějeme částkou 500 Kč.
Přihláška: je součástí přílohy nebo ke stažení na http://kc.bihk.cz.
Zpět na obsah

METODICKÉ MATERIÁLY A POMŮCKY

 CESTY KATECHEZE 2014
V tomto týdnu dostanou předplatitelé revue Cesty katecheze třetí číslo letošního ročníku, které má název
„Víra v dialogu“. Upozorňujeme zejména články a příspěvky věnované Roku rodiny, a také na druhou
část seriálu o projektu „Obnova katecheze a náboženského vzdělávání v ČR“.
Prosíme o včasné uhrazení předplatného ve výši 200 Kč na ročník 2014, který bude věnován tematice
identity člověka, křesťana a křesťanskému životnímu stylu. Objasnění závažnosti těchto témat najdete
v poznámkách z referátu kardinála R. Fisichelly, který přednesl na Mezinárodním katechetickém
kongresu v Římě v září 2013 (viz Cesty katecheze č. 3/2013). Pokud ještě nejste odběrateli časopisu,
prosíme, abyste si jej přihlásili na stránkách www.cestykatecheze.cz v rubrice „Předplatné“, kde je
6

Občasník KPC HK – č. 2 – školní rok 2013–2014

strana 7

uveřejněna přihláška. Pokud to pro vás není možné ze sociálních důvodů, rádi Vám časopis
zprostředkujeme. Novinkou ročníku 2014 bude úprava obsahu Praktické přílohy tak, aby pomohla zvláště
začínajícím katechetům a učitelům náboženství.
Zpět na obsah

 PODNĚTY PRO VÝUKU A KATECHEZI STŘEDOŠKOLÁKŮ
V současné době zatím neexistuje oficiálně vydaný materiál pro náboženské vzdělávání středoškoláků
nebo pro systematickou katechezi této věkové skupiny, který by jednotně doporučila ČBK, jako tomu
bylo v roce 2004 pro náboženskou výchovu dětí. V současné době již není možné užívat jednotných
materiálů, neboť podmínky různých skupin jsou velmi odlišné. Základ vzdělávacího programu je však
stejný. Ten najdete v pomůcce, kterou vydalo KPC v loňském roce v rámci projektu „Využití
křesťanského dědictví ve výuce – praktické náměty“. Jedná se program s názvem „Slovník křesťanství“,
který je dostupný na http://vkd.bihk.cz v rubrice „Interaktivní CD“, na konci seznamu. Přímý odkaz je:
http://vkd.bihk.cz/vyukova-cd/slovnik-krestanstvi/ . Metodika, jak s pomůckou pracovat, je součástí
úvodní stránky. Program můžete doplnit o další metodické materiály ze stránek VKD. K uvedení do práce
s tímto programem nabízíme též metodický seminář, který se uskuteční v sobotu 18. ledna 2014 (viz
kalendář akcí KPC na poslední straně Občasníku).
Pokud potřebujete metodické materiály ke katechezi se středoškoláky, zvláště k práci s biblickými texty
a k liturgické výchově, pak vám doporučujeme jako zdroj stránky www.cestykatecheze.cz, kde je třeba
prolistovat záložku „Ke stažení“ nebo záložky „Písmo svaté“ a „Liturgie“.
Ucelené programy na celý školní rok se připravují v rámci projektu ČBK „Obnova katecheze
a náboženského vzdělávání v ČR“, který je postupně představován v časopise Cesty katecheze
(viz č. 1/2013, č. 3/2013).
Zpět na obsah

 PODNĚTY A POMŮCKY K ADVENTU
Odkazy na materiály pro dobu adventní prezentované na oblastních setkáních, najdete na adrese:
http://kc.bihk.cz
 Adventní program pro rodiny s dětmi ve farnosti: Kdo je narozený Ježíš?
Viz rubrika Nedělní liturgie s dětmi


Ikona k tajemství dítěte Ježíše: jsou umístěny na stránce

http://www.bihk.cz/pastorace/katecheticke-centrum/texty-pro-katechety-a-ucitele-nabozenstvi

Zpět na obsah

 NEDĚLNÍ LITURGIE S DĚTMI - PŘIPOMÍNÁME
Na internetových stránkách KPC najdete v rubrice „Nedělní liturgie s dětmi“ aktuální seriál pro letošní
školní rok pro děti ve věku 3 – 12 let. Metodický materiál obsahuje poznámky k výkladu evangelia,
podněty pro promluvu nebo dialog s dětmi a náměty na aktivitu.
Pomůcka je určena kněžím pro přípravu nedělních promluv pro děti a animátorům/animátorkám, které ve
farnostech vedou bohoslužbu slova pro děti. Pokud vám nevyhovuje sledování, kdy bude příspěvek
uložen na web, můžete požádat o jeho zasílání e-mailem na adrese kc@bihk.cz. Přijde vám současně
s jeho zveřejněním na internetové stránce.
Přímý přístup: nedělní liturgie s dětmi na webu KPC
Zpět na obsah
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AKTUÁLNĚ

 PŘEHLED O VÝUCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/13 – TEMATICKÉ PLÁNY
Děkujeme všem, kteří nám zaslali vyplněné tematické plány pro skupiny, ve kterých vyučovali
náboženství v uplynulém školním roce 2012/13 ve škole nebo vedli katechezi dětí na faře.
Formuláře tematických plánů i třídních knih je možné stáhnout z internetových stránek KPC
http://kc.bihk.cz v rubrice Ke stažení.
Zpět na obsah

 VZDĚLÁNÍ UČITELŮ NÁBOŽENSTVÍ PRO VÝUKU VE ŠKOLÁCH
Požadavek na vzdělání učitelů náboženství pro výuku ve školách stanovuje Zákon o pedagogických
pracovnících č. 563/2004 Sb. Ten v par. 14 o učitelích náboženství předepisuje:
Učitel náboženství získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném magisterském studijním programu
a) v oblasti teologických věd,
b) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů náboženství, nebo
c) v oblasti pedagogických nebo společenských věd a vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na
přípravu učitelů náboženství, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání
uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů náboženství.
Z tohoto paragrafu byla učiněna výjimka platná pět let, ta byla prodloužena o dalších pět let a měla by
skončit na konci příštího roku. Pokud nebude výjimka obnovena a učitel náboženství do té doby nezíská
požadovanou kvalifikaci, nebo alespoň nezačne studovat, nebude mít možnost vyučovat náboženství ve
škole jako nepovinný předmět. Zůstává možnost vyučovat v rámci zájmového kroužku nebo převést
výuku ze školy na faru. Individuální konzultace poskytne KPC.
Zpět na obsah

 KONGRES KATECHETŮ NA VELEHRADĚ – OHLÉDNUTÍ A NAHRÁVKY
Jak víte, koncem října se na Velehradě uskutečnil IX. kongres katechetů, který se koná pravidelně každé
dva roky. Z naší diecéze se ho zúčastnilo 35 katechetů, většinou z řad laiků. Téma letošního kongresu
bylo Živá víra a cyrilometodějská tradice. Kromě zajímavých přednášek se v odpoledních a večerních
hodinách konaly také různé semináře a workshopy. Katechetická sekce ČBK nabízí na svých webových
stránkách možnost objednání přednášek ve sborníku nebo v audio podobě. Obojí lze objednat na adrese:
http://katechet.cirkev.cz/kongresy-katechetu/ix-celostatni-kongres-katechetu/, příprava však bude
nějakou dobu trvat. Jakmile se dozvíme, že nahrávky nebo sborník jsou k dispozici, budeme vás
informovat.
Zpět na obsah
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PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA
Vážené katechetky, vážení katecheté, milí přátelé misií!
Děkuji Vám jménem Papežských misijních děl za Vaši práci pro misie, za misijní výchovu Vám
svěřených dětí a za všechny misijní aktivity i nové nápady! Patří Vám velké poděkování za zapojení do
oslav Misijní neděle! Tento den byl spojený s mnoha aktivitami, které zpřítomňují misijní poslání církve,
a také s finanční sbírkou na realizaci konkrétních projektů PMD v misiích. V mnoha farnostech jste
podpořili šíření Kristova evangelia a péči o nejpotřebnější modlitbou růžence, adoracemi, žehnáním svící
a uspořádáním misijních besed a videoprojekcí. Zapojili jste se do Misijního mostu modlitby, děti se
podílely na přípravě liturgie a uspořádali jste tradiční akce PMD, jako jsou Misijní jarmarky a Misijní
koláče.
Za modlitební, finanční a jakoukoliv jinou podporu Misijní neděle a papežských misií všem moc děkuji!
Ráda bych Vás znovu pozvala na naše webové stránky www.missio.cz, na kterých najdete veškeré
informace týkající se PMD. Naleznete zde připravované i uskutečněné akce, projekty PMD, informace,
jak podpořit misie, přehled misijních materiálů, tvořivé aktivity, dopisy z misií, obsáhlou foto, video
a audio galerii i aktuální zprávu o získání ochranných známek PMD pro své tvořivé aktivity.
V Cestovním deníku národního ředitele PMD P. Jiřího Šlégra se můžete vrátit k návštěvě národního
ředitele Papežských misijních děl v Zambii, P. Bernarda Makadani Zulu, který pobýval v naší
diecézi ve farnosti Dolní Dobrouč, Červený Kostelec, Jilemnice, Dvůr Králové nad Labem a Špindlerův
Mlýn.
Podrobnější informace a fotografie z jednotlivých dnů najdete zde: www.missio.cz/pmd/cestovni-denik/
Papežská misijní díla mají také svůj odkaz na Facebooku a Twitteru. Prosíme o propagaci těchto
informací, aby se mohla zvěst o misiích šířit i skrze tyto pro mnoho (nejen) mladých lidí populární
sociální "sítě". PMD na facebooku: https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila
PMD na twitteru: https://twitter.com/missio_cz
V letošním roce si připomínáme 20 let od obnovení činnosti Papežských misijních děl v České
republice. Díky úsilí národních a diecézních ředitelů a pomoci tisíců dobrovolníků z řad laiků, kněží
a řeholníků se za tuto dobu stala Papežská misijní díla respektovanou církevní organizací pomáhající
v zemích třetího světa. Aktivita lidí zapojených do podpory misií a jejich osobní příklad a finanční
podpora dnes u nás pozitivně svědčí o církvi, která dokáže nejen přijímat, ale i štědře rozdávat.
Další informace a odkazy k tomuto výročí jsou pro Vás připraveny zde:
http://www.missio.cz/headline/20-let-od-znovuobnoveni-pmd-v-cr/
Dalším výročím v tomto roce je i 170 let od vzniku Papežského misijního díla dětí.
Toto dílo založil francouzský biskup De Forbin-Janson, který v tu dobu pozval a zapojil děti do misijní
práce. Vytvořil hnutí křesťanských dětí, které pomáhají nevěřícím dětem hledat Pána. Denní modlitba
a pravidelné týdenní finanční úspory malých misionářů jsou i dnes milou povinností pro členy tohoto díla,
které je rozšířené asi do 130 zemí.
U nás známé Misijní klubko patří právě k tomuto dílu, jehož mottem je "Děti pomáhají dětem".
My jsme si toto výročí v naší diecézi připomněli na letošním Misijním dni v Chocni.
http://www.missio.cz/aktuality/misijni-den-v-chocni-2013/
http://www.missio.cz/pro-deti/misijni-vychova-deti/co-delame-klubko/
Na KPC v Hradci Králové si můžete vybrat z nových misijních materiálů. Mezi nimi je nový misijní
dokumentární film Oázy perlového ostrova, který zachycuje prostředí sirotčinců na Srí Lance, kde
Papežská misijní díla systematicky pomáhají.
Prostřednictvím výpovědí pracovníků sirotčinců, sirotků, zástupců PMD i dobrovolníků získáte vhled do
tíživé situace v této válkou poznamenané zemi. Tento film režiséra Martina J. Rýznara získal na Festivalu
dobrých zpráv "Čestné uznání poroty".
Ukázka dokumentu Oázy Perlového Ostrova:
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http://www.missio.cz/aktuality/oazy-perloveho-ostrova-ochutnavka-pripravovaneho-filmu/
Pozvání na misijní Ples pro tebe na podporu sirotčince na Srí Lance, který se koná 30. 11. 2013
v Říčkách v Orlickém Podhůří je součástí příloh.
S nadcházejícím Adventem Vás chceme poprosit, abyste s dětmi spojili přípravu na Vánoce s pomocí
nejchudším dětem. Můžete uspořádat vánoční Pohled pro misie: vyzvedněte si na Katechetickopedagogickém centru nebo na mé adrese předtištěné pohlednice, na které pak děti (i dospělí) namalují
vánoční motivy. S dětmi můžete připravit i Jeden dárek navíc, který motivuje k modlitební
a finanční pomoci dětem z misií. Děti mohou šetřit na dárek pro chudého kamaráda a o Vánocích své
úspory zabalit jako dárek a přinést k oltáři, pod stromeček, k jesličkám apod. Ten, kdo připravuje tuto
akci, určí i případnou odměnu, jakou děti, které našetřily na dárek, dostávají. Mohou si dát například
ozdobu na stromeček či postavičku do betléma, ke kterému dárek daly.
Získané finance z výstavky hotových pohlednic (VS 140) a Jednoho dárku navíc (VS 240) posílejte do
kanceláře PMD.
Výtěžek těchto akcí přispívá k záchraně chudých dětí v misiích.
I v letošním roce chceme spolu s Vámi připravit Vánoční dárek pro chudé děti v Africe. Můžete potěšit
ty nejmenší v Zambii a účastnit se na stavbě mateřské školy pro 350 chudých dětí. Náklady na stavbu činí
přibližně 700 Kč na jedno dítě, které bude do této školky chodit. Vaše vánoční dárky pošlete, prosím,
nejpozději do 31. 12. 2013, variabilní symbol 240, do zprávy pro příjemce uveďte: Zambie. Vám, kteří
takto přispějete k radosti a záchraně trpících dětí, upřímně děkujeme!
Více informací v příloze.
Přeji Vám a všem malým misionářům pokojný adventní čas a radostné svátky Kristova narození!
Mgr. Bronislava Halbrštátová
Diecézní ředitelka PMD
email: bronislava.halbrstatova@seznam.cz
Národní kancelář: PMD, 54351 Špindlerův Mlýn 33, tel: 499 433 058, 604 838 882,
pmd@missio.cz, www.missio.cz
Zpět na obsah

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého; vydáno pro vnitřní potřebu 28. listopadu 2013
Číslo připravily: Marie Zimmermannová, Iva Čiperová, Simona Kubová, Irena Zbrojová, Jana Kobylíková
Poštovní adresa: Biskupství královéhradecké, Katechetické a pedagogické centrum, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové,
tel.: 495 063 420 (Zimmermannová, Kobylíková, Zbrojová, Říhová, Klabanová, Sodomka, Kafková); 737 215 335 (Zimmermannová);
495 063 232 (Čiperová, Kubová, Nerudová); 734 435 369 (Čiperová);
kc@bihk.cz;
http://kc.bihk.cz; www.bihk.cz/skoly;
www.cestykatecheze.cz (metodické materiály ke katechezi; vzdělávání ke katechetické službě;
http://vkd.bihk.cz (metodické materiály k výuce náboženství a k programům pro školy)
http://odproskoly.bihk.cz/ (projekt Otevřené dny pro školy)
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KALENDÁŘ AKCÍ KPC VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 – 2014
Název:
Diecézní katechetické setkání
B-4 Křesťanský slovník a jeho
aktualizace

Čas:
9.00 – 16:00

Místo konání:
HK – NA

9:00 – 13:00

HK – NA

6. 2.

Oblastní setkání katechetů

16:00 – 18:00

Dvůr Králové nad
Labem – fara

8. 2.

B-1 Bible – kniha knih

9:00 – 15:00

HK – NA

11. 2.
13. 2.

Oblastní setkání katechetů
Oblastní setkání katechetů

16:00 – 18:00
16:00 – 18:00

Náchod
Nová Paka – fara

14. – 16. 2.

Starý zákon v katechezi dětí –
Boží plán spásy

pátek v 15:00
– neděle 15:00

HK – NA

9:00 – 12:00

HK – NA

16:00 – 18:00

HK – NA
Česká Třebová –
fara

Datum:
11. 1. 2014
18. 1.

18. 2.

Pracovní setkání kněží
a pastoračních asistentů
Oblastní setkání katechetů

20. 2.

Oblastní setkání katechetů

18. 2.

21. 2.
21. 2.
24. 2.
27. 2.
27. 2.
27. – 30. 3.
15. 3.
25. 3.
28. 3.

Pracovní setkání kněží
a pastoračních asistentů
Oblastní setkání katechetů
Oblastní setkání katechetů
Pracovní setkání kněží
a pastoračních asistentů
Oblastní setkání katechetů
Duchovní obnova pro katechety:
Liturgie jako pramen
duchovního života
B-3 Křesťanské rituály a symboly
B-2 Křesťanské stavby – kostely,
kláštery
A-2 Poselství křesťanských Vánoc
a Velikonoc II

16:30 – 18:30
9:00 – 12:00

Litomyšl – fara

16:00 – 18:00
16:00 – 18:00

16:00 – 18:00

Litomyšl – fara
Chrudim – fara
Havlíčkův Brod –
fara
Havlíčkův Brod

začátek ve ČT
večeří

Marianum,
Janské Lázně

9:00 – 15:00

HK – NA

9:00 – 13:00

HK – NA

9:00 – 15:00

HK – NA

15:00 – 18:00

14. 5.

C-1 Mír a spravedlnost ve světě

9:00 – 13:00

HK – NA

17. 5.

Diecézní setkání dětí

9:00 – 15:00

Hradec Králové

7. 6.

C-2 Země pro člověka

9:00 – 15:00

HK – NA

9:00 – 17:15

HK – NA

26. – 27. 8.

15. – 19. 7.

C-3.1 Vybraná témata z dějin
křesťanství – starověk až raný
středověk
Letní katechetický seminář
Výklad podobenství v NZ v práce
s nimi v katechezi dětí

Poznámka:
Seminář VKD
2. stupeň ZŠ, SŠ

Seminář VKD
ZŠ a SŠ

Lektoři: Dr. B. Surma,
P. Dr. K. Biel, SJ
(Krakow)

Povede: P. Jan Šlégr
Seminář VKD
ZŠ a SŠ
Seminář VKD
ZŠ a SŠ
Seminář VKD
2. stupeň ZŠ, SŠ
Seminář VKD
1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
POZOR ZMĚNA
TERMÍNU
Seminář VKD
ZŠ a SŠ
Seminář VKD
2. stupeň ZŠ, SŠ
Místo upřesníme

Poznámka: zkratka HK-NA znamená „Hradec Králové – Nové Adalbertinum“.
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