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ÚVODEM
Vážení přátelé,
rád bych nejprve poděkoval za účast na diecézním setkání katechetů 4. listopadu v Hradci Králové.
Myslím, že jsme prožili opravdu požehnaný den.
Je před námi adventní čas, velmi duchovně bohatý. Nabízí se nám krása rorátních zpěvů, různé svátky,
které v této době prožíváme a hlavně hlubší zamyšlení nad skutečností Kristova příchodu. Během
oblastních setkání, kterých jsem se účastnil, jsme se zamýšleli nad velkou postavou sv. Jana Křtitele.
Nyní nám v Božím slově bude připomenuta jeho služba, jeho celoživotní ukazování na pravého Mesiáše.
Sv. Jan Křtitel je vzorem pro každého člověka, který hlásá Ježíše a snaží se mu připravit cestu do srdcí
lidí.
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Přeji nám všem, aby sv. Jan Křtitel byl pro nás velkým vzorem a přímluvcem.
Nezapomínejme na ženu adventu, Pannu Marii, která svým ANO zprostředkovala nám všem příchod
Božího Syna.
Panno Maria, Matko Kristova a sv. Jene Křtiteli, orodujte za nás.
P. Jan Paseka

AKTUÁLNĚ


Proběhlo diecézní katechetické setkání



Zveme na seminář Poselství křesťanských svátků.



Připravujeme nové kolo Oblastních setkání katechetů



Vytvořili jsme nový adventní program do škol o sv. Štěpánu. Zájemcům můžeme program poslat
emailem.



Chystáme se na vstupy do škol s adventními programy a programem sexuální výchovy dle
křesťanského přístupu



Realizujeme programy v kostele pro základní a střední školy.



Pokračujeme ve vytváření atria ke Katechezi Dobrého Pastýře, kam v současné době dochází
jedna skupina dětí ke katechezím.

Zpět na obsah
OHLÉDNUTÍ ZA DIECÉZNÍM KATECHETICKÝM SETKÁNÍM
V sobotu 4. 11. 2017 proběhlo diecézní katechetické setkání. Zúčastnilo se ho cca 50 katechetů s celé
královéhradecké diecéze.
Stěžejním bodem setkání byla přednáška Mgr. Michala Bureše, který hovořil o vznikajícím metodickém
cyklu „Křesťanství v dějinách“. Cyklus se věnuje 64 vybraným tématům církevních dějin a je určen
žákům prvního i druhého stupně základních škol. V současné době je cyklus z poloviny hotový. Zájemci
by mohli podle něj začít učit v září 2018. Hotový cyklus bude možné získat na mailové adrese:
Bures.M@seznam.cz.
Mgr. Jan Sodomka promluvil o Konstantinu Velikém a jeho významné roli v církevních dějinách.
O přestávce měli katecheté možnost objednat a koupit si katechetické materiály a prohlédnout si
vznikající atrium ke Katechezi Dobrého pastýře. Ze zásob zaniklé dílny sester Notre Dame v Hradci
Králové je na Katechetickém centru stále možné získat vyšívací hedvábí vynikající kvality.
Setkání vyvrcholilo mší svatou se sídelním biskupem Mons. Janem Vokálem v kostele Nanebevzetí
Panny Marie slouženou za katechety naší diecéze.
V odpoledním bloku bylo možné vybrat si ze čtyř tematických seminářů. Mgr. Michal Bureš s účastníky
svého semináře probral některá konkrétní témata z připravovaného metodického cyklu. Mgr. Eva
Klabanová hovořila o moderních didaktických metodách. Výstupy jejího semináře budou v dohledné
době umístěny na webu Katechetického centra. Mgr. Eva Vecková uvedla některé možné postupy
v oblasti dramatické výchovy ve výuce náboženství. Účastníci semináře hudební výchovy ve výuce
náboženství se mohou, v případě zájmu, obracet na MgA. Zuzanu Slavíčkovou a výstupy semináře získat
také u ní: slavickova@bihk.cz.
Na fotografie z Diecézního katechetického setkání se můžete podívat ZDE.
Zpět na obsah
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 VYBRANÁ TÉMATA Z DĚJIN KŘESŤANSTVÍ
Některá zpracovaná témata z církevních dějin můžete najít také v brožuře „Společenská témata“ vydané
Katechetickým centrem BIHK v roce 2012. V brožuře můžete najít témata jako Postavení křesťanů
v Římské říši v 1. – 4. stol., Christianizace Evropy v raném středověku, Inkvizice a cenzura, Církev
v Rakousko-Uhersku apod. Témata jsou dostupná také ZDE.
Zpět na obsah
ADVENTNÍ PROGRAMY

 UDĚLÁM Z VÁS RYBÁŘE LIDÍ
Pro letošní advent jsme připravili adventní program s názvem „Udělám z vás rybáře lidí“.
V roce 2018 proběhne synoda o mladých, víře a rozlišování povolání. Tiskové středisko Svatého stolce
k tomu říká:
„Cílem je doprovázet mladé lidi na jejich existenciální cestě ke zralosti, aby mohli – skrze proces
rozlišování – objevit svůj životní plán, radostně ho naplnit, otevřít se vůči setkání s Bohem a s lidmi
a aktivně se podílet na vytváření církve a společnosti.“
I z dětí budou jednou mladí lidé, kteří budou přemýšlet o svojí cestě. Cílem programu je, aby si děti,
společně s katechetou či rodiči, odpověděly na základní otázky spojené s hledáním Božího povolání.
Průvodci jim přitom mohou být starší a zkušenější bratři ve víře, kteří je už předešli ke Kristu.
Tento program si můžete prohlédnout a stáhnout na stránkách Katechetického centra BIHK.



JDI ZA SVOU HVĚZDOU

V nejnovějším čísle časopisu Duha vyšel adventní kalendář pro letošní rok. Je možné si ho objednat zde:
Adventní program na každý den bude zveřejněn na stránkách časopisu Duha 15.11.2017. Na stránkách je
také možné si prohlédnout a objednat starší adventní kalendáře.



OTEVŘETE BRÁNY SVÉ KLENBY

KC biskupství ostravsko-opavského vytvořilo adventní projekt pro farnost, který začíná už slavností
Krista Krále. K náhlédnutí a ke stažení ZDE.

 ZNALEC ADVENTU
Katechetické centrum arcibiskupství pražského nabízí více možností, jak prožít adventní dobu s dětmi
v rodině i v katechetických skupinkách. Jedním z programů je adventní hra „Znalec adventu“, ke stažení
ZDE. Další pracovní listy a přeložené články z časopisu Dossier catechista týkající se adventu jsou na
stránkách centra.

 PROŽITÍ ADVENTU S DĚTMI
Náměty k prožití adventu ve farnosti společně s dětmi každoročně vytvářené na katechetickém centru
brněnské diecéze budou k dispozici na stránkách centra 20. 11. 2017. Tamtéž je možné prohlédnout si
programy z minulých let.

 DALŠÍ MOŽNOSTI PROGRAMŮ:
Další možnosti naleznete na:
http://kpcpodpora.webnode.cz/metodicke-materialy-a-pomucky/liturgicky-rok/advent/
Zpět na obsah
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POSTNÍ PROGRAM „VYPRÁVĚJ“
Postní program „Vyprávěj“ je určený zejména rodinám. Nabízí prostor pro vzájemné setkávání
a poznávání se trochu jinak. Postní doba s sebou přináší čas ztišení, sebereflexe, pokání a sebezapření.
Tento program jsme vytvořili, protože si myslíme, že obzvlášť v dnešní uspěchané době je pro člověka
často velkou obětí zastavit se a naslouchat těm, na které leckdy nemá čas.
Celá tato aktivita je inspirovaná výzvou papeže Františka, kterou mnohokrát za svůj pontifikát pronesl, a
sice aby mladí lidé naslouchali svým prarodičům. Například v Amoris laetitia v článku 193 Svatý otec
říká: „Vyprávění starých lidí velmi prospívají dětem a mládeži, protože je spojují s dějinami vlastní
rodiny i s dějinami bydliště a vlasti. Rodina, která si neváží prarodičů, kteří jsou živou
pamětí, a nepečuje o ně, je rodina v rozpadu; zato rodina, která uchovává vzpomínky, je rodina
s budoucností.“ V říjnu 2018 bude církev prožívat biskupskou synodu na téma: Mladí lidé, víra
a rozlišování povolání. I v tomto „Vyprávěj“ jistě může zaznít mnoho inspirujícího pro prohloubení víry
a rozlišení povolání.
Výstupem programu bude diecézní výstava „Mozaika rodin“, která bude vyvěšena v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Hradci Králové a bude přístupná poutníkům.
Program ke stažení ZDE.
Zpět na obsah
NIKODÉMOVA NOC
Nikodémova noc je pastorační projekt katolické církve, jehož podstatou je setkání s Ježíšem Kristem
přítomným v Nejsvětější svátosti. Adventní a vánoční doba je vynikajícím načasováním pro tuto aktivitu,
zejména proto, že v tuto dobu do kostelů nejčastěji přicházejí lidé žijící mimo církev.
Jak Nikodémova noc probíhá:





v katolických kostelech
v tichu
ve tmě
za přítomnosti kněze, se kterým je možné se setkat k přijetí svátosti smíření nebo k osobnímu
rozhovoru

"Nikodémova noc" navazuje na osobu Nikodéma, farizeje a člena židovské rady, který přišel za Ježíšem
v noci. Vznikla jako odpověď na otázku, jak hledat a nacházet cestu k Ježíši v dnešním uspěchaném světě
a umožnit všem setkání s Pánem mimo pracovní dobu a ostatní povinnosti.
Spočívá v tom, že od večera až do stanovené doby v noci je možné se v kostele zúčastnit tiché adorace,
během které lze přistoupit ke svátosti smíření nebo si popovídat s knězem. Pokud je to možné, začíná
"Nikodémova noc" mší svatou.
Důležitým prvkem "Nikodémových nocí" je tma. Adorace v tichu a ve tmě oprošťuje od světa plného
zvuků a obrazů. Tma vytváří atmosféru intimity a pomáhá nalézt odvahu přijít a setkat se s Pánem.
K adoraci jsou zváni všichni. Každý může kdykoliv přijít a kdykoliv odejít.
Více o projektu na stránkách http://www.nikodemovanoc.cz. Zde je možné zveřejnit konání akce ve
Vašem kostele a stáhnout si tematické propagační plakáty.
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Zpět na obsah
KŘESŤANSKÉ VÁNOCE



PROJEKT KŘESŤANSKÉ VÁNOCE

Základní myšlenkou tohoto projektu je přiblížit co nejširší veřejnosti duchovní poselství křesťanských
Vánoc skrze možnost navštívit betlémy a tématické programy, které nabízejí během adventu a vánoční
doby křesťanské farnosti a sbory.
Většina farností v kostele o Vánocích vystavuje Betlém, poskytuje možnost vzít si domů Betlémské
světlo, pořádá vánoční koncerty, programy pro děti a jiné adventní a vánoční aktivity. Myšlenkou tohoto
projektu je rozšířit o těchto možnostech povědomí i mezi nevěřící spoluobčany a lidi žijící mimo církev,
kteří v tomto čase přirozeně přicházejí do kostelů a otevřené dveře a vánoční programy, vítají. Skýtá se
tak také možnost se potkávat a navzájem poznávat. Podmínkou pro pořádání je všechny programy
poskytovat zdarma.
Na těchto stránkách www.krestanskevanoce.cz můžete přihlásit svou farnost, objednat, či stáhnout,
tematický propagační materiál a zveřejnit své adventní a vánoční programy.



PROGRAM „POZNEJ MÍSTNÍ KOSTEL“ PRO ŠKOLY

V adventní a vánoční době je také možné vzít děti v rámci výuky náboženství do kostela nebo nabídnout
školám, školkám, domovům dětí a mládeže a jiným organizacím pracujícím s dětmi, tematické
interaktivní prohlídky kostela. Níže přikládáme programy vytvořené na KC BIHK, z nichž můžete při
tvorbě vánočního programu v kostele pro děti, vycházet.
Kostely a kláštery
Edukační program pro Žáky základních školy s nabídkou poznání místního kostela a jeho významu
V adventní době nabízíme pomoc s tvorbou programu v kostele. Pokud jste z okolí Hradce Králové, pak
také nabízíme program vedený lektorkami KC v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí
nebo ve vašem kostele. V případě zájmu se můžete obracet na Petru Kolčavovu (kolcavova@bihk.cz)
možnost objednání materiálů
5
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K OBJEDNÁNÍ

 CD S OBRAZY MIREN SORNE „BŮH MLUVÍ KE SVÝM DĚTEM“
CD je možné objednat na Katechetickém centru Biskupství královéhradeckého. Obrazy jsou ve formátu
PDF, jsou tisknutelné v libovolném formátu. Zájemci pište na email kc@bihk.cz.

 PRACOVNÍ SEŠITY K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ PRO 1. A 2. TŘÍDU
Katechetické centrum biskupství brněnské vydalo pracovní sešity „Žijeme v Božím světě“ pro 1. třídu,
a „Jdeme za Ježíšem“ pro 2. třídu ZŠ. Je možné je objednat na KC BIHK, budeme objednávat společně.
Cena za kus je 130 Kč. Zájemci pište na email kc@bihk.cz.
Zpět na obsah
METODICKÉ SEMINÁŘE



SEMINÁŘ POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH SVÁTKŮ – VÁNOCE

Připomínáme podzimní seminář Poselství křesťanských svátků, který se letos uskuteční v pátek
24. listopadu 2017 v budově Nového Adalbertina od 9:00 do 12:00 hod. Lektorkou bude Mgr. Eva
Klabanová. Seminář je určen pro začínající lektory nebo pro ty, kteří si potřebují připomenout programy
pro školy k danému tématu, nebo sdílet své zkušenosti a nápady z hodin.
Obsah semináře:



programy do škol pro dobu adventní a přípravu na Vánoce včetně těch, které jsou spojeny
s lidovými tradicemi (sv. Martin, sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Lucie, sv. Cecílie);
připomeneme si východiska těchto programů a probereme po metodické stránce jednotlivé
programy (klíčové body, variabilita, pomůcky...).

Na seminář je možné se přihlásit do 22. 11. e-mailem na adresu kc@bihk.cz nebo telefonicky
495 063 420 (kancelář).
Seminář je zdarma.
Více o programech najdete v minulém čísle občasníku nebo na stránkách Využití křesťanského dědictví
ve výuce.



KURZ KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE

Zveme Vás na trojdílný kurz Katecheze Dobrého Pastýře pořádaný Katolickou teologickou fakultou UK,
v rámci Celoživotního vzdělávání. Lektorují ThLic. Ing. Marie Zimmermanová a Mgr. Marcela Fojtíková
Roubalová, PhD.
Cílem kurzu zaměřeného na výchovu víry dětí ve věku 3 – 6 let, je umožnit absolventům nabídnout
program KDP ve farnosti jako součást pastorační nabídky rodinám, nebo s jeho pomocí vychovávat děti
ve víře v rodinách.
Obsah jednotlivých částí:
25. 11. 2017 - Teologický a pedagogický koncept programu, tematické bloky: Mše svatá, Advent, Vánoce
27. 1. 2018 - Tajemství dítěte, spiritualita dítěte, tematické bloky: Tajemství Božího království,
Podobenství o Dobrém pastýři, Velikonoce
28. 4. 2018 - Praktický nácvik prezentací katechezí dětem, tematický blok: Křest, reflexe kurzu
Cena celého kurzu je 1350/os.
Přihlášky ZDE
Bližší informace www.katechezedobrehopastyre.cz
6
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 OBLASTNÍ SETKÁNÍ KATECHETŮ, KNĚŽÍ A PASTORAČNÍCH ASISTENTŮ –

TERMÍNY

JARNÍHO KOLA

Téma jarního kola oblastních setkání připravujeme.
PRACOVNÍ SETKÁNÍ KNĚŽÍ, JÁHNŮ A PASTORAČNÍCH ASISTENTŮ SE KONAJÍ:
Datum
Místo konání
Čas
Hlavní lektor
6. 2. 2018
Hradec Králové–Nové Adalbertinum 9:00 - 12:00
Bc. Petra Kolčavová
15. 2. 2018
Havlíčkův Brod – fara
16:00 - 18:00 Mgr. Eva Klabanová
27. 2. 2018
Litomyšl – fara
9:00 - 12:00
Bc. Petra Kolčavová
Oblastní setkání je otevřené všem, kdo se nějakým způsobem podílejí na katechezi, výuce
náboženství nebo náboženském vzdělávání dětí a dospělých.
OBLASTNÍ SETKÁNÍ KATECHETŮ (ÚČAST KNĚŽÍ JE VÍTÁNA) SE KONAJÍ:
Datum

Místo konání

Čas

Hlavní lektor

1. 2. 2018

Dvůr Králové nad Labem – fara

16:00 - 18:00

Mgr. Eva Klabanová

6. 2. 2018

Hradec Králové–Nové Adalbertinum

16:00 - 18:00

Bc. Petra Kolčavová

13. 2. 2018

Náchod – fara

16:00 - 18:00

Bc. Petra Kolčavová

15. 2. 2018

Havlíčkův Brod – fara

16:00 - 18:00

Mgr. Eva Klabanová

22. 2. 2018

Nová Paka – fara

16:00 - 18:00

Bc. Petra Kolčavová

27. 2. 2018

Litomyšl

15:30 – 17:30 Bc. Petra Kolčavová

28. 2. 2018

Chrudim - fara

16:00 - 18:00

1. 3. 2018

Česká Třebová – fara

16:30 – 18:30 Mgr. Eva Klabanová

Mgr. Eva Klabanová

Pro „nové“ kolegy a kolegyně připomínáme, že k účasti na těchto setkáních jste se zavázali při podpisu
žádosti o kanonickou misi. Krátce před termínem setkání pro váš vikariát budete obesláni e-mailem,
na který reagujte potvrzením účasti případně omluvou. O to prosíme všechny katechety a učitele
náboženství, kteří pozvánku obdrží! Předem děkujeme. Velmi nám to usnadní přípravu na setkání, které
věnujeme řadu hodin a snažíme se, aby vaše i naše služba byla efektivní.
Termíny jarního kola najdete také v souhrném kalendáři na zadní straně Občasníku.
Zpět na obsah
PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA
Vážené katechetky, vážení katecheté, milí přátelé misií!
Na začátku Vám děkuji za vše, co jste ve svých farnostech připravili s dětmi k Světovému dni misií!
V novém Missio magazínu se objeví fotografie a videa z oslav Misijní neděle z míst, odkud jste nám je
zaslali. I za to děkujeme a rádi Vaše aktivity budeme nadále zveřejňovat na fb stránkách PMD a misijním
webu.
Listopadový Missio magazín přinese také Missio interview s Pavlem Kunčarem z Radia Proglas, který
koncem října navštívil Tanzanii spolu s týmem Papežských misijních děl - národním ředitelem PMD
Leošem Halbrštátem a kameramanem Martinem J. Rýznarem. Uvidíte také záběry z výpravy a oslav
Misijní neděle v Africe.
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http://www.missio.cz/headline/missio-magazin-listopad-2017/
V Tanzanii náš tým předal obrázky a přáníčka od dětí z České republiky. Z naší diecéze malovaly děti z
Misijních klubek z Proseče, Jičína, Chotěboře, Jablonného nad Orlicí, Slatiny nad Zdobnicí, Dolní
Dobrouče a ZŠ Slatina nad Zdobnicí. Všem dětem za jejich díla děkujeme!
Poděkování za přání a obrázky do Tanzanie národního ředitele PMD je zde:
http://www.missio.cz/aktuality/podekovani-za-prani-a-obrazky-do-tanzanie/
Pro děti jsme připravili oblíbený Adventní misijní kalendář 2017. Provede je adventní dobou, aby se
mohly co nejlépe připravit na Vánoce.
Rodiče, prarodiče, katecheté nebo vedoucí Misijních klubek mohou zadání úkolů upravovat podle věku
dítěte a aktuálních možností. Dětem připomene kalendář i důležité svátky adventní doby a pomůže jim
připravit vánoční misijní dárek. Barevnou a černobílou verzi kalendáře naleznete ke stažení na:
http://www.missio.cz/pro-deti/adventni-misijni-kalendar-2017/
I o letošních Vánocích můžete spolu s námi připravit Jeden dárek navíc® pro chudé děti v Keni. Zapojte
do této přípravy i děti, vysvětlete jim problém chudoby a seznamte s životem v Keni. Využít k tomu
můžete materiály z našeho webu, facebooku nebo z Missio kina. Děti se k pomoci druhým moc rády
připojují. Vánoční dárky pro děti v Keni, pošlete, prosím, nejpozději do 31. 12. 2017. Děkujeme!
http://www.missio.cz/headline/jeden-darek-navic-pro-deti-v-africe/
Při letošní misijní cestě do Tanzanie vznikly krásné fotografie. Některé z nich obsahuje velký nástěnný
kalendář Tanzanie 2018, který se může stát hezkým vánočním dárkem. Darem za tento kalendář
podpoříte projekty Papežských misijních děl v misijních zemích. Fotografie lze využít při misijní
výchově dětí.
Objednávky přijímá Národní kancelář PMD!
Pokud se do Vašich farností ještě nedostal STOLNÍ Misijní kalendář 2018, ve kterém představujeme
misie z pohledu kameramana Martina J. Rýznara – autora fotografií i doprovodných textů, kontaktujte
přímo mne co nejdříve! Kalendář je také k dispozici na Katechetickém centru v Hradci Králové
s dalšími misijními materiály.
http://www.missio.cz/headline/misijni-kalendar-na-rok-2018-objektivem-martina-j-ryznara/
„Nemilujme slovem, ale činem“ (srov. 1 Jan 4,7-16) – touto evangelistovou výzvou papež František
uvozuje své Poselství ke Světovému dni chudých a upozorňuje na častý rozpor mezi skutky a konkrétní
službou nejposlednějším na jedné straně a prázdnými slovy na druhé. Letos se Světový den chudých
slavil poprvé, a to v neděli 19. listopadu 2017. Poselství papeže Františka jistě stojí za přečtení a
zamyšlení! Více zde:
http://www.missio.cz/aktuality/svetovy-den-chudych/
Vaše plánované misijní akce zadávejte i s krátkým popisem na: http://www.missio.cz/akce/oznamitkonani-akce/, zprávy o proběhlých akcích na: http://www.missio.cz/akce/zhodnoceni-probehlych-aktivit/
Věnujte pozornost facebookovým stránkám papežských misií, kde zveřejňujeme Vaše příspěvky a
fotografie, pozvánky, projekty PMD, katecheze papeže Františka, významná výročí, myšlenky na den ap.:
https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila
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Navštivte také MISSIO KINO, kde naleznete filmy, fotografie, Missio interview a další informace, které
Vám mohou pomoci při Vašich misijních aktivitách.
Pokud budete chtít založit Misijní klubko ve Vaší farnosti či škole, uspořádat misijní besedu s
promítáním apod., napište na email: Bronislava.halbrstatova@seznam.cz Těším se na spolupráci!
„V chudých se projevuje přítomnost Ježíše, který, ačkoli byl bohatý, stal se chudým (srov. 2 Kor 8,9).
Proto je v nich, v jejich slabosti „spásonosná síla“. A třebaže mají v očích tohoto světa malou cenu,
jsou těmi, kdo nám otevírají cestu do nebe, jsou naším „cestovním pasem do ráje“. Máme evangelní
povinnost pečovat o ty, kteří jsou naším pravým bohatstvím, a činit tak nejenom tím, že jim dáme chléb,
ale také s nimi lámat chléb Slova, jehož jsou nejpřirozenějšími adresáty. Milovat chudého znamená
bojovat proti veškeré duchovní i materiální chudobě." (papež František)
Děkuji Vám, že s námi pomáháte potřebným a vedete k této pomoci ty nejmenší!
Přeji Vám radostné a požehnané dny!
Mgr. Bronislava Halbrštátová, Diecézní ředitelka PMD
email: Bronislava.halbrstatova@seznam.cz , tel. 731 598 992
Národní kancelář PMD, Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové tel: 604 838 882, pmd@missio.cz,
www.missio.cz, číslo účtu: 72540444/2700, Facebook: https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila,
Twitter: https://twitter.com/missio_cz

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého; vydáno pro vnitřní potřebu
Číslo připravily: Petra Kolčavová a Iva Čiperová
Poštovní adresa: Biskupství královéhradecké, Katechetické a pedagogické centrum, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové,
tel.: 495 063 420 (Eva Klabanová, Petra Kolčavová, Eva Vecková, Jana Zimmermanová, Zuzana Slavíčková); 495 063 232, 734 435 369
(Iva Čiperová); 731 604 620 (Eva Klabanová)
kc@bihk.cz;
http://kc.bihk.cz; www.bihk.cz/pastorace/pedagogicke-centrum;
http://kpcpodpora.webnode.cz (nové stránky, přehled všech metodických materiálů a pomůcek vydaných KPC HK, prostor k diskusi);
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 2017–2018

24. 11.

Proškolení lektorů pro vstupy do
škol (Poselství křesť. svátků)
– téma Advent a Vánoce

9:00 - 12:00

HK – Nové
Adalbertinum,
je možné uskutečnit
i v jiné farnosti např.
pro vikariát

Lektorka: Mgr. Eva
Klabanová

25.11.

1. část kurzu Katecheze Dobrého
Pastýře

9:00 – 16:15

Thákurova 3, Praha 6

ThLic. Ing. Marie
Zimmermannová,
Th.D. a Mgr. Marcela
Fojtíková Roubalová,
PhD.:

28.11.

Oblastní setkání katechetů - OSK

16:00 - 18:00

Dvůr Králové - fara

povinné KM

1. 2. 2018

Oblastní setkání katechetů - OSK

16:00 - 18:00

Dvůr Králové - fara

Lektorka: Mgr. Eva
Klabanová

6. 2. 2018

Pracovní setkání kněží, jáhnů a
pastoračních asistentů

9:00 - 12:00

Hradec Králové–Nové Lektorka: Bc. Petra
Adalbertinum
Kolčavová

6. 2. 2018

Oblastní setkání katechetů - OSK

16:00 - 18:00

Hradec Králové–Nové Lektorka: Bc. Petra
Kolčavová
Adalbertinum

13. 2. 2018

Oblastní setkání katechetů - OSK

16:00 - 18:00

Náchod – fara

Lektorka: Bc. Petra
Kolčavová

15. 2. 2018

Oblastní setkání katechetů - OSK

16:00 - 18:00

Havlíčkův Brod – fara

Lektorka: Mgr. Eva
Klabanová

22. 2. 2018

Oblastní setkání katechetů - OSK

16:00 - 18:00

Nová Paka - fara

Lektorka: Bc. Petra
Kolčavová

23. 2. 2018

Proškolení lektorů pro vstupy do
škol (Poselství křesť. svátků)
– téma Velikonoce

9:00 - 12:00

HK – Nové
Adalbertinum,
je možné uskutečnit
i v jiné farnosti např.
pro vikariát

Lektorka: Mgr. Eva
Klabanová

27. 2. 2018

Pracovní setkání kněží, jáhnů a
pastoračních asistentů

9:00 - 12:00

Litomyšl – fara

Lektorka: Bc. Petra
Kolčavová

27. 2. 2018

Oblastní setkání katechetů - OSK

15:30 – 17:30 Litomyšl – fara

Lektorka: Bc. Petra
Kolčavová

28. 2. 2018

Oblastní setkání katechetů - OSK

16:00 - 18:00

Lektorka: Mgr. Eva
Klabanová

1. 3. 2018

Oblastní setkání katechetů - OSK

16:30 – 18:30 Česká Třebová – fara

12. – 15. 4.
2018

Duchovní obnova pro katechety –
Svátost smíření

25. 5. 2018

Noc kostelů

Více informací: Petra
Kolčavová

červenec

Letní katechetický seminář

bude upřesněno

26.-28.10.
2018

Celostátní katechetický kongres

Chrudim - fara

Marianum - Janské
Lázně

Lektorka: Mgr. Eva
Klabanová
Vede: P. Jan Šlégr

Třešť u Jihlavy
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