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ÚVODEM
Milé katechetky, milí katecheté,
po vánočních svátcích opět vstupujeme do liturgického mezidobí. Neslavíme žádnou velkou událost jako
o Vánocích nebo Velikonocích. Přesto si myslím, že je to velmi důležité období církevního roku, čas
naděje a růstu našeho vztahu k Bohu, tak jak to naznačuje zelená barva, která se používá při liturgii těchto
dní. Jsme pozváni na cestu přátelství s Ježíšem. Sv. Jan Křtitel říká: „On musí růst, já však se
menšit“ (Jan 3,30). Liturgické mezidobí není dobou, kdy by se nic nedělo. Naopak, je to čas růstu. Kéž
v nás stále víc a více roste Kristus.
Napomáháte růstu Boha v životě mnohých, za což Vám moc děkuji. Přeji nám všem, abychom rostli
v osobním duchovním životě. Požehnané liturgické mezidobí.
P. Jan Paseka
AKTUÁLNĚ






Máme za sebou 31 vánočních programů ve školách v rámci projektu Poselství křesťanských
svátků.
Připravujeme se na Oblastní setkání katechetů. Tentokrát se budeme věnovat tématům Jak mluvit
s dětmi o smrti a Dějiny Božího království.
Připravujeme program „Sexuální výchova jinak“ pro žáky 2. stupně.
Pro farní společenství z Letohradu pořádáme dvoudenní kurz „Po stopách Josefa Egyptského“.
Budeme rozšiřovat atrium Katecheze Dobrého Pastýře tak, aby bylo využitelné ke katechezím.

Zpět na obsah
POZVÁNKY

 ČESKO-SLOVENSKÁ KATECHETICKÁ KONFERENCE
ČBK srdečně zve všechny pracovníky katechetických center, center pro rodinu, kněze, pastorační
asistenty i všechny, kterých se tato problematiky dotýká a zajímá je, na Česko - Slovenskou katechetickou
konferenci na téma Rodina jako centrum výchovy ve víře. Koná se v pondělí 26. 2. 2018
v Arcibiskupském paláci Olomouci. Na konferenci promluví například Mons. Aleš Opatrný, Ludmila
Muchová, Mons. Jan Graubner a další. Přihlásit se můžete ZDE do 31.1.2018. Poplatek 300 Kč je určen
na úhradu občerstvení a části nákladů na konání konference. Více informací ZDE.

 CELOSTÁTNÍ KATECHETICKÝ KONGRES
Ve dnech 26. - 28. 10. 2018 se bude v Třešti u Jihlavy opět konat celostátní katechetický kongres,
tentokrát na téma Misijní dimenze církve. Bližší informace a přihlášky budou zveřejněny na jaře 2018, již
nyní si však termín poznamenejte, prosíme, do svých diářů. Kongres je určen katechetům, učitelům
náboženství, kněžím i všem, kterým je toto téma blízké. Těšíme se na viděnou!
Pořádá Katechetická sekce ČBK ve spolupráci s diecézními katechetickými centry.

 LETNÍ KATECHETICKÝ SEMINÁŘ
Letní katechetický seminář se uskuteční v termínu 8. – 11. 7. 2018 v Poutním domě na Hoře Matky Boží
v Králíkách. Tématem semináře budou Ježíšovy mocné činy. Lektory letošního semináře budou
doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. a Mgr. Helena Johnová. Prosíme zájemce o letní katechetický seminář,
aby vyplnili přihlášku, která je v příloze e-mailu. Hlídání dětí zajistíme.
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KURZ KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE

Zveme Vás na druhý díl trojdílného kurzu Katecheze Dobrého Pastýře pořádaný Katolickou teologickou
fakultou UK, v rámci Celoživotního vzdělávání. Lektorují ThLic. Ing. Marie Zimmermanová a Mgr.
Marcela Fojtíková Roubalová, PhD. První díl proběhl v listopadu.
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:
27. 1. 2018 - Tajemství dítěte, spiritualita dítěte, tematické bloky: Tajemství Božího království,
Podobenství o Dobrém pastýři, Velikonoce
17. 3. 2018 - Praktický nácvik prezentací katechezí dětem, tematický blok: Křest, reflexe kurzu
Cena celého kurzu je 1350/os.
Přihlášky ZDE
Bližší informace www.katechezedobrehopastyre.cz

 SEMINÁŘ PRO PŘÍPRAVU A VYUŽITÍ POMŮCEK V KATECHEZI
V rámci Katechetického kurzu proběhne v Praze 17. února 2018 seminář s tématikou přípravy a využití
pomůcek v katechezi. Lektorka Marie Nedbalová (autorka Velikonočních misálků) vás seznámí s tím, jak
udržet pozornost a pomoci si v hodinách tím, co je „po ruce“, a jak si takové pomůcky samostatně
vytvořit. Seminář se bude konat od 8.30 hod. v sále Pastoračního střediska a je třeba se na něj přihlásit.
Zájemce prosíme o přihlášku do 5. února 2018 na e-mail jerabkova@apha.cz, bližší informace
přihlášeným zašleme.

 WORKSHOP K NOCI KOSTELŮ
V letošním roce Katechetické centrum arcibiskupství pražského opět nabízí workshop k Noci kostelů ve
dvou termínech, a to 8. února 2018 (čtvrtek) od 19:30 hod. a 10. února 2018 (sobota) od 14:00 hod.
„V první části našeho setkání se budeme znovu věnovat některým otázkám realizace Noci kostelů
a praktickým „vychytávkám“; uvítáme rovněž předběžné podněty a otázky, které nám můžete jak zasílat
zároveň se svou přihláškou, tak i vznést přímo v diskusi během našeho setkání. Druhou část věnujeme
představení některých osvědčených programů. V letošním roce bude workshop zahrnovat dva kratší
praktické bloky: v prvním z nich vám nabídneme aktivity a podněty s tématem Bible, v druhém pak
představíme možnosti tématu Světec / Velká postava církevních dějin. Obě dvě témata můžete přímo
převzít jako program pro různé věkové skupiny – od dětí až po dospělé, případně se jimi můžete
inspirovat při realizaci vlastních nápadů. Nedílnou součástí obou bloků budou i ukázky výtvarných
činností, které si můžete sami vyzkoušet a případně jimi vlastní program obohatit. Workshop se v obou
termínech uskuteční v sále Pastoračního střediska, Kolejní 4, Praha 6. Na seminář je třeba se přihlásit, a to
prostřednictvím formuláře, který najdete na adrese http://in.apha.cz/adks.
Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2018.“

 SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN
Papež František zve rodiny celého světa na setkání do Irska, které proběhne v Dublinu od 21. – 26. srpna
2018. Setkání rodin s papežem mohou předcházet setkávání v rámci farností. Papež František nabízí šest
katechezí, které vycházejí z jeho apoštolské exhortace nazvané Amoris laetitia. Předkládaný program
s názvem Amoris: Mluvme o rodině! Buďme rodinou! představuje iniciativu, která má podpořit studium
exhortace. Hlavní součástí těchto katechezí jsou videa, která budou průběžně zveřejňována na
https://amoris.ie/animations/. Podrobnosti k setkání průběžně zveřejňuje Národní centrum pro rodinu na
stránce http://www.rodiny.cz/rodina-a-cirkev. Katecheze jsou volně k dispozici také na stránkách našeho
centra.
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 RODINA A JEJÍ ROLE V NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVĚ
Katechetická sekce ČBK vydala sborník z X. celostátního katechetického kongresu v Třešti s názvem
Rodina a její role v náboženské výchově. Naleznete zde soubor všech proslovených přednášek, např.
Kateřiny Lachmanové, Lukáše Englmanna, Marie Zimmermannové, Ludmily Muchové, Jiřího Kani
a dalších. Zájemci mohou kontaktovat přímo vydavatele na adrese myslilova@cirkev.cz.



MOBILNÍ APLIKACE IZIDOOR

Salesiáni Dona Bosca připravili mobilní aplikaci iZIDOOR. Je určena všem, kteří se chtějí formovat
a inspirovat v duchovním životě, zvláště mladým, biřmovancům apod. Aplikace přináší každý týden nové
duchovní impulzy (evangelium na neděli s tematickým zamyšlením, úryvek knihy, příběh, písničku
a denně také citát, tipy pro modlitbu, kalendář světců, kontakty na centra mládeže a poutní místa apod.
Aplikace se stále rozvíjí a bude doplňována novými podněty. Dostupná je pro mobily s OS Android
a k dispozici je na https://play.google.com/store/apps.

 MODLEME SE SPOLEČNĚ ZA NOVÉHO PREZIDENTA
Také vám leží situace naší země na srdci? Spojme se v modlitbě za našeho nového prezidenta!
Každý člověk, zvláště pak představitel (představitelé) každé společnosti potřebuje modlitby. Můžeme se
za něj modlit svými slovy, či krátkou společnou modlitbou. Tento modlitební úmysl dobře vystihuje
1
modlitba za nejvyššího představitele státu, převzatá z Českého misálu. Proto vám ji nabízíme jako
možnou přímluvu:
Bože, tobě patří všechno na nebi i na zemi,
a ti, kdo vládnou, jsou ve tvých službách;
vyslyš naše prosby
za (budoucího) nejvyššího představitele našeho státu:
pomáhej mu, ať poznává, co je správné,
a dobře vykonává svůj úřad,
aby byl vždycky zajištěn právní řád
a svobodné rozvíjení lidské osobnosti.
Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista.
Amen.

Ať už je prezidentem kdokoliv, a tím spíše, pokud je to bude zrovna ten kandidát, kterého jsme nevolili,
bude potřebovat naše modlitby, aby mohl svůj úřad vykonávat co nejlépe. Žehnat můžeme kdykoliv
a komukoliv.
"Ať se konají prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají
v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem" (srov. 1 Tim 2,1–2).
"Bohatství a sláva pocházejí od tebe Bože, ty panuješ nade vším, máš v rukou moc a bohatýrskou sílu,
vyvýšení a utvrzení všeho je v tvých rukou" (srov. 1 Par 29,12).
převzato z http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Blizici-se-volby-modleme-se-za-noveho-presidenta.html



CESTY VÍRY NESLYŠÍCÍCH

V loňském roce vydala Katechetická sekce mimo jiné také příručku Cesty víry neslyšících z pera Romany
Petráňové. Podrobnější informace naleznete na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/170420publikacecesty-viry-neslysicich-priblizuje-svet-znaku. Pokud by Vás kniha zaujala můžete si ji objednat na adrese:
Tereza Myslilová <myslilova@cirkev.cz>
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 KURZ STARÉHO NĚMECKÉHO PÍSMA
Kurz je určen pro každého, kdo se setkává s dokumenty ve starém německém písmu a má zájem naučit se
tato stará německá písma luštit. Znalost německého jazyka není podmínkou pro účast v kurzu.
Kurz zahrnuje pět 90minutových lekcí a bude se konat vždy v pátek (16. 2.; 23. 2.; 2.3.; 9. 3.; 16. 3.)
od 15:30 do 17:00. Cena kurzu: 1 lekce 150 Kč; celkem 750 Kč / účastník.
Na kurz je možné se přihlásit na e-mailu JakubcovaLucie@seznam.cz nebo v Biskupské knihovně
v Hradci Králové, kde bude celý kurz probíhat.
Účastníci se v kurzu naučí číst stará německá písma, která se používala až do roku 1941 (tištěnou frakturu
a psací písmo kurent). Důraz bude kladen především na praktické procvičování luštění autentických
(archivních) textů, jejichž výběr bude v co nejvyšší míře uzpůsoben individuálním přáním účastníků.
Opominuta nebude ale ani základní teorie a praktické rady, jak si luštění starých písem co nejvíce ulehčit.
Kurz povede Mgr. Lucie Jakubcová.
Zpět na obsah
SPUŠTĚNÍ METODICKÉHO PORTÁLU KATECHEZE.CZ
Katechetická sekce ČBK s podporou diecézních katechetických center s radostí oznamuje, že od prosince
2017 spouští pilotní provoz didaktického webu katecheze.cz, kde bude možné získat materiály pro
katechezi a výuku náboženství. Cílem webového portálu je umožnit užívání a sdílení kvalitních podkladů,
které projdou odbornou recenzí. Nabízené materiály budou výsledkem práce nejen katechetických center,
ale i dalších institucí a jednotlivců. Tímto také vyzýváme všechny kreativní a zkušené osoby na poli
katecheze a náboženského vzdělávání k nahrávání a sdílení vlastních materiálů, které budou předány
k odbornému hodnocení a po případném doplnění či úpravě budou zveřejněny k volnému použití
s uvedeným jménem autora. V současné době je na webu k dispozici téměř 200 materiálů.
Záměrem je, aby se web stal doplňkem příprav a postupně i živou platformou pro výměnu již existujících
či v budoucnu vzniklých podkladů!
Dostupné zde: https://www.katecheze.cz/
OBRÁCENÍ SV. PAVLA
Ve čtvrtek 25.1. bude svátek Obrácení sv. Pavla. Proto Vám nabízíme některé materiály, které se
k tomuto tématu vztahují:

Apoštol Pavel – žákovský projekt ke stažení ZDE.
Sv. Pavel z Tarsu - Prezentace ke stažení ZDE.
Příběh sv. Pavla - Komiksový příběh ke stažení ZDE.
Život apoštola Pavla - Pracovní list ke stažení ZDE.
Obrácení sv. Pavla - Pracovní list ke stažení ZDE.
Pavlova proměna - Pracovní list ke stažení ZDE.
Znáš sv. Pavla? - Pracovní list ke stažení ZDE.
MÍR A SPRAVEDLNOST VE SVĚTĚ
Nacházíme se v období, kdy lidé více řeší politickou situaci. Za námi jsou parlamentní volby a před námi
ty prezidentské. I děti si mohou uvědomovat, jak důležité rozhodnutí společnost dělá, když volí své
zástupce a hlavu státu. Určitě je dobré s dětmi mluvit o obecných principech, na kterých společnost stojí
a podle kterých se i ony samy budou v budoucnosti řídit a rozhodovat.
Na stránkách projektu Využití křesťanského dědictví ve výchově existuje řada metodik v rámci sekce Mír
a spravedlnost ve světě. Naleznete zde ke stažení programy např.: Jak vznikají války, Objevování
významu míru pomocí symbolů a další.
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HUDEBNÍ PROGRAMY V KATECHEZI
Kolegyně MgA. Zuzana Slavíčková, která se věnuje muzikologii a hudební výchově, na Katechetickém
centru vytvořila celou řadu hudebních vložek a programů pro katechezi a do hodin náboženské výchovy.
V příloze posíláme jednu z nich, která je vhodná pro děti od 3 do 10 let a lze ji použít buď ke zklidnění
dětí k modlitbě nebo jako mini-rozezpívání.
Zpět na obsah
ANKETA DUHOVÉ SRDCE
Časopis Duha vyhlašuje společně s TV NOE, s podporou Radia PROGLAS a Katolického týdeníku a pod
záštitou Mons. Pavla Konzbula, předsedy katechetické komise ČBK, nový ročník ankety Duhové srdce,
v němž hledá nejoblíbenějšího katechetu nebo vyučujícího náboženství. Pravidla ankety a podpisový arch
spolu s přihlašovacím formulářem najdete na webu http://www.mojeduha.cz/clanky/Duhove_srdce.
Přihlášky je možno podávat do 31. ledna 2018.
Zpět na obsah
DOTAZNÍK PRO KATECHETY
Vážení a milí katecheté, minulý dnech jsme se na vás obrátili s prosbou o vyplnění dotazníku. Děkujeme
všem, kteří nám své odpovědi již zaslali.
Váš názor je pro nás velice důležitý, proto prosíme i Vás ostatní o jeho vyplnění. Níže přikládáme znění
dotazníku pro ty, ke kterým se nedostal. Své odpovědí, prosím, posílejte na email kc@bihk.cz. Děkujeme.
Vážené a milé katechetky, vážení a milí katecheté, srdečně vás zdravíme z Katechetického centra.
Obracíme se na vás s prosbou.
Setkáváme se s vámi 2x ročně na oblastních setkáních, 1x ročně na diecézním katechetickém setkání, na
různých seminářích a osobních konzultacích.
Rádi bychom, aby se oblastních setkání účastnilo co nejvíce z vás.
Proto vás prosíme, abyste odpověděli na následující otázky, které nám pomohou lépe připravit oblastní
setkání nebo najít jinou formu, která bude pro vás zajímavější.
1. Jaká forma setkávání vám vyhovuje?
a. 2x ročně oblastní setkání katechetů
b.

větší setkání – dle vlastního výběru ze dvou navrhovaných míst v diecézi (např. pro jih
diecéze Havlíčkův Brod, pro sever diecéze Hradec Králové)

c. jiná forma setkání (prosím doplňte jaká)
2. O jaká témata máte zájem ve školním roce 2018/2019 (prosím doplňte která)
3. Některé vaše podněty, připomínky k oblastním setkáním (jak je vylepšit)
4. Letní katechetický seminář se letos uskuteční na poutním místě Hora Matky Boží v Králíkách v termínu
8. – 11. 7. 2018.
Máte zájem se tohoto semináře zúčastnit? ANO

NE

Zpět na obsah
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OBLASTNÍ SETKÁNÍ KATECHETŮ
 OBLASTNÍ SETKÁNÍ KATECHETŮ, KNĚŽÍ A PASTORAČNÍCH ASISTENTŮ –

TERMÍNY

JARNÍHO KOLA

Témata jarního kola oblastních setkání:


Práce s dětmi na 2. stupni ZŠ + duchovní slovo (Mgr. Eva Klabanová a P. Jan Paseka)



Dějiny Božího království a dílčí témata práce s dětmi na 1. stupni ZŠ (Bc. Petra Kolčavová a Bc.
Iva Čiperová)
Na setkání v Hradci Králové navíc téma 100 let výročí republiky – Mgr. Pavel Boštík

PRACOVNÍ SETKÁNÍ KNĚŽÍ, JÁHNŮ A PASTORAČNÍCH ASISTENTŮ SE KONAJÍ:
Datum

Místo konání

Čas

Hlavní lektor

6. 2. 2018

Hradec Králové–Nové Adalbertinum
– farní místnost

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
– referát pastorace, 1. patro budovy

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
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DUCHOVNÍ OBNOVA NEJEN PRO KATECHETY
Opět po roce nabízíme duchovní obnovu NEJEN pro katechety.
Termín: 12. - 15. 4. 2018
Téma: Svátost smíření
Místo konání: Duchovním a rekreačním centru Marianum v Janských Lázních.
Vede: P. Jan Šlégr, SL.D.
Duchovní obnovu zahájíme ve čtvrtek 12. 4. v 18 hodin večeří, končíme v neděli 15. 4. společným
obědem cca v 11:00 hodin.
Finanční příspěvek za celý pobyt činí:
1 osoba na pokoji – 2150,2 osoby na pokoji – 1660,- (cena za jednu osobu/ pobyt)
3 osoby na pokoji – 1480,- (cena za jednu osobu/ pobyt)
Uvedené částky jsou ceny pro jednu osobu za celý pobyt, tj. ubytování s plnou penzí.
Katechetům s platnou kanonickou misí přispějeme 500,- Kč.
Součástí přílohy je přihláška na tuto duchovní obnovu.
Zpět na obsah
TVOŘÍME PRO DÍTĚ V SRDCI
Následující výzva se katechetiky sice příliš netýká, nicméně jedná se o projekt, který lze využít ve farním
společenství, do kterého lze zapojit společenství žen, starší dámy, dívky, maminky, které zvládnou plést,
šít či háčkovat.
Jedná se o vytváření věcí pro Perinatální hospic Dítě v srdci. Tento speciální hospic pečuje o rodiny, které
přišly o své dítě před, při nebo po porodu. Také pomáhá rodinám, jejichž dítěti byla v těhotenství
diagnostikovaná život limitující vada. Pro tyto rodiny vytváří tzv. memoryboxy, krabice, v nichž je
uloženo vše potřebné, aby se personál porodnice dokázal o rodinu co nejlépe a nejdůstojněji postarat.
Nicméně pro tyto účely je třeba vytvořit mnoho věcí, které je potřeba ručně ušít, uháčkovat, uplést. Je
velmi cenné, že pro rodinu, která prochází bolestné chvíle někdo tyto věci s láskou a modlitbou ručně
vytvoří. Na druhou stranu tato činnost může mnoha lidem dávat pocit, že se věnují něčemu, co má
skutečně smysl. Děkujeme za pomoc případně za rozšíření zprávy tam, kde by mohla být přijata.
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte koordinátorku: petra@ditevsrdci.cz
V Hradci Králové je 12. 2. pořádaná svépomocná skupina pro ženy po ztrátě dítěte v jakékoliv fázi
těhotenství. Oba termíny v 18:00 v budově Nového Adalbertina v Hradci Králové.
V příloze přikládáme letáček.
Zpět na obsah
DOSSIER KATECHISTA
Součástí přílohy jsou dvě aktivity z časopisu Dossier Katechista.
Zpět na obsah
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PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA
Vážené katechetky, vážení katecheté, milí přátelé misií!
Přináším Vám opět několik informací z Papežských misijních děl
a přání všeho dobrého v roce 2018 za Národní kancelář PMD v ČR.
Děkuji všem, kteří se zapojili do projektu Jeden dárek navíc pro chudé děti v Keni.
O výsledku Vás budu informovat v příštím čísle Občasníku.
S týmem spolupracovníků pokračujeme v natáčení Missio magazínu, který vysílá Televize Noe.
Všechny starší díly najdete v archívu Tv Noe. Podrobnosti k prosincovému pořadu jsou na našem webu:
http://www.missio.cz/headline/missio-magazin-prosinec-2017/ a premiéra lednového dílu je naplánována
na 30. 1. 2018 ve 20 hodin. Uvidíte v něm i aktivity z farností naší diecéze.
S blížící se postní dobou Vám chci připomenout projekt Velikonoční Pohled pro misie. Namalujte s
dětmi hezký originální velikonoční obrázek na předtištěné pohlednice, které si můžete vyzvednout na
Katechetickém centru nebo objednat v Národní kanceláři PMD. Získané finanční dary z výstavky a
nabídky pohlednic posílejte pod variabilním symbolem 140 na náš účet číslo 72540444/2700. Výtěžek
akce přispívá na chudé děti v misiích.
Vhodnými tradičními aktivitami PMD, do kterých se s dětmi zapojují celé rodiny a farnosti a můžete je
připravit kdykoliv, jsou Misijní jarmarky, Misijní koláč Misijní štrúdlování…. Rádi Vám s jejich
pořádáním pomůžeme.
Připravujeme také oblíbený Postní misijní kalendář pro děti, který Vám před začátkem postní doby
rozešleme.
Pro misijní výchovu dětí v postu můžete využít Křížovou cestu pro malé misionáře, kterou namaloval
Tomáš
Velzel:
http://www.missio.cz/zapojte-se/modlitba/krizova-cesta-tomase-velzela-pro-malemisionare/
Novým misijním materiálem pro děti jsou omalovánky nazvané „Vymaluj si svět“ od Tomáše Velzla.
Pro děti jsou omalovánky velmi oblíbenou zábavou, která jim zároveň napomáhá rozvíjet i celou řadu
schopností a dovedností. Už ti nejmenší se touto formou učí poznávat barvy, a v případě misijních
omalovánek rozdíly mezi jednotlivými světadíly a jejich obyvateli. Rodiče, katecheté či vedoucí
Misijních klubek mohou dětem vyprávět o životě v daných kontinentech a ukázat jim fotografie nebo i
videa, která nabízíme na našem webu nebo v misijním kině. Omalovánky s misijní tematikou tvoří 10
kreseb formátu A4 a objednat si je můžete v našem Katalogu misijních materiálů zde:
http://www.missio.cz/katalog/casopisy-publikace/knihy-brozury/omalovanky-vymaluj-si-svet/ nebo si je
vyzvednout za dobrovolný dar opět na Katechetickém centru. Tam jsou i další materiály pro děti: Duha,
Pexeso Kintuadi…
Na adrese Národní kanceláře PMD si můžete zapůjčit do škol, farností apod. putovní misijní výstavy.
V případě zájmu mě, prosím, kontaktujte.
Vaše plánované misijní aktivity ve farnosti, škole, Misijním klubku i jinde zadávejte na:
http://www.missio.cz/akce/oznamit-konani-akce/
O proběhlých aktivitách zadávejte na: http://www.missio.cz/akce/zhodnoceni-probehlych-aktivit/ nebo
je mou adresu: bronislava.halbrstatova@seznam.cz. Děkujeme!
Všechny důležité aktivity a projekty PMD, výzvy, modlitby, katecheze papeže Františka, pozvánky,
misijní úmysly, tweety papeže Františka, fotografie z Misijních klubek apod. naleznete každý den na
našem facebookovém profilu PMD: https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila
Další užitečné odkazy: Twitter PMD: https://twitter.com/missio_cz , youtube:
https://www.youtube.com/user/missiocz , Kino missio: http://kino.misijnidila.cz/
V případě zájmu o misijní přednášky, besedy, založení Misijního klubka, uspořádání akce na
podporu papežských misií ozvěte se co nejdříve na mou adresu nebo přímo do Národní kanceláře PMD
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(kontakty níže). Rádi přijedeme do farnosti, školy, klubka, společenství apod. Těšíme se na Vaše dopisy a
zprávy!
Světový misijní den dětí
Světový misijní den dětí se tradičně slaví 6. ledna na svátek Zjevení Páně (Tří králů) a je svátkem všech
dětí v misiích. Je to den, kdy děti různými způsoby, zejména finančními příspěvky a modlitbami
pomáhají chudým dětem podle hesla „Děti pomáhají dětem“ a snaží se, aby Ježíšovo světlo dosahovalo
ke všem dětem světa.
Zakladatelem Papežského misijního díla dětí je francouzský biskup Charles de Forbin Janson, který
před 175 lety vyzval křesťanské děti, aby pomáhaly Církvi v jejím poslání evangelizace svojí modlitbou,
obětí a gesty solidarity. Oficiálním dnem založení PMDD je 19. květen 1843.
Papež František opakovaně vyzývá všechny děti a dospívající v mnoha částech světa, aby se zapojili do
misijního úsilí církve, aby nesli evangelium všem lidem a pomáhali svým vrstevníkům v nouzi. V České
republice je zapojeno v Papežském misijním díle dětí přes 2500 dětí a v naší královéhradecké diecézi
pracuje přes 40 Misijních klubek.
Papež František připomněl misijní charakter dnešního svátku, když pozdravil zvláště děti a mládež:
„Zjevení Páně je také Dnem mladých misionářů, který letos zve mladé misionáře upřít pohled na
Ježíše, aby se jim stal vzácným vůdcem v jejich úsilí o modlitbu, o přátelství a o sdílení s vrstevníky,
kteří jsou v nouzi.“
V České republice slavíme tento den 1. června různými aktivitami pro děti a setkáními.
Těším se na další misijní spolupráci a přeji hodně radosti v katechetické službě!
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
Zpět na obsah

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); 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;
www.katecheze.cz (nový web metodické podpory pro katechety)
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
Lektorka: Mgr. Eva
Klabanová

1. 2. 2018

Oblastní setkání katechetů - OSK

16:00 - 18:00

Dvůr Králové - fara

6. 2. 2018

Pracovní setkání kněží, jáhnů a
pastoračních asistentů

9:00 - 12:00

Hradec Králové–Nové Lektorka: Bc. Petra
Kolčavová, Mgr.
Adalbertinum
Pavel Boštík

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

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 –
Téma: Svátost smíření

25. 5. 2018

Noc kostelů

8. – 11. 7.
2018

Letní katechetický seminář

Poutní dům, Hora
Matky Boží, Králíky

26.-28.10.
2018

Celostátní katechetický kongres

Třešť u Jihlavy

Chrudim - fara

Marianum - Janské
Lázně

Lektorka: Bc. Petra
Kolčavová

Lektorka: Mgr. Eva
Klabanová
Vede: P. Jan Šlégr
Více informací: Petra
Kolčavová
Lektoři: P. Dřímal,
Mgr. Johnová
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