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ÚVODEM
Vážené katechetky, vážení katecheté, spolubratři v kněžské a jáhenské službě,
prožíváme květen, měsíc, ve kterém zvlášť uctíváme Pannu Marii. Letos poprvé budeme slavit
v pondělí 21. 5. památku Nejsvětější Panny Marie, Matky církve. Tuto novou památku ustanovil papež
František pro celou církev a budeme ji prožívat vždy v pondělí po slanosti Seslání Ducha Svatého.
V pontifikátu papeže Františka vidíme velmi silný akcent na Pannu Marii. Papež nám tak jde příkladem,
abychom nezapomínali na zdravý mariánský rozměr v katolické církvi. Zavedením této památky chce
Svatý otec podpořit růst mateřského cítění v církvi a rozvoj pravé mariánské zbožnosti. Maria nám má
stále co říct. Je naší matkou a učitelkou. Maria je velkým darem od samotného Krista.
Rád bych Vás proto poprosil, abyste v hodinách náboženství a v katechezích nezapomínali na
Pannu Marii, ať už vhodnou zmínkou nebo úvodní a závěrečnou modlitbou.
P. Jan Paseka
AKTUÁLNĚ


Máme za sebou sérii vstupů do škol v rámci Poselství křesťanských svátků.



Uskutečnila se Obnova pro katechety v Marianu v Jankých Lázních.



Připravujeme Noc kostelů a Noc kostelů na kole.



Připravujeme se na Letní katechetický seminář.



Čekají nás programy pro školy v kostele.



Učíme náboženství ve školce a ve školách.



Připravujeme kurz Otevřené dny pro školy v Jeníkově.



Pracujeme na výzvě papeže Františka k misijnímu měsíci, který proběhne v říjnu 2019.



Nabízíme katechetům možnost školního výletu s dětmi do Hradce Králové s prohlídkou kostela
Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí.

Zpět na obsah
POZVÁNKY

 PŘEHLEDOVÝ SEMINÁŘ O KATECHEZI DOBRÉHO PASTÝŘE V OLOMOUCI
Přehledový semináře o Katechezi Dobrého Pastýře proběhne 26. 5 2018 v Olomouci. Cílem je představit
program v kostce. V případě zájmu budou nabídnuty kurzy nebo účast na celoživotním vzdělávání CM
teologické fakulty v Olomouci. Lektorkami jsou Marie Zimmermanová a Marcela Fojtíková Roubalová.
Více informací na www.katechezedobrehopastyre.cz .

 SEMINÁŘ KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Seminář pro začínající s katechezí Dobrého Pastýře(KDP) pořádá v termínu 15. – 17. 6. Teologická
fakulta v Českých Budějovicích. Téma semináře - uvedení do Montessori pedagogiky, způsobu práce a
úvod do KDP. Lektoři semináře: Dr. Barbara Surma a P. Krzysztof Biel, SJ.
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 LETNÍ KATECHETICKÝ SEMINÁŘ
Letní katechetický seminář se uskuteční v termínu 8. – 11. 7. 2018 v Poutním domě na Hoře Matky Boží
v Králíkách. Téma semináře: „Ježíšovy mocné činy“. Lektory letošního semináře budou doc. Dr. Ludvík
Dřímal, Th.D. a Mgr. Helena Johnová (ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.).
Prosíme zájemce o letní katechetický seminář, aby vyplnili přihlášku, která je v příloze e-mailu.
Hlídání dětí zajistíme. Uzávěrka přihlášek bude 10. 6. 2018.
Předběžný program semináře posíláme v příloze.

 LETNÍ ŠKOLA LITURGIKY ŽELIV
Koná se od úterý 21. - 26. 8. 2018 v Želivkém klášteře. Cílem je porozumět hlouběji tomu, co církev
koná, když slaví liturgii, více si zamilovat církev i její bohoslužbu a být lépe disponován pro účast na
slavení posvátných tajemství. Hlavním tématem je mše svatá. Pořádá pastorační středisko Arcibickupství
pražského ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK. Více informací na
http://www.liturgie.cz/letni-skola/.

 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 adrese:
https://www.cirkev.cz/cs/xi-celostatni-katecheticky-kongres-26-28-10-2018-v-tresti
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.
Přihlašování na Celostátní katechetický kongres bude spuštěno 15. 5. 2018

Předběžný program konference
Pátek 26. 10. 2018
16:00 – 22:00 Ubytování, registrace
18:00 - 19:00 Večeře
19:30 – 20:00 Slavnostní zahájení, úvod do tématu
20:00 – 20:45 1. přednáška – Mons. Pavel Konzbul - Co znamená misijní poslání církve pro cíle a obsahy
náboženské výchovy ve školách a pro katechezi
Možnost večerního posezení u sklenky vína
Sobota 27. 10. 2018
7:00 – 8:15
Snídaně
7:30 – 9:45
Registrace
8:30
Mše svatá (v sále) – o. biskup Pavel Konzbul
9:45
2. přednáška – František Štěch, Evangelii Gaudium
10:45
Přestávka
11:15
3. přednáška – P. Kamil Obr: Spolupráce mezi kněžími, katechety,
obecné funkce katechety nesmí být dehonestovaná
12:15
13:45
14:45

Oběd
4. přednáška – Jakub Sadílek, OFM: městské misie (zaměřeno na katechety)
5. přednáška – Jak zapracovat téma misií do výuky náboženství a do farní katecheze
3
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Přestávka
Praktické semináře
– Kurzy Alfa, kurzy Alfa pro mládež
– Salesiáni
– Františkáni
– Papežská misijní díla, Missio (Leoš Halbrštát)
– Andrea Hýblová (misie a média)
– Mons. Pavel Konzbul (práce s mládeží)
– F. Kett – Cyril Havel, Eva Muroňová
– Interakce soustředěná na téma, Ludmila Muchová
– Doktorandka od Lídy Muchové: Setkání s krásou jako nástrojem zprostředkování
křesť. víry zejména mladým lidem a dětem, kteří se považují za nevěřící
– Bibliodrama, Mireia Ryšková
– Farní tábory: Jaké téma zvolit
– Praktická ukázka k 5. přednášce
18:00
Večeře
19:00 – 20:45 Praktické semináře, prostor pro výměnu zkušeností
od 20:45
Večerní posezení u sklenky vína
15:30
16:00

Neděle 28. 10. 2018
7:00 – 8:00
Snídaně + balíček na cestu
8:30
6. přednáška – Ludmila Muchová: Dialog s nevěřícími lidmi vedený na půdě výchovy
a vzdělávání
Blok Katechetické sekce ČBK
9:30
10:30
Přestávka
11:00
7. přednáška – Mons. Jan Graubner: delegát ČBK pro misie
Závěrečné slovo
13:00
Mše svatá (v kostele sv. Kateřiny Sienské) – hlavní celebrant Mons. Jan Graubner,
Mons. Pavel Konzbul
ZMĚNA VYHRAZENA
ANKETA DUHOVÉ SRDCE
Časopis Duha a TV NOE letos již potřetí připravili anketu Duhové srdce pro nejoblíbenějšího učitele
náboženství. Do finále postoupilo šest kandidátů. Jednou z finalistek je i katechetka z naší diecéze paní
Lenka Palkovičová z farnosti Koclířov u Svitav. Do 12. května je možné pro jednotlivé finalisty hlasovat
v dolní části stránky www.mojeduha.cz/clanky/Duhove_srdce. V sobotu 12. května proběhne v TV NOE
finále, které se bude vysílat v neděli 1. července.
NABÍDKA VYSVĚDČENÍ
Na našem centru si můžete zakoupit vysvědčení.
V nabídce máme 3 druhy. Vysvědčení jsou formátu A4, přeložené na půl, jeden
kus stojí 7 Kč.
Objednávky zasílejte na adresu: kc@bihk.cz nebo tel: 734 435 369.
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SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
V příloze naleznete obrazově-hudební program pro děti předškolního a mladšího školního věku. Jedná se
o program z katecheze Dívat se, zpívat, modlit se, kterou z německého originálu Schauen, singen, beten
přeložila naše bývalá kolegyně MgA. Zuzana Slavíčková. V 16 zpracovaných tématech se pracuje
s obrazem a program je nově obohacen o tematické písně, které pro tuto věkovou kategorii napsala.
V tomto vydání Občasníku dáváme k dispozici celek (obraz, písnička, doprovod, komentář) k tématu
Seslání Ducha Svatého.
Pokud budete mít o tyto katecheze obohacené o tematické písně zájem, je možné zařadit toto téma do
dalšího kola Oblastních setkání katechetů nebo uspořádat seminář. Případné zájemce prosíme o odezvu.
Na stránkách kpcpodpora.webnode.cz je možné v oddíle Celoroční programy stáhnout metodickou
příručku, jak s obrazy pracovat.
JEŽÍŠ NÁM DARUJE SVÉHO DUCHA
Složka obsahuje podrobný scénář tří setkání ke katechezi o působení Ducha Svatého podle metodiky
popsané v článku Ježíš nám daruje svého Ducha a textové pomůcky k nim. Více v odkazu na stránkách
Cest Katecheze.
Metodika (je určená pro dospívající a dospělé) pak podrobněji rozvádí jednotlivé body z praktické části
článku. Navrženým aktivitám je vhodné se věnovat v několika setkáních. Nejde v první řadě o to,
pochopit působení Ducha Svatého, ale získat účastníky katecheze pro modlitbu k Němu a sdílet s nimi
jejich zkušenosti z působení Ducha. Určeno mladým nebo dospělým lidem, nejlépe rodinám. Předpokládá
se alespoň počáteční víra.
SVATÍ
http://www.cestykatecheze.cz/casopis/2009-4/Svati-v-katechezi-a-ve-vyuce-nabozenstvi.html
Sv. Vojtěch, Sv. Marek, Sv. Kateřina Sienská, Sv. Josef, sv. Jan Nepomucký
DOSSIER KATECHISTA
Součástí Občasníku jsou i dvě přílohy z časopisu Dossier Katechista, Nechat rozkvést nový život
a Letnice.
HUDEBNÍ OKÉNKO
V příloze přikládáme další hudební inspiraci, kterou lze zařadit do hodin náboženství.

 TĚLO JE SKVĚLÝ HUDEBNÍ NÁSTROJ
Popis aktivity: Vlastní aktivitě předchází rozhovor s dětmi na téma „naše tělo“.
Jaké aktivity, které děti baví, je možné provádět díky tomu, že mají tělo? Umějí si představit, jaké by to
bylo žít například s ochrnutýma nohama? Jaké by to bylo mít jen jednu ruku? Nebo například jen dva
prsty na ruce?
Postupně přejdeme k úvaze o lidském těle jako daru od Boha. (např. 1 Kor 6, 19)
Člověk dostal tělo od Boha zcela zdarma. Tělo je něčím velmi vzácným. Je dokonale vymodelované. Jeho
činnost probíhá nepochopitelně přesně a spolehlivě. Tělo nám umožňuje setkávat se s druhými lidmi,
hovořit s nimi, vyprávět veselé historky, zpívat a tančit.
Následuje vlastní hudebně pohybová etuda, jejímž cílem je zprostředkovat dětem zkušenost radost
z vlastního těla a díky synchronně prováděným pohybům s ostatními dětmi také prožitek sounáležitosti,
propojení s ostatními.
Více v příloze.
Autoři: Richard Filz & Ulrich Moritz
Zpět na obsah
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PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA
Vážené katechetky, vážení katecheté, milí přátelé misií!
V dnešním příspěvku Papežských misijních děl najdete několik aktualit papežských misií vždy s odkazem
na web missio s podrobnějšími informace a fotografiemi.
Srdečně vás zveme na Misijní pouť 2018, která se koná v sobotu 26. května v Třebíči. Hlavním
celebrantem poutní mše sv. v 10 hodin bude brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Podrobný
program, na který zveme všechny generace, najdete zde: http://www.missio.cz/udalosti/misijni-pout2018-v-trebici/
Nový díl Missio magazínu Papežských misijních děl přinese rozhovor Kateřiny Rýznarové s kazatelem
Alešem Tomanem, podíváme se na velikonoční aktivity Misijního klubka v Mikulovicích a na reportáž
z Horského klubání, setkání zástupců Papežského misijního díla dětí, které se v polovině dubna
konalo na hřebenech nejvyššího českého pohoří. Termíny vysílání na Tv Noe a fotogalerii najdete zde:
http://www.missio.cz/headline/missio-magazin-duben-2018/
V dubnu proběhlo v Krkonoších Celostátní setkání dětí Papežského misijního díla
dětí (PMDD) v ČR nazvané Horské klubání 2018, kterého se zúčastnili zástupci i z několika farností
naší diecéze. Děti si užily bohatý program, který pro ně připravil tým Národní kanceláře PMD.
Slavnostní obřad přijetí nových členů do Papežského misijního díla dětí vedl při nedělní mši sv.
národní ředitel PMD Leoš Halbrštát s P. Tomášem Hoffmannem. Podívejte se na obsáhlou
fotogalerii,
kde
najdete
i
mnoho
nápadů
k Vaší
práci
s malými
misionáři: http://www.missio.cz/galerie/foto/horske-klubani-2018/
Národní misijní rada
5. dubna 2018 se v Národní kanceláři v Hradci Králové konala 13. Národní misijní rada. Tato rada se
schází jednou ročně a je vedena otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, předsedou Komise ČBK pro
Charitu a Rady pro misie. Jeho kancléřem pro konání Národní misijní rady je národní ředitel Papežských
misijních děl jáhen Leoš Halbrštát. Více informací s fotografiemi na: http://www.missio.cz/aktuality/13narodni-misijni-rada/

JEDNÁNÍ NÁRODNÍ RADY PMD V HRADCI KRÁLOVÉ
Ke svému pravidelnému jednání se 19. dubna 2018 sešla v Národní kanceláři Papežských misijních
děl v Hradci Králové Národní rada PMD za účasti diecézních ředitelů papežských misií Čech a Moravy.
Důležitou součástí zasedání bylo projednávání Mimořádného misijního měsíce v říjnu 2019 ke stému
výročí apoštolského listu Maximum illud, který vyhlásil papež František. Jádrem této iniciativy je
modlitba, svědectví a zamyšlení nad ústředním významem missio ad gentes jako trvalého stavu, kdy
je člověk vyslán konat první evangelizaci (srov. Mt 28,19). Do práce na přípravě a uskutečnění
Mimořádného misijního měsíce jsou přímo zapojena Papežská misijní díla společně s celou církví.
http://www.missio.cz/galerie/foto/jednani-narodni-rady-pmd-v-hradci-kralove-2/
Evropské setkání Papežského misijního díla dětí proběhlo od 23. do 25. 4. 2018. O jeho průběhu Vás
informujeme v příspěvku na webu: http://www.missio.cz/galerie/foto/evropska-konference-papezskehomisijniho-dila-deti-ceme-na-malte/
a na facebooku PMD: https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila

NOVÉ ČÍSLO MISIJNÍHO ZPRAVODAJE PŘIBLIŽUJE PRÁCI MISIONÁŘŮ
Tématem jarního čísla Misijního zpravodaje jsou Misionáři a misie. Vydali jsme se po stopách českých
misionářů v Paraguayi a v Indii, vyzpovídali jsme také dvě naše misionářky působící v Estonsku a ve
Venezuele. Nahlédneme do cestovního deníčku předčasně zesnulého minoritského bratra Roberta
Mayera a vzpomínek salesiánského kněze Jana Meda. Připomeneme si rovněž osobnost Matky
6
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Terezy a ohlédneme se za vznikem knihy Misionářka lásky. Fotoreportáž nám přiblíží misijní cestu do
Tanzanie a v závěru 23. vydání Misijního zpravodaje neopomeneme ani dění u nás. Misijní zpravodaj
v papírové podobě si můžete objednat v Národní kanceláři nebo prostřednictvím online katalogu,
případně si ho prolistovat zde: http://www.missio.cz/aktuality/nove-cislo-misijniho-zpravodaje-priblizujepraci-misionaru/
Nový Misijní zpravodaj s dalšími misijními materiály, z nichž některé můžete využít jako dárek pro děti,
které půjdou k 1. sv. přijímání (knížky, misijní křížky a růžence…), jsou pro Vás připraveny na KC
v Hradci Králové.
Misijní materiály, které lze využít na Noci kostelů 26. 5. 2018 můžete objednat v Katalogu misijních
materiálů: http://www.missio.cz/katalog-materialu/
Z misijních materiálů se dozvíte zajímavé informace z misií, získáte inspiraci pro misijní výchovu dětí
a za vybrané dobrovolné dary, které zašlete na účet PMD, nám pomůžete systematicky zmírňovat bídu
a zachraňovat životy trpících v misiích. Děkujeme!
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
(kontakty níže). Rádi přijedeme do farnosti, školy, klubka, společenství apod.
Také se těšíme se na Vaše dopisy, zprávy i fotografie z Vaší činnosti!
Užitečné odkazy, které můžete využít pro Vaši práci:
Facebook PMD: https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila
Twitter PMD: https://twitter.com/missio_cz , youtube: https://www.youtube.com/user/missiocz ,
Kino missio: http://kino.misijnidila.cz/
Při naší práci pro misie nás každý den provází a inspirují slova papeže Františka, který papežské misie
zaštiťuje. Vybízí nás také k časté modlitbě růžence, proto se, prosím, s dětmi připojte během měsíce
Panny Marie k modlitbě misijního růžence.
Na začátku května slavíme Nanebevstoupení Páně, proto si na závěr připomeňme slova papeže Františka:
„V této slavnosti Nanebevstoupení, když hledíme k nebi, kam Kristus vystoupil a usedl po Otcově pravici,
upevněme svůj krok na této zemi, abychom s nadšením a odvahou pokračovali ve své cestě, svém poslání
dosvědčovat a žít evangelium v každém prostředí. Jsme si však dobře vědomi, že to nezáleží především na
našich silách a lidských zdrojích. Pouze světlem a silou Ducha svatého můžeme účinně plnit svoje poslání
dávat druhým stále více poznávat a zakoušet Kristovu lásku a něhu.
Prosme Pannu Marii, ať nám pomáhá rozjímat o nebeských dobrech, která nám slibuje Pán, abychom se
stávali stále věrohodnějšími svědky Jeho Vzkříšení, pravého Života.“
Přeji Vám radostné a požehnané dny a těším se na další misijní spolupráci!
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
Zpět na obsah
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Více informací: Petra
Kolčavová

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

Lektoři: P. Dřímal,
Mgr. Johnová

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého; vydáno pro vnitřní potřebu
Číslo připravily: P. Jan Paseka, Broňa Hlabrštátová, Petra Kolčavová a Iva Čiperová
Poštovní adresa: Biskupství královéhradecké, Katechetické a pedagogické centrum, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové,
tel.: 495 063 420; 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
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);
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