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ÚVODEM
Vážené kolegyně a vážení kolegové v katechetické službě,
ve třetím čísle občasníku pro tento školní rok přinášíme doplňující informace k aktivitám, které již
probíhají, nebo jsme je avizovali dříve. Zveme vás zejména na letní katechetický seminář, zvláště pokud
jste dosud neměli možnost vyhradit si pět dní na soustředěnou přípravu k vaší službě. Ze zkušenosti víme,
že takový seminář má i proměńující účinky na vlastní vztah k Bohu a na způsob prožívání naší víry a
pomáhá utvářet společenství mezi katechety.
Dále vás prosím o pozornost změně termínu diecézních katechetických setkání, která se budou konat již
od nejbližšího školního roku v září. V rubrice Metodické materiály a pomůcky najdete jednak odkazy na
materiály k liturgické výchově prezentované na letošních oblastních setkáních, jednak dva nové
připravené a distribuované redakcí časopisu Duha.
Podrobné informace o změnách v Papežských misijních dílech zejména v souvislosti se jmenováním
v pořadí třetího národního ředitele PMD přinášíme v závěru občasníku. Protože předpokládáme, že ještě
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jedno číslo vydáme v červnu, zatím se s vámi na prázdniny neloučíme. Přejeme vám hodně sil a radost
z vrcholících událostí tohoto školního roku.
Za KPC Biskupství královéhradeckého
Marie Zimmermannová, vedoucí
AKTUÁLNĚ

 NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES
S odkazem na zprávu z občasníku č. 2 připomínáme, že na www.nek2015.cz
jsou k dispozici náměty na katecheze pro všechny věkové skupiny
zamýšlené jako příprava na Národní eucharistický kongres. Pro měsíc
květen je připraveno téma „Eucharistie a Maria“ (připravila diecéze
českobudějovická) a na červen „Obnova slavení eucharistie“ (připravila arcidiecéze olomoucká).
Naše KPC připravuje Průvodce mší svatou pro mladé lidi a dospělé. Předpokládá se, že průvodce bude
sloužit i v následujících letech jako pomůcka pro mystagogický výklad liturgie. K dispozici by měl být
v září 2015. Zároveň zpracováváme a zpřístupňujeme podklady a pomůcky pro průběžnou liturgickou
výchovu dětí a dospívajícíh (viz rubrika Metodické materiály a pomůcky).
Pomůcky vydané časopisem DUHA, najdete níže v rubrice Metodické materiály a pomůcky.

 DIECÉZNÍ KATECHETICKÉ SETKÁNÍ – ZMĚNA TERMÍNU!
Na základě zkušeností z uplynulých let jsme se rozhodli pro změnu termínu diecézních katechetických
setkání (dále DSK), a to k jeho přesunu z měsíce ledna na měsíc září. Vede nás k tomu zkušenost
s nepředvídatelnou sjízdností silnic, která znemožňuje účast na setkání zejména katechetům ze
vzdálenějších částí naší diecéze, a rovněž též nepředvídatelné chřipkové epidemie, které se ve druhé
polovině ledna vyskytují. V lednu jsou také někteří katecheti unaveni ze své služby během vánočních
svátků a Tříkrálové sbírky a těší se na pololetní a jarní prázdniny. Z uvedených důvodů přesunujeme
setkání, které by se jinak mělo uskutečnit v lednu 2016, již na 19. září 2015.
V uplynulých letech jsme se na DSK věnovali katechetickým a biblickým tématům, poté liturgickým a v
letošním roce jsme formou první přednášky otevřeli témata pedagogická. Na podzimním setkání u nich
chceme zůstat, v současné době zajišťujeme přednášející a navazující aktivity.
Termín 19. září 2015 se kryje s termínem diecézního setkání ministrantů, které se uskuteční tentokrát
v Hradci Králové a KPC se zapojilo do jeho přípravy. Po dohodě s P. Filipem Foltánem pověřeným péčí o
ministranty v královéhradecké diecézi, jsme se rozhodli pro společnou mši svatou s ministranty
v katedrále Svatého Ducha. Někteří z katechetů přivítali možnost doprovodit ministranty z farnosti na toto
setkání, kde je budou moci ponechat spolu s někým ze starších ministrantů na jejich programu, který
začíná v Hradci Králové–Kuklenách.
Bližší informace o programu setkání uveřejníme v posledním občasníku tohoto školního roku, který vyjde
v červnu 2015.
Zpět na obsah
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AKTUÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTI K SETKÁNÍ A PRŮBĚŽNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

 LETNÍ KATECHETICKÝ SEMINÁŘ
Zveme vás na jubilejní 10. letní katechetický seminář, který je příležitostí zastavit se a promyslet důležité
skutečnosti naší víry a učit se novým cestám, jak je zprostředkovávat v katechezi dětí i dospělých a ve
výuce náboženství. Semináře jsou otevřené i pro účastníky z jiných diecézí.
Seminář se uskuteční ve dnech 13. – 17. července 2015 v Hradci Králové–Kuklenách (v klášteře sester
salesiánek, kde jsme v loňském roce byli velmi spokojeni s nabídnutým prostředím i podmínkami). Téma
semináře je "Velikonoce v katechezi".
Předběžný program (začíná v pondělí 13. 7. ve 12:00 obědem):
13. 7. Odpolední téma: Velikonoce v Písmu svatém (v kontextu dějin spásy)
14. 7. Dopoledne: Exodus, židovské slavení Velikonoc
Odpoledne: představení zpracování dějin spásy v Katechezi Dobrého pastýře, pomůcky
k tématu Exodus, scénáře ke slavení pesachové večeře
15. 7. Dopoledne: Ježíšova smrt a vzkříšení v Novém zákoně
Odpoledne: výlet
16. 7. Dopoledne: Liturgické slavení Velikonoc
Odpoledne: souvislost mezi Písmem svatým a liturgií v katechezi, praktické ukázky
17. 7. Dopoledne: Svátosti jako plody Velikonoc (liturgická katecheze)
Úprava programu vyhrazena.
Hlavními lektory semináře budou doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. a ThLic. Ing. Marie Zimmermannová,
Th.D. (oba lektoři působí na Katolické teologické fakultě UK v Praze). Praktické ukázky ve spolupráci
s Mgr. Marcelou Fojítkovou – Roubalovou, PhD. z CMTF UP Olomouc. Seminář připravuje KPC BiHK.
Zpět na obsah

METODICKÉ MATERIÁLY A POMŮCKY

 POMŮCKY K LITURGICKÉ VÝCHOVĚ
Na jarních oblastních setkáních jsme prezentovali přístup k liturgické výchově dětí společně s některými
pomůckami. Podrobnější popis včetně materiálů ke stažení postupně zpracováváme a uveřejňujeme na
metodických
stránkách
http://kpcpodpora.webnode.cz,
přímý
odkaz
je:
http://kpcpodpora.webnode.cz/metodicke-materialy-a-pomucky/mse-svata-a-liturgicka-vychova/msesvata-cinna-ucast/.

 LITURGIE (JE TAKÉ) PRO DĚTI
Ilustrované sešitky s výběrem biblických veršů z bohoslužby slova na každou neděli, s příběhem a
hádankou distribuujeme pro naši diecézi. Sady sešitků vycházejí postupně. Roční předplatné při odběru
prostřednictvím našeho KPC činí 210 Kč. Pomůcka slouží rodinám, děti si díky ní mohou velmi brzy
zvyknout sledovat liturgické dění a aktivně se účastnit bohoslužby slova.
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Metodickou podporu pro práci se sešitky najdete na www.liturgieprodeti.cz. Pro homilii nebo katechezi
s dětmi můžeme doporučit také http://www.bihk.cz/pastorace/katecheticke-centrum/nedelni-liturgie-sdetmi, kde najdete další podněty pro práci s dětmi od 3 do 15 let.

 KOSTEL – MÍSTO SETKÁNÍ
V Actech curiae (oběžník biskupství určený zejména kněžím, jáhnům a pastoračním asistentům) č. 4/2015
byla uveřejněna informace o edukačním programu, který vytvořilo naše KPC pro žáky základních škol
s nabídkou poznání místního kostela a jeho významu. K ACRG byla připojena příloha s návrhem
programu nazvaného „Kostel – místo setkání“. Program lze upravit na místní podmínky a využít při
příležitosti Noci kostelů nebo kdykoliv během roku. Předpokládáme, že se tato informace a metodický
materiál nemusely dostat do rukou katechetů, proto jej připojujeme v příloze.

 NOVÉ POMŮCKY ČASOPISU DUHA K TÉMATU „MŠE SVATÁ“
Nového průvodce pro děti vydal časopis Duha pod názvem Co se děje při mši
svaté? Vydavatel pomůcky uvádí: 32 stran, formát A6. Stručný přehled částí mše
svaté se srozumitelným výkladem přivítají nejen zvídavé děti, ale i leckterý dospělý.
Cena 15 Kč/ ks. Při objednávce 20 ks a více cena 10 Kč/ ks. V příloze tohoto
občasníku najdete náhled.
PEXESO. 20 obrázků k tématu Odkud se bere chléb a víno? Poslouží nejen ke hře,
ale i jako pomůcka k výuce náboženství a katechezi. Cena 15 Kč/ ks. Při objednávce
20 ks a více cena 10 Kč/ ks.
Objednávky zasílejte s uvedením adresy na redakceduhy@gmail.com nebo na telefon 731 402 878.
RŮZNÉ



UBYTOVÁNÍ PRO STUDENTKY VYSOKÝCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

NABÍZÍ SALESIÁNSKÝ DOMOV MLADÝCH V

HRADCI KRÁLOVÉ (DŘÍVE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE)

Chystáte se na školu nebo studujete v Hradci? Salesiánský domov mladých nabízí ubytování
v dvoulůžkových, případně třílůžkových pokojích, k dispozici jsou studovny, kaple, knihovna, kuchyň,
společenský sál, klavíry, zahrada, hřiště, připojení k internetu. Menší počet ubytovaných umožňuje
osobnější vztahy a tudíž rodinné prostředí, individuální přístup, klid na studium, ale zároveň i příležitosti
ke společným akcím a smysluplnému využití volného času. Věřící děvčata tu najdou podněty
k prohlubování vztahu k Bohu. Domov je ale otevřen i pro nevěřící a hledající, proto je možné ho
doporučit kamarádkám, které hledají bezpečné prostředí pro bydlení v době svých studií v Hradci
Králové. Více informací na níže uvedených kontaktech.
Salesiánský domov mladých, Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové,
tel. 495 538 463, 731 625 923, sdmhk@volny.cz, www.cdmhk.cz
Zřizovatel: sestry salesiánky
Zpět na obsah
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PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA
Vážené katechetky, vážení katecheté, milí přátelé misií!
Zdravím Vás jménem Papežských misijních děl a děkuji za dosavadní spolupráci! Mám radost, když se
nám ozýváte s plánovanými misijními akcemi a po jejich skončení posíláte krátkou zprávu, jak se Vám
aktivity ve farnosti nebo škole podařily. Zajímá nás, jaké bylo zapojení dětí i dospělých, kolik lidí aktivita
oslovila ap., a rádi pak vše zveřejníme na našem webu www.missio.cz a na facebookovém profilu
PMD: https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila.
Uspořádáním aktivit jako je Misijní štrúdlování®, Misijní jarmark®, Misijní koláč® ad. učíte děti
solidaritě s druhými a také smysluplně využívat volný čas. Pokud ještě u Vás ve farnosti Misijní klubko
nepracuje a máte zájem o jeho založení nebo potřebujete pomoci s jakoukoliv činností pro papežské misie
(beseda, promítání misijních filmů), ráda Vám se vším pomohu. Kontaktujte mě, prosím, na mou adresu:
bronislava.halbrstatova@seznam.cz.
Misijní materiály jsou nadále k dispozici na Katechetickém a pedagogickém centru v Hradci Králové a na
mé adrese.
AKTUALITY PMD:

 PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA V ČR MAJÍ NOVÉHO NÁRODNÍHO ŘEDITELE
Národního ředitele Papežských misijních děl (PMD) jmenuje prefekt Kongregace pro evangelizaci
národů. Agentura Fides sdělila, že dne 30. května 2014 kardinál Fernando Filoni, prefekt Kongregace pro
evangelizaci národů, jmenoval Mgr. Leoše Halbrštáta, trvalého jáhna diecéze Hradec Králové Národním
ředitelem Papežských misijních děl v České republice na období pěti let (01/11/2014 – 31/10/2019).
Mgr. Leoš Halbrštát vystudoval Střední zemědělskou školu v Praze a v letech 1990–1994 Teologickou
fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2009 byl kardinálem Dominikem Dukou vysvěcen na trvalého jáhna
a sloužil jako vojenský kaplan v posádkách Chrudim, Pardubice a Hradec Králové. Se svou ženou
Bronislavou bydlí ve Slatině nad Zdobnicí v podhůří Orlických hor a vychovávají spolu čtyři děti
Bronislavu, Barboru, Benedikta a Bernadetu. Manželka je od roku 2009 pověřena službou Diecézní
ředitelky PMD v královéhradecké diecézi.
Na začátku roku 2014 navrhl královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál České biskupské konferenci
Leoše Halbrštáta jako kandidáta na Národního ředitele PMD v ČR a ten byl k 1. 11. 2014 jmenován. Od
sametové revoluce je po P. Zdeňku Čížkovském a P. Jiřím Šlégrovi třetím Národním ředitelem PMD
v ČR.
Jeho oblíbeným citátem je citát Matky Terezy: "Když lidi soudíte, nemáte čas je milovat."
Horské klubání 2015
V krásném prostředí Krkonoš na Erlebachově boudě nedaleko Špindlerova Mlýna se ve dnech 10. až 12.
dubna 2015 setkala Misijní klubka z různých koutů naší republiky. Na letošní 8. Horské klubání přijelo
116 účastníků z 16 Misijních klubek. Své zástupce tu měla také naše diecéze, byly to děti z Misijních
klubek Letohrad, Slatina nad Zdobnicí, Prosetín a Chotěboř. Akce je pořádána každý rok jako poděkování
dětem za jejich celoroční práci pro misie a podporu misijních aktivit ve farnostech a okolí. Na programu
pátečního a sobotního večera bylo představování jednotlivých Klubek. Děti si připravily spoustu
fotografií ze svých činností, předváděly scénky, divadla, vtipy a písně na misijní téma.
V sobotu dopoledne se děti rozdělené do skupinek věnovaly misijnímu vyrábění přáníček, postaviček,
hudebních nástrojů, perníčků a dalších drobných dárků na Misijní jarmarky. Nechybělo soutěžení, hry a
promítání filmů v malém misijním kinu. Velkým zážitkem byla pro všechny příprava pozdravu v podobě
filmového klipu na IV. Národní misijní kongres v Polsku, který se bude konat ve dnech 12. - 14. 6. 2015
ve Varšavě.
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V sobotu odpoledne představili P. Jiří Šlégr a Národní ředitel PMD Leoš Halbrštát Filipíny, které
nedávno s týmem PMD navštívili. Děti s velkým zaujetím poslouchaly jejich zážitky z cest a sledovaly
fotografie z míst, kam namalovaly svá přáníčka. Velmi je oslovilo vyprávění o manilských dětech,
žijících na ulici.
Každý den provázely setkání společné modlitby a vyvrcholením byla nedělní mše svatá na konec
Velikonočního oktávu, kterou Jan Pavel II. ustanovil svátkem Božího milosrdenství a papež František
v rámci nešpor z této neděle vyhlásil mimořádný Svatý rok Milosrdenství. Hudební doprovod k celému
programu a bohoslužbám připravilo Misijní klubko z Letohradu.
Poděkování za Horské klubání patří hlavně sponzorům setkáník, manželům Tomáškovým, kteří se
o Erlebachovu boudu starají, i všem jejich pracovníkům, dále samozřejmě dětem z Misijních klubek,
jejich rodičům a vedoucím a těm, kteří jakýmkoliv způsobem letošní Horské klubání podpořili. Členové
Papežského misijního díla dětí si domů odváželi spoustu inspirace a povzbuzení do další misijní činnosti.
Za celou dobu pořádání Horského klubání navštívilo Špindlerův Mlýn přibližně 1050 účastníků ze 140
Misijních klubek.
Fotografie z Horského klubání najdete na fb profilu PMD a zde: http://www.missio.cz/aktuality/skoncilo-horskeklubani-2015/

10. Národní misijní rada - informace a fotografie zde: http://www.missio.cz/aktuality/skoncila-10-narodni-misijni-rada/
27. jednání Národní rady PMD - informace a fotografie zde: http://www.missio.cz/aktuality/31395/

 POZVÁNKY PMD:
13. celostátní Misijní pouť a 10. Misijní den dětí
PMD Vás zvou v sobotu 13. června 2015 na samý jih Moravy do Vranova nad Dyjí prožít 13. celostátní
Misijní pouť a 10. Misijní den dětí. Čeká Vás program pro tělo i pro duši, pro malé i velké, mladé i dříve
narozené. Svou účast na akci přislíbil brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Tato akce navazuje Světový
misijní den dětí. Poselství papeže Františka a více informací ke Světovému misijnímu dni dětí
naleznete http://www.missio.cz/aktuality/svetovy-misijni-den-deti/
Už nyní můžete svou zamýšlenou účast hlásit na adrese hubackova.bo@seznam.cz. Pro vzdálené
účastníky bude možnost přespání.
Misijní víkend
Termín: 6. – 8. 11. 2015, místo: Špindlerův Mlýn, horské středisko Eljon, lektor: Mgr. Leoš Halbrštát Národní ředitel PMD, Mgr. Bronislava Halbrštátová - ředitelka PMD za královéhradeckou diecézi. Tato
akce je určena pro všechny zájemce, kteří se chtějí seznámit s misiemi, zapojit se do pomoci potřebným,
načerpat nové nápady a inspiraci.
Misijní kino
Milovníky filmů s misijní tématikou zveme do našeho kina: kino.missio.cz.
Přáním těchto stránek je přiblížit formou videí život v misijních zemích, práci misionářů, bohatství
místních kultur, radosti i obtíže a hlavně konkrétní podporované projekty PMD financované z naší země.
Přeji Vám krásné a požehnané dny a těším se na další spolupráci!
Mgr. Bronislava Halbrštátová
Diecézní ředitelka PMD
email: bronislava.halbrstatova@seznam.cz, tel. 731 598 992
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Národní kancelář: Papežská misijní díla, 543 51 Špindlerův Mlýn 33,
tel. 499 433 058, 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

KALENDÁŘ AKCÍ KPC VE ŠKOLNÍM ROCE 2014–2015
Datum:

Název:

Čas:

Místo konání:

Poznámka:

7. 5. 2015

Metody práce s texty

9:00 – 13:00

HK – NA

Semináře projektu VKD
lektor: Simona Kubová

13. – 17. 7.
2015

Letní katechetický seminář na
téma „Velikonoce v katechezi“

od pondělního
oběda, konec
v pátek obědem

HK - Kukleny

31. 8. 2015

Využití multimediálních
pomůcek ve výuce

9:00 – 15:00

HK – NA

Semináře projektu VKD
lektor: Marie
Zimmermannová

15. 9. 2015

Křesťanské osobnosti českých
dějin a jejich státní svátky I

9:00 – 13:00

HK – NA

Semináře projektu VKD
lektor: Jana Kobylíková

19. 9. 2015

Diecézní katechetické setkání

9:30 – 16:00

HK – NA

stejný termín jako
Diecézní setkání
ministrantů

21. 10. 2015

Křesťanské svátky spojené
s lidovými tradicemi a zvyky

9:00 – 13:00

HK – NA

Semináře projektu VKD
lektor: Jana Kobylíková

22. 10. 2014

Křesťanské svátky spojené s
lidovými tradicemi a zvyky

9:00 – 13:00

HK – NA

Semináře projektu VKD
lektor: Jana Kobylíková

Poznámka: zkratka HK – NA znamená „Hradec Králové – Nové Adalbertinum“.
Diecézní setkání dětí plánujeme na květen 2016. Další nabídky budou průběžně doplňovány.

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého; vydáno pro vnitřní potřebu 24. dubna 2015
Číslo připravily: Marie Zimmermannová, Simona Kubová, Jana Kobylíková a Iva Čiperová
Poštovní adresa: Biskupství královéhradecké, Katechetické a pedagogické centrum, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové,
tel.: 495 063 420 (Zimmermannová, Kobylíková, Kubová, Nerudová, Chmelíková, Klabanová, Chmelík, Pavlusíková); 737 215 335
(Zimmermannová); 495 063 232 (Čiperová, Kafková); 734 435 369 (Čiperová);
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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