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ÚVODEM
Vážené kolegyně a vážení kolegové v katechetické službě,
vánoční svátky, na které se těšíme, máme obvykle spojeny s radostí, pokojem a s láskou, které k životu
nutně potřebujeme a o Vánocích je prožíváme zvlášť intenzivně. Chceme vám všem proto popřát slovy
papeže Františka, která pronesl při nedělní promluvě na Svatopetrském náměstí v letošním adventu (11.
12.):
„Jsme povoláni nechat se strhnout k jásotu a radosti. Křesťan, který není radostný, něco postrádá anebo
to není křesťan. Radost srdce, vnitřní radost nás nese vpřed a dodává nám odvahu. Pán přijde do našeho
života jako osvoboditel, přijde nás vysvobodit z každého vnitřního i vnějšího otroctví. On nám ukazuje
cestu věrnosti, trpělivosti a vytrvalosti, aby se při Jeho návratu naplnila naše radost. (…) Dnes jsme
vybízeni se radovat z nastávajícího příchodu našeho Vykupitele a jsme povoláni sdílet tuto radost s
druhými, těšit a dodávat naději chudým, nemocným, osamoceným a nešťastným lidem. Panna Maria,
služebnice Páně ať nám pomáhá naslouchat Božímu hlasu v modlitbě a sloužit Mu soucitně v bratřích,
abychom se přichystali na Vánoce a připravili své srdce k přijetí Ježíše. (…)
Pomysleme také na naše katechety, kteří vynakládají tolik úsilí a vykonávají tak krásnou práci. Být
katechetou je krásné, protože to znamená šířit Pánovo poselství, aby rostlo v nás. Potlesk všem
katechetům. …“
Děkujeme vám také za všechna přání a pozdravy, které k nám na Katechetické a pedagogické centrum
přicházejí poštou, mailem, nebo jiným způsobem. Velmi si jich vážíme.
Za celý tým KPC
Marie Zimmermannová
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AKTUÁLNĚ

 POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH SVÁTKŮ
V současné době kolegyně Eva Klabanová, Eva Vecková, Zuzana Slavíčková a Irena Zbrojová z Centra
pro rodinu navštěvují základní a střední školy s poselstvím křesťanských Vánoc. Jako obvykle jsou mile
vítány, programy se líbí a řada škol má zájem i o velikonoční poselství. Potěšila nás hojná účast na
přípravném semináři PKS, který se konal 25. listopadu. Přivítali bychom, kdyby nám účastníci semináře
a další lektoři programů pro školy napsali alespoň stručně svoji zkušenost.
Na jaře se uskuteční druhý přípravný seminář k poselství Velikonoc v pátek 17. 3. 2017. Podrobněji viz
níže.

 NAHRÁVKY PŘEDNÁŠEK Z KATECHETICKÉHO KONGRESU Z TŘEŠTI
Nahrávky přednášek z Katechetického kongresu v Třešti jsou již k dispozici. Všichni účastníci kongresu
je obdrží automaticky e-mailem. Další zájemci o ně mohou požádat na adrese katechet@cirkev.cz
Na stránce https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/161122fotografie-a-zaznamy-z-katechetickeho-kongresu
si můžete prohlédnout kongresové fotografie a najdete zde též záznamy vstupů z Třešti od TV Noe
a Rádia Proglas.

 LITURGIE PRO DĚTI – CYKLUS A
Rodina Nedbalova z Prahy ve spolupráci s nakladatelstvím Triton připravuje další šanon se sešitky
k bohoslužbě slova na neděle v ročním cyklu A. Objednávky lze zasílat pouze způsobem popsaným na
http://www.liturgieprodeti.cz/ do Prahy. KPC objednalo 30 ks pro drobný prodej přímo na centru. Cena
musí být navýšena o DPH.



APOŠTOLSKÝ

list Misericordia et misera

K ukončení Roku milosrdenství vydal papež František apoštolský list s názvem Misericordia et misera.
V češtině si ho můžete přečíst či stáhnout na adrese https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/161124apostolskylist-misericordia-et-misera-v-cestine.
Zpět na obsah
VZDĚLÁVÁNÍ A FORMACE

 BIBLE – KNIHA KNIH A DALŠÍ METODICKÉ SEMINÁŘE K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ
A VSTUPŮM DO ŠKOL

Z celoroční nabídky seminářů z projektu Využití křesťanského dědictví ve výuce - praktické náměty vás
chceme pozvat zvláště na první z níže uvedené tabulky, jehož vedení se ujala dr. Pavla Edita Herciková,
naše současná spolupracovnice. Pavla studovala biblickou teologii, poté strávila jeden rok studiem na
Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a čtyři roky žila v Izraeli. Příležitostně působí také jako průvodkyně po
biblických místech v Izraeli pro CK Křížek. Domluvili jsme se, že využijeme její vědomosti a zkušenosti
pro seminář Bible – kniha knih, který se uskuteční v pátek 20. ledna od 9 hod. v Hradci Králové –
Nové Adalbertinum.
Anotace semináře: Seminář nabízí společné listování Biblí Starého i Nového zákona, doplněné
powerpointovou prezentací vybraných míst ve Svaté zemi s okomentováním biblických reálií.
Reprezentativní výběr biblických epizod a k nim zvolených textů zasadíme do širších
geografických i historicko-kulturních souvislostí.
Účastníci by měli mít s sebou vlastní Bibli se Starým i Novým zákonem.
Přínos tohoto semináře se týká výuky a katecheze se všemi věkovými skupinami. Bible je kniha, která
obsahuje Boží slovo a je proto psána jazykem znamení. Mnoho z těchto znamení vychází ze znalosti
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prostředí, kde se biblické příběhy odehrávají, nebo kde vznikaly texty, jež nám chtějí přiblížit hluboká
tajemství Božího působení a Božího života v nás.
Termíny a témata seminářů:
20. leden 2017
pátek
9:00-15:00

Bible - kniha knih a metody práce s biblickými texty - aneb jak poznat křesťanskou víru
a proč je kniha knih tak přitažlivá
(lektorky Pavla Edita Herciková a Marie Zimmermannová)

10. únor 2017
pátek
9:00-15:00

Kostely a kláštery, rituály a symboly - aneb čím a jak vyjadřují křesťané svůj vztah
k Bohu a jak můžeme porozumět křesťanskému umění
(lektorka Marie Zimmermannová)

31. březen 2017
pátek, 9:00-13:00

Motivace dětí I. i II. stupně ZŠ - didaktické metody
(lektorka Eva Klabanová)

28. duben 2017
pátek
9:00-15:00

Mír a spravedlnost ve světě a země stvořená pro člověka - aneb jak se projevuje podle
křesťanů zodpovědnost za náš společný prostor k životu a čím může křesťanský postoj
přispět k míru a spravedlnosti v našem životě
(lektorka Marie Zimmermannová)

20. červen 2017
úterý
9:00-13:00

Křesťanské osobnosti českých dějin - aneb proč slavíme státní svátky sv. Cyrila
a Metoděje, sv. Václava, Mistra Jana Husa a proč si připomínáme sv. Anežku
v souvislosti se státním svátkem 17. listopadu? Jak nás mohou inspirovat naše dějiny?

23. červen 2017
pátek
9:00-15:00

Multimediální pomůcky ve výuce - jak si připravit nebo upravit powerpointovou
prezentaci, jak pracovat s videoukázkami apod.
(lektorka Marie Zimmermannová)

Další semináře z projektu se budou konat v rámci udržitelnosti tohoto projektu během celého školního roku. Bude
to již naposledy touto formou. Od školního roku 2017-2018 budeme nabídku seminářů reorganizovat podle
aktuálních možností KPC a potřeb zavádění nových metodických materiálů do výuky náboženství a katecheze dětí
a dospívajících.
Obsah těchto seminářů bude přizpůsoben tak, aby účastníky připravil na výuku náboženství podle nových
metodických materiálů, které chceme alespoň zčásti otestovat již příští školní rok. Budeme tedy pracovat zejména
s konkrétními metodikami a pomůckami.

V příloze najdete společnou přihlášku na všechny semináře. Zde si můžete označit, o které máte zájem.
Podrobnější informace dostanete v předstihu. V případě zájmu o seminář v jiném termínu nám napište již
nyní. Pokud se najde více zájemců, je možné některý přesunout i na sobotu.
Zpět na obsah
 OBLASTNÍ SETKÁNÍ KATECHETŮ, KNĚŽÍ A PASTORAČNÍCH ASISTENTŮ –

TERMÍNY

JARNÍHO KOLA

Téma jarního kola oblastních setkání připravujeme. Na čtyřech z nich se potkáte s kolegyní Mgr. Zuzanou
Slavíčkovou, která se věnuje hudební výchově v katechezi a výuce náboženství. Na ostatních se budeme
věnovat vybraným tématům výuky náboženství ve školách. Během ledna dostanete pozvánku
s podrobněji popsaným obsahem. Zuzana Slavíčková bude lektorovat OSK na ostatních místech znovu
v podzimním kole.
Pracovní setkání kněží, jáhnů a pastoračních asistentů se konají většinou od 9:00 do 12:00 hodin
(jiný čas je u konkrétního místa vyznačen tučně).
17. 2. 2017 Litomyšl – fara
21. 2. 2017 Hradec Králové
2. 3. 2017 Havlíčkův Brod – fara (15:00 – 18:00)
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Oblastní setkání katechetů (účast kněží je vítána) se konají většinou od 16:00 do 18:00 hodin
(jiný čas je u konkrétního místa vyznačen tučně).
31. 1. 2017 Nová Paka – fara
7. 2. 2017 Náchod – fara
9. 2. 2017 Dvůr Králové nad Labem – fara
16. 2. 2017 Česká Třebová – fara (16:30 – 18:30)
17. 2. 2017 Litomyšl (15:30 – 17:30)
21. 2. 2017 HK – NA
27. 2. 2017 Chrudim – fara
2. 3. 2017 Havlíčkův Brod – fara
Termíny jarního kola najdete také v souhrném kalendáři na zadní straně Občasníku.
Zpět na obsah

 POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH SVÁTKŮ DO ŠKOL – SEMINÁŘ K PŘÍPRAVĚ LEKTORŮ
Jarní seminář se letos uskuteční v pátek 17. března 2017 v budově Nového Adalbertina od 9:00 do 12:30
hodin. Lektorkami budou Marie Zimmermannová a Eva Klabanová.
Přínosem semináře by měla být příprava vlastních lektorů zvláště větších farností, kde je možné
navštěvovat pravidelně školu a nabídnout dětem poselství evangelia (podrobněji viz minulé číslo
občasníku).
Obsah semináře:
 Téma Velikonoce a jeho vztah k životu dětí a obsahu učiva ve škole. Teologický základ poselství
křesťanských Velikonoc (Marie Zimmermannová).
 Ukázkové hodiny – uvedení do scénářů, představení pomůcek, ukázky (Eva Klabanová).
Na seminář je možné se přihlásit do 15. 3. 2017 e-mailem na adresu kc@bihk.cz nebo telefonicky
495 063 420 (kancelář).

 ZAHÁJENÍ 5. ROČNÍKU E-LEARNINGOVÉHO KURZU METODIKA PRÁCE S BIBLÍ
S DĚTMI ŠKOLNÍHO VĚKU

Kurz je určen k dalšímu vzdělávání katechetů a učitelů náboženství. Obsahuje souhrn témat, která se
týkají Bible jako Božího slova, které je určené všem lidem dobré vůle. Studující potřebuje přístup na
internet. Kurz je samooslužný, studovat lze podle časových možností studenta. Lektorka se vyjadřuje
k odevzdaným úkolům a poskytuje tak studentovi zpětnou vazbu. Kurz je třeba ukončit do konce
listopadu 2017.
Do kurzu můžete nahlédnout jako host: http://moodle.bihk.cz/enrol/index.php?id=2. Přístupové heslo je
P11Biblemetody
Přihláška do kurzu – viz příloha tohoto občasníku.
Zpět na obsah
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KALENDÁŘ AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 – 2017
Datum:

Název:

leden 2017

Začátek 5. ročníku e-learningového
kurzu Metodika práce s Biblí
s dětmi školního věku

20. 1. 2017

Bible - kniha knih a metody práce
s biblickými

9:00 – 15:00

31. 1.

Oblastní setkání katechetů (OSK)

16:00 – 18:00

Nová Paka - fara

povinné KM

7. 2.

Oblastní setkání katechetů (OSK)

16:00 – 18:00

Náchod - fara

povinné KM

9. 2.

Oblastní setkání katechetů (OSK)

16:00 – 18:00

Dvůr Králové nad
Labem - fara

povinné KM

10. 2.

Kostely a kláštery, rituály a symboly

9:00 – 15:00

HK - Nové
Adalbertinum

VKD, metodický
seminář; M. Zimm.

16. 2.

Oblastní setkání katechetů

16:30 – 18:30

Česká Třebová - fara

povinné KM

Pracovní setkání pastoračních asistentů
a kněží
OSK

9:00 – 12:00

17. 2.

Litomyšl - fara

povinné KM

Pracovní setkání pastoračních asistentů
a kněží
OSK

9:00 – 12:00

HK - Nové
Adalbertinum

povinné KM

27. 2.

Oblastní setkání katechetů

16:00 – 18:00

Chrudim - fara

povinné KM

2.3.

Pracovní setkání pastoračních asistentů
a kněží; OSK (od 16 hod.)

15:00 – 18:00

Havlíčkův Brod - fara

povinné KM

17. 3.

Proškolení lektorů pro vstupy do škol

9:00 – 12:30

HK – NA

Lektorky: M. Zimm.,
a Eva Klabanová

31.3.

Motivace dětí I. i II. stupně ZŠ didaktické metody

9:00 – 13:00

HK - NA

VKD – seminář; Eva
Klabanová

30.3. - 2.4.

Duchovní obnova pro katechety –
Liturgie a hudba

Marianum - Janské
Lázně

Vede: P. Jan Šlégr

28. 4.

Mír a spravedlnost ve světě a země
stvořená pro člověka

9:00 – 15:00

HK - NA

VKD – seminář:
M. Zimmermannová

20. 6.

Křesťanské osobnosti českých dějin aneb proč slavíme státní svátky

9:00 – 13:00

HK - NA

VKD – seminář:
M. Zimmermannová

23. 6.

Multimediální pomůcky ve výuce

9:00 – 15:00

HK - NA

VKD – seminář: M.
Zimm., P. Kolčavová

10. – 13. 7.

Letní kat. seminář - Dějiny spásy

21. 2.

Čas:

Místo konání:

Poznámka:
Lektorka: Marie
Zimmermannová
Lektorky: Pavla Edita
Herciková, Marie
Zimmermannová

15:30 – 17:30

16:00 – 18:00

HK - Kukleny

Změna vyhrazena.
Poznámky: zkratka HK – NA znamená „Hradec Králové – Nové Adalbertinum“.
Poznámka „povinné KM“ se týká setkání jmenovaných v žádosti o kanonickou misi jako povinných.
Setkání OSK jsou otevřená i kněžím a jáhnům.
Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého; vydáno pro vnitřní potřebu 20. 12. 2016
Číslo připravily: Marie Zimmermannová, Iva Čiperová
Poštovní adresa: Biskupství královéhradecké, Katechetické a pedagogické centrum, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové,
tel.: 495 063 420 (Zimmermannová, Klabanová, Kolčavová, Slavíčková, Vecková); 737 215 335 (Zimmermannová);
495 063 232 (Čiperová); 734 435 369 (Čiperová);
kc@bihk.cz;
http://kc.bihk.cz; www.bihk.cz/pastorace/pedagogicke-centrum;
http://kpcpodpora.webnode.cz (přehled 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).

