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ÚVODEM
Jádrem naší víry je velikonoční zvěst: Pán Ježíš vstal z mrtvých, Pán Ježíš tě má rád, dal za tebe svůj
život, je vzkříšen a živý, je ti po boku a denně tě očekává. Na to nesmíme nikdy zapomenout. Neexistuje
nic důležitějšího, solidnějšího a aktuálnějšího.
Každý obsah víry je krásný, pokud zůstane spojen s tímto jádrem a je proniknut touto velikonoční zvěstí.
Pokud je však izolován, ztrácí smysl a sílu. Jsme povoláni neustále žít a zvěstovat novost Pánovy lásky:
„Ježíš tě miluje doopravdy, takovým, jakým jsi. Učiň mu místo, navzdory životním zklamáním
a zraněním, dej mu možnost, aby tě měl rád. Nezklame tě.“
(z homilie papeže Františka ke katechetům, 25. září 2016)

Vážené kolegyně a vážení kolegové v katechetické službě,
na poslední měsíce tohoto školního roku a na prázdniny jsme pro vás připravili několik vzdělávacích
seminářů a setkání, na které vás srdečně zveme. Nabídku najdete hned na následující stránce. Přihlášky na
naše semináře jsme začali shromažďovat přes google formuláře. Odkaz na příslušnou přihlášku najdete
u každé pozvánky.
Těšíme se alespoň s některými z vás na viděnou. Všem přejeme klidné a požehnané prožití jarních
a letních měsíců.
Za tým KPC Marie Zimmermannová
Zpět na obsah
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VZDĚLÁVÁNÍ A FORMACE
 METODICKÝ SEMINÁŘ - HUDBA
VE VĚKU 3 – 10 LET

VE VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ A V KATECHEZI S DĚTMI

Termín:

sobota 20. 5. 2017 od 9:00 do 15:00 hodin

Téma:

Hudba ve výuce náboženství a v katechezi s dětmi ve věku 3 – 10 let

Místo konání: Hradec Králové, Nové Adalbertinum, Farní místnost
Lektor:

Mgr. Zuzana Slavíčková, M. A.

Anotace:

Hudba jako neverbální komunikační médium: podpůrná funkce hudby při
utváření schopnosti dětí navazovat a utvářet vztahy (z hlediska vývojové psychologie
podle konceptu „self“ Daniela Sterna).
Hudba a spiritualita. „Nebojme se hudby“:hudební sebereflexe učitele náboženství;
časté obavy a předsudky spojené s provozováním hudby mimo umělecký kontext.
Hudební schopnosti dětí v předškolním věku a na prvním stupni základní
školy: přiměřená náročnost hudebních aktivit s ohledem na konkrétní věk dětí; hudba
elementární a hudba umělecká.
Zpíváme s dětmi.
Praktické
ukázky: instrumentálních,
hudebně-pohybových,
hudebně-tvořivých
a poslechových aktivit pro využití při výuce náboženství a v katechezi.

Přihláška - odkaz na google formulář: https://goo.gl/forms/sGEyDE6HEdDpFhVx1 (v případě, že budete
mít s vyplněním obtíže, pošlete pouze e-mail se jménem a farností na adresu kc@bihk.cz.

 LETNÍ KATECHETICKÝ SEMINÁŘ: DĚJINY SPÁSY V KATECHEZI
V letošním roce uskutečníme již XII. letní katechetický seminář, tentokrát na téma Dějiny spásy
v katechezi. Jedná se o jedno z klíčových témat pro katechezi a výuku náboženství, které propojuje vše
ostatní a objasňuje také smysl naší víry.
Termín: 10. – 13. července 2017
Místo konání: Hradec Králové – Kukleny, Denisovo náměstí, internát sester Salesiánek
Lektoři: Ludvík Dřímal, Pavla Edita Herciková, Marie Zimmermannová, Marcela Fojtíková Roubalová
Ubytování: internátního typu ve dvou a třílůžkových pokojích (se spacákem)
KPC hradí účastníkům z Královéhradecké diecéze náklady na ubytování. Náklady na jídlo a kurzovné
hradí účastníci sami, předpokládaná výše je max. 870 Kč (při odběru všech jídel).
Podrobnosti
jsou
uvedeny
v přihlášce,
kterou
si
zobrazíte
na
adrese:
https://goo.gl/forms/XRLlJ6LE9CMavXJ33. Pokud nemáte přístup na internet, můžete přihlášku vyřídit
telefonicky: 495 063 232 nebo 734 435 369 (Iva Čiperová).
Zpět na obsah

 KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE V ČESKÉ TŘEBOVÉ – 1. ČERVENCE
Dne 1. července 2017 se na faře v České Třebové uskuteční 3. část přípravného kurzu k realizaci
programu Katecheze Dobrého pastýře ve farnosti pro děti předškolního věku. Součástí kurzu bude i
základní představení II. stupně KDP pro děti ve věku 6 – 9 let.
Začátek kurzu je v 9:30 hod., předpokládaný konec v 15:30 hod. Kurzu se mohou zúčastnit zájemci, kteří
absolvovali alespoň jeden z předchozích kurzů I. stupně KDP (tj. pro děti 3 – 6 let) až do naplnění
kapacity. Přihlášku vyplňte a odešlete z google formuláře: https://goo.gl/forms/v7h0xUOt6Ybxrrw42
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S BESEDOU PRO RODIČE NA POUTI V

CHLUMKU

Při první chlumecké pouti 2. července 2017 se od 13 hod. uskuteční v Rodinném centru DaR v Luži
miniseminář pro rodiče a katechety „O dobrém pastýři“. Půjde o krátkou besedu s přítomnými o výchově
malých dětí ve víře s ukázkami katecheze na téma Ježíš – Dobrý pastýř. Vede Marie Zimmermannová.

 METODICKÉ SEMINÁŘE K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ A VSTUPŮM DO ŠKOL
Další semináře z projektu Využití křesťanského dědictví ve výuce - praktické náměty 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.
Termíny a témata seminářů (pozor, změna!):
4. července 2017
úterý
9:00-15:00

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

29. srpna 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?

V příloze najdete společnou přihlášku na všechny semináře. Zde si můžete označit, o které máte zájem.
V případě zájmu o seminář v jiném termínu nám napište již nyní. Pokud se najde více zájemců, je možné
některý přesunout i na sobotu.
Více informací na: http://www.bihk.cz/pastorace/pedagogicke-centrum/vyuziti-krestanskeho-dedictvi-vevyuce nebo www.diecezehk.cz/skoly.
Zpět na obsah

 OVĚŘENÍ NOVÉHO PROGRAMU PRO 1. – 3. ROČNÍK ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Na oblastních setkáních projevilo několik katechetek zájem o ověření nového programu pro výuku
náboženství. Pro příští školní rok připravujeme program pro nejmladší skupinu 1. – 3. ročníku ZŠ, který
bude obsahovat celkem tři ročníkové programy. Rádi bychom vyzkoušeli program pro skupinu dětí, která
s výukou náboženství v tomto věku začíná. Seminář pro zájemce se může uskutečnit v průběhu druhé
poloviny srpna nebo v prvním týdnu v září. Zájemce obešleme e-mailem. Pokud budete do konce
školního roku vědět, že budete učit začínající děti a chcete program vyzkoušet, napište na adresu:
kc@bihk.cz.
AKTUÁLNĚ

 100. VÝROČÍ ZJEVENÍ VE FATIMĚ – NOVÝ METODICKÝ MATERIÁL
V sobotu 13. května katolická církev oslaví za přítomnosti papeže Františka 100. výročí zjevení Panny
Marie v portugalské Fatimě. Papež František vyhlásil tento rok
Kolegyně Eva Vecková zpracovala k tomuto tématu metodiku s bohatým obrazovým materiálem.
Metodiku včetně všech příloh si můžete stáhnout ze stránek KPC-metodická podpora v rubrice Církev –
Osobnosti církve – Panna Maria. http://kpcpodpora.webnode.cz/metodicka-podpora/cirkev-identita-poslanidejiny/osobnosti-cirkve/panna-maria
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 CESTOU DVOU BRATŘÍ
I letos se u příležitosti oslav státního svátku Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje konají
Dny dobré vůle, v jejichž rámci je vyhlášen již 12. ročník tradiční výtvarné soutěže Cestou dvou
bratří pro všechny děti od tří do jedenácti let. Děti jsou rozděleny do čyř věkových kategorií, každá
z kategorií má své specifické téma. Díla ve formátu A3 je třeba zaslat nejpozději do 20. května 2017
na adresu Výtvarná soutěž – Velehrad 2017, Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro katechezi,
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc. Podrobné informace naleznete na http://www.velehrad.eu.
Zpět na obsah

 DĚJEPISNÉ SEŠITY
Dějepisné sešity si kladou za cíl propojovat atraktivní formu komiksu a práci s historickými prameny.
Sešity jsou určeny především pro učitele a jejich třídy, lze je využít i ve výuce náboženství:
http://www.dejepis21.cz/dejepisne-sesity

Pro seznámení s nedávnými dějinami můžete pro starší děti využít pracovní materiál Dějepisný sešit:
Toufar, který je součástí projektu D-21 (Dějepis v 21. století). Materiál se skládá z komiksových obrazů,
faksimile historických pramenů a schématické mapy. Na příběh faráře Josefa Toufara se i díky množství
zachovaných pramenů lze dívat z mnoha úhlů pohledu. Komiksové obrazy mají pomoci čtenáři klást
k příběhu Josefa Toufara otázky, které mají být zodpovězeny analýzou přiložených pramenů. Důležitou
součástí práce s dějepisným sešitem je pátrání a diskuze, které se mohou odehrávat ve stylizované mapě.
Celý sešit včetně ohlasů učitelů je dostupný online na webu. O tištěnou podobu pro školy lze požádat na
adrese anna.macourkova@ustrcr.cz .
Zpět na obsah

 VYSVĚDČENÍ
Nabízíme 4 druhy vysvědčení, ve formátu A4, přeloženém na půl, cena jednoho kusu je 6,- Kč. Součástí
přílohy je ukázka jednotlivých vysvědčení.

 SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO KATECHETY OD PAULÍNEK
Nakladatelství Paulínky nabízí katechetům a kněžím při koupi následujícího zboží do 30. května 50%
slevu:
Záložkové sety Liturgický rok, obsahuje 12 záložek, nová cena 24,- Kč; Svátosti, obsahuje 8 záložek,
nová cena 16,- Kč; Sedm darů Ducha Svatého, obsahuje 8 záložek, nová cena 16,- Kč; Kardinální ctnosti,
obsahuje 4 záložky, nová cena 8,- Kč.
Přání s obálkou a textem uvnitř „na památku…“, nová cena 6,- Kč: Ke křtu, K biřmování, K prvnímu
svatému přijímání.
Přání bez obálky a bez textu uvnitř, nová cena 2,50 Kč: Při příležitosti křtu; Při příležitosti biřmování.
Bližší informace a objednávky na telefonu 222 311 206, 739 548 085 (9–15 hod.) či e-mailem na
objednavky@paulinky.cz. Nezapomeňte uvést, že se jedná o slíbenou slevu pro katechety. Informace by
měly být rovněž v nejbližší době zveřejněny na webových stránkách www.katecheze.cz.

 PASTORAČNÍ PŘÍRUČKA „CESTY VÍRY NESLYŠÍCÍCH“
od PhDr. Romany Petráňové, PhD., dlouholeté překladatelky z a do českého znakového jazyka.
Publikace se snaží přiblížit radostnou zvěst evangelia tak, aby svět neslyšících byl maximálně zohledněn,
aby z radosti při jejím předávání nic neubylo. Příručka představuje svět neslyšících především s ohledem
na katechezi či liturgii, inspiruje a informuje o tom, jak přiblížit radostnou zvěst evangelia tak, aby byla
neslyšícím maximálně zpřístupněna a aby z radosti při jejím předávání nic neubylo.
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„Praxe ukazuje, že neslyšící potřebují katecheze a kázání vycházející z jejich způsobu vnímání a chápání
světa (vizualizace sdělovaného obsahu) a z odlišných zkušeností vycházejících z jejich života. Ústřední
obsah katechezí se – v porovnání se slyšícími lidmi – nemění. Úkolem však zůstává najít vhodný způsob,
jak biblickou zvěst přinést mezi současné neslyšící,“ uvádí v předmluvě knihy brněnský pomocný biskup
Pavel Konzbul. A právě o to tato kniha usiluje.
Kniha má pomoci při začleňování neslyšících jasně, srozumitelně a prakticky do našeho křesťanského
společenství. Autorka věří, že všechny uváděné zásady a zkušenosti mohou být významnou pomocí.
V případě zájmu o knihu kontaktujte Katechetickou sekci ČBK na katechet@cirkev.cz. Kniha je
k nahlédnutí k dispozici i na Katechetickém a pedagogickém centru Biskupství královéhradeckého.
Zpět na obsah

 E-BEZPEČÍ - BEZPEČNĚJI NA INTERNETU PRO VŠECHNY
Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci
a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Projekt je
realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
ve spolupráci s dalšími organizacemi. Projekt se zaměřuje na nebezpečné internetové fenomény, které
ohrožují jak děti, tak i dospělé uživatele internetu.
Více na: https://www.e-bezpeci.cz/index.php/home
Zpět na obsah
NOC KOSTELŮ
Vážení organizátoři Noci kostelů,
stejně jako každý rok bych Vás ráda informovala o spuštění přihlašování na
stránkách Noci kostelů http://nockostelu.cz/index.php?pg=prihlaskakostely .
Letošní termín 8. ročníku Noci kostelů je 9. 6. 2017. V minulém roce bylo v rámci České republiky
500 000 návštěvnických vstupů ve více než 1 400 kostelech a modlitebnách.
Přihlašování – ID kostela
V přihlašování je letos drobná změna, která by měla usnadnit práci všem, kdo znají ID svého kostela. Po
zadání ID systém vyhledá Vaši přihlášku, vy pouze zkontrolujete/opravíte informace z loňského roku,
obzvlášť jméno editora a kontakt na něj, a přihlásíte se.
Kdo by ID svého kostela neznal nebo se přihlašoval poprvé, postupuje dle tabulky.
Je však nutné se přihlásit pro letošní rok znovu, abyste mohli zadat program na web a objednat materiály.
Na žádost některých z vás přijde letos nově potvrzení o přihlášení kostela také editorovi.
Materiály
Materiály je možné objednat přímo na webu pod přihláškou. Materiály, které objednáte, přijdou na email
vám a také duchovními správci kostela.
Uzávěrka objednávek bude 31.3.2017. Stejně jako v minulých letech počítejte s částečným finančním
podílem, nicméně budeme se snažit, aby to bylo co nejméně.
Společné setkání a databanka nápadů
Setkání před Nocí kostelů v letošním roce nebude. S případnými zájemci o jakékoliv informace se
můžeme domluvit individuálně. Dále bych Vás ráda upozornila, že byla spuštěna Databanka nápadů
a inspirací. Po přihlášení je dostupná editorům, a to přes odkaz Databanka v levém menu (pod Materiály
pro pořadatele). Odkaz na databanku se nově objevil také na „nástěnce“, která se editorům zobrazí po
přihlášení. Do databanky může vkládat návody na programy kdokoliv z přihlášených editorů a všichni
z ní mohou také čerpat. Stačí vyplnit a odeslat formulář, který se vám tam zobrazí. Setkání, posezení,
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společné sdílení po Noci kostelů bude 16.6.2017 v 17:30 u sester salesiánekv Hradci Králové. Budu ráda,
když mi dáte vědět, jestli přijedete. Pokud někdo pořádáte nějaké vlastní regionální setkání, byla bych
velice vděčná za nějakou zpětnou vazbu.
Pozdravy a záštity
Stejně jako v minulém roce budeme vděční za záštity a pozdravy od starostů Vašich obcí. Získané záštity
mi, prosím, posílejte na email, uveřejníme je na webu.
Zajímavosti a fotografie
Ráda bych Vás také požádala, pokud máte nějaké pěkné, zajímavé, originální, fotografie z programů,
abyste je poslali. Brněnští koordinátoři dávají dohromady databanku nejlepších fotografií z Noci kostelů.
Pakliže plánujete zajímavý program nebo se bude u vás něco zajímavého kolem Noci kostelů dít, pošlete
zprávu, abychom to mohl vložit na web a na facebook – je to také forma propagace pro vás.
Termín Noci kostelů v roce 2018 bude 25.5.2018
Kdyby cokoliv, neváhejte mě kontaktovat:
Email: kolcavova@bihk.cz
Telefonní kontakt: 495 063 420 nebo 721 162 132 (na tento mobil mi po skončení Noci kostelů, tedy 9.6.
v noci, prosím pošlete smskou počet návštěvnických vstupů ve vašem kostele)
Přeji Vám mnoho úspěchů a Boží požehnání
S pozdravem
Bc. Petra Kolčavová, koordinátorka Noci kostelů
Zpět na obsah
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.
Pozvání na Misijní pouť a Misijní den dětí v Jablunkově!
Hlavním poutním dnem je sobota 27. 5. 2017.
Dál pozorně čtěte na: http://www.missio.cz/aktuality/pozvani-na-misijni-pout-a-misijni-den-deti-vjablunkove/
Těšíme se na Vás!
Missio magazín – duben 2017
O své životní cestě, o hledání Boží vůle a o misiích v Česku vypráví misionář z Konga, toho času kaplan
v Kolíně, P. Georges Makonzo Mondo SVD v Missio interview. Aktivity Papežského misijního díla dětí
u nás i další dobročinné akce na podporu zahraničních misií přináší reportáž, ve které se objeví i děti
z Misijních klubek naší diecéze - Rtyně v Podkrkonoší, Slatina nad Zdobnicí
Pořadem provází Kateřina Rýznarová. Sledujte na Tv Noe 5. 5. v 16:20
http://www.missio.cz/headline/missio-magazin-duben-2017/
Missio magazín – květen 2017
Květnový pořad bude mít premiéru na Tv Noe v úterý 9. 5. 2017 ve 20:00. V Missio interview se můžete
těšit na ředitele Tv Noe P. Leoše Ryšku. Další podrobnosti Vám brzy přineseme na webu a Fb missio.
Starší díly najdete v archívu televize Noe.
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Nový Misijní zpravodaj č. 21
Jarní vydání Misijního zpravodaje se tentokrát zaměřuje na přiblížení života v Bangladéši a představení
vzdělávacích projektů PMD.
V rozhovoru s bangladéšským biskupem Ponenem Kubi se mimo jiné dočtete o tom, jak se k nim dostalo
křesťanství a jaké je jeho postavení v muslimské zemi, kdy křesťanská komunita tvoří méně než 1 %
všech obyvatel. Prostřednictvím fotodeníku připraveného na základě reportážních zápisků Filipa Breindla
připomeneme loňskou misijní cestu a slavnostní otevření školy v Katabari. Připravili jsme pro vás také
přehled aktuálních projektů Papežského misijního díla dětí a podrobnou názornou tabulku mapující
vzdělávací projekty, které jsou podporovány dárci z ČR.
Za pomoc s distribucí Misijního zpravodaje do farností
http://www.missio.cz/aktuality/prave-vysel-misijni-zpravodaj-c-21/

Vám

předem

děkujeme!

Letošního celostátního setkání dětí z PMDD na Erlebachově boudě se zúčastnily také děti naší diecéze.
Pro povzbuzení, nové nápady a inspiraci do další misijní činnosti si přijeli malí misionáři z farností
Letohrad, Dolní Dobrouč, Písečná, Studenec, Rtyně v Podkrkonoší a Jičín. Mnozí z nich prožili
slavnostní obřad přijetí do Papežského misijního díla dětí (PMDD), který vedl národní ředitel PMD
Leoš Halbrštát spolu s kněžími P. Petrem Stejskalem a P. Tomášem Hoffmannem. Ti sloužili v pátek
a v neděli pro účastníky Horského klubání slavnou misijní mši svatou. Více informací a fotogalerii
z Horského klubání najdete na: http://www.missio.cz/galerie/foto/horske-klubani-2017/
V dubnu proběhla 12. Národní misijní rada s otcem arcibiskupem Graubnerem, o které se dočtete
zde: http://www.missio.cz/aktuality/12-narodni-misijni-rada/
Na facebooku PMD přinášíme misijní úmysl apoštolátu modlitby papeže Františka na květen,
pamatujte na něj při Vaší práci s dětmi: Za křesťany v Africe, aby vydávali prorocké svědectví smíření,
spravedlnosti a pokoje, a tím napodobovali Ježíšovo milosrdenství. Pamatujte v modlitbách, prosím, při
své práci s dětmi i dospělými na tento úmysl.
Všechny misijní materiály jsou pro Vás stále připraveny na Katechetickém centru v Hradci Králové
nebo na adrese Národní kanceláře PMD v Hradci Králové. Tam je také možnost zapůjčení misijních
výstav do škol, farností apod. V případě zájmu o misijní přednášky, besedy, založení Misijního klubka,
uspořádání akce na podporu papežských misií…, se můžete opět domluvit přímo v Národní kan celáři
PMD nebo se ozvěte co nejdříve na mou adresu (kontakty níže). Rádi za Vámi přijedeme přímo do
farnosti, školy, Misijního klubka, společenství.
Všechny důležité aktivity a projekty PMD, výzvy k modlitbám, 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/ Zde můžete čerpat
informace ke své práci s dětmi i dospělými.
Při naší práci pro misie nás každý den provází a inspirují slova papeže Františka, který papežské misie
zaštiťuje. Při své návštěvě Egypta mimo jiné řekl:
„Zkušenost emauzských učedníků nás učí, že je k ničemu hojná účast na bohoslužbách, pokud jsou naše srdce
zbavena Boží bázně a Jeho přítomnosti; k ničemu je modlitba obrácená k Bohu, pokud se nemění v lásku
obrácenou k bratrovi; k ničemu je hojná zbožnost, není-li živena hojnou vírou a činorodou láskou; k ničemu je péče
o vzhled, protože Bůh hledí do duše a srdce (srov. 1 Sam 16,7) a oškliví si pokrytectví (srov. Lk 11,37-54; Sk 5,34).
Před Bohem je lépe nevěřit než být nepravým věřícím, pokrytcem!
Pravá víra je taková, která nás činí více lidumilnými, milosrdnými, poctivými a lidskými; taková, která oživuje
srdce a nabádá jej, aby milovalo všechny nezištně, bez distinkcí a preferencí; taková, která nás vede, abychom v
druhém neviděli nepřítele, kterého je třeba porazit, nýbrž bratra, kterého je třeba milovat, sloužit mu a pomáhat;
taková, která nás vede, abychom šířili, bránili a žili kulturu setkání, dialogu, úcty a bratrství; dává nám odvahu
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odpouštět tomu, kdo nás uráží, podávat ruku tomu, kdo padl; oblékat toho, kdo nemá, co na sebe; sytit hladového,
navštěvovat vězněného, pomáhat sirotkovi, dávat napít žíznivému, být oporou starému a tomu, kdo je v nouzi
(srov. Mt 25,31-45).
Pravá víra je taková, která nás podněcuje bránit práva druhých se stejnou silou a nadšením, s jakými bráníme ta
svoje. Čím více se roste ve víře a poznání, tím více se totiž roste v pokoře a vědomí, že jsme maličcí."

Přeji Vám i za Národní kancelář Papežských misijních děl v ČR v Hradci Králové radostné a požehnané
prožití májových dnů!
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
KALENDÁŘ AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 – 2017
Datum:

Název:

Čas:

Místo konání:

Poznámka:

20. 5.

Hudba ve výuce náboženství a
v katechezi s dětmi ve věku 3 – 10 let

9:00 – 15:00

HK – NA, farní místnost

Lektorka: Zuzana
Slavíčková

červen

První uvedení do programu Katecheze
Dobrého pastýře pro nové zájemce

bude upřesněno

Lektorka: Marie
Zimmermannová

1. 7.

Uvedení do programu KDP pro děti
předškolního věku – 3. část; představení 9:30 – 15.30
II. stupně KDP pro děti 6 – 9 let

Česká Třebová, fara

Lektorky: Marie
Zimmermannová a
Marcela Fojtíková,
Roubalová

2. 7.

Miniseminář „O dobrém pastýři“
s besedou o výchově víry dětí a
ukázkovou lekcí

od 13 hod.

První Chlumecká pouť
(Chlumek u Luže)

Lektorka: Marie
Zimmermannová

4. 7.

Multimediální pomůcky ve výuce

9:00 – 15:00

HK – NA, farní místnost

Lektorka: Marie
Zimmermannová

10. – 13. 7.

Letní kat. seminář - Dějiny spásy

začátek a
konec obědem

HK - Kukleny

Lektoři: L. Dřímal, P. E.
Herciková, M.
Zimmermannová, M.
Fojtíková Roubalová

v rozmezí
14. 8.
– 7. 9.

Metodický seminář – práce s novou
metodikou pro děti začínající s výukou
náboženství (do 9 let)

termín dle
možností
zájemců

Lektorky: Marie
HK – NA, farní místnost Zimmermannová, Eva
Vecková

29. 8.

Křesťanské osobnosti českých dějin aneb proč slavíme státní svátky

9:00 – 13:00

HK – NA, farní místnost

4. 11. 2017

Diecézní setkání katechetů

Hradec Králové

Změna vyhrazena. Poznámka: zkratka HK – NA znamená „Hradec Králové – Nové Adalbertinum“.
Poznámka „povinné KM“ znamená, že k účasti na setkání se katecheté zavázali při podpisu žádosti o kanonickou misi. Setkání
OSK jsou otevřená i kněžím a jáhnům.
Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého; vydáno pro vnitřní potřebu 9. 5. 2017
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).

