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ÚVODEM
ROZLOUČENÍ
Vážení a milí,
čas od času přicházejí do života velké změny a tento čas nyní nastal pro mne. Mezníkem se stává
31. červenec 2017, kdy končí můj pracovní poměr na Biskupství královéhradeckém. Strávila jsem v něm
dvacet let a několik měsíců a postupně jsem vystřídala práci šéfredaktorky diecézního měsíčníku IKD,
vedoucí Informačního centra a vedoucí Katechetického a pedagogického centra. V Informačním centru
jsme se věnovali vedle IKD také výstavbě a naplňování prvních internetových stránek Biskupství
královéhradeckého, vznikl zde projekt diecézního stolního kalendáře, projekt Orientační dny pro školy
a Poselství křesťanských svátků a také jakýsi předchůdce dnes oblíbené „církevní turistiky“. Od roku
2005 pracuji jako vedoucí Katechetického a pedagogického centra. Výčet našich služeb, vzdělávacích
a formačních aktivit pro kněze, jáhny, katechety a učitele náboženství a projektů pro školy si odpustím,
lze je snadno dohledat na internetových stránkách.
Z možnosti tvořit a setkávat se s mnoha dětmi, dospělými a zejména s vámi, mám velkou radost
a cítím vděčnost Bohu za všechno, čeho se mi skrze tuto službu dostalo. Posunulo mne to v mnoha
ohledech v životě do stavu, kdy mohu žít ve vnitřním míru, a v tomto duchu také přijímám současnou
změnu. Předpokládám, že řadu z vás bude důvod této změny zajímat, a ráda bych předešla dohadům
a dotazům, proto jsem se rozhodla alespoň stručně zmínit oficiální důvod: hlavním důvodem je záměr
pana biskupa Mons. Jana Vokála reorganizovat pastorační centra. Konečnou představu neznáme, ale
z důvodu úsporných opatření souvisejících s restitučním zákonem došlo již loňského roku k omezování
počtu pracovních míst. Před měsícem se pan biskup rozhodl zahájit druhou etapu reorganizace
pastoračních center a v této souvislosti mi byla předána výpověď z důvodu nadbytečnosti a s vysvětlením,
že dochází ke zrušení pracovního místa vedoucí Katechetického a pedagogického centra. Chtěla bych
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k tomu jen podotknout, že v pozadí není žádné vážné pochybení z mé strany nebo mých kolegyň, k naší
práci jsme nedostali za celou dobu působení pana biskupa v Hradci Králové žádné výtky ani kritiku.
Současná situace se vás, katechetů a učitelů náboženství, dotkne v tom, že KPC nebude schopno
nabízet a zajišťovat služby v rozsahu jako dosud a nebude schopno dostát ani některým závazkům. KPC
bude přímo řízeno biskupským vikářem pro pastoraci P. Janem Pasekou. O jeho nabídce a působení
v příštím školním roce budete informováni začátkem příštího školního roku, jakmile se budoucí
očekávání od KPC a jeho možnosti vzhledem k personálnímu obsazení projasní.
Z nabídky letošního školního roku se v sobotu 1. 7. uskuteční seminář v České Třebové o Katechezi
Dobrého pastýře se staršími dětmi, setkání s rodiči a zájemci o katechezi předškolních dětí při pouti
v Luži (2. 7.) a Letní katechetický seminář v Hradci Králové Kuklenách na téma Dějiny spásy
(10.– 13. 7.). Na všech budu působit jako lektorka a jsou na nich ještě volná místa. V rámci letního
semináře plánujeme na středu 12. 7. přátelský večer s loučením u táboráku na zahradě sester salesiánek
v Kuklenách. Pokud budete mít cestu kolem, rádi vás přivítáme.
Jsem si vědoma, že některým z vás jsem leccos slíbila, co bych ještě ráda splnila. Pokud máte
zájem, můžete mne kontaktovat na e-mailu zimm.marie@seznam.cz, ze kterého budu komunikovat
i v budoucnu. Díky Boží režii budu moci dál působit ve stejné službě nadále s větším důrazem na
programy pro žáky škol, jen to bude v jiné diecézi. Předpokládám, že výsledky naší společné práce se
postupně podaří umístit a dát k dispozici na rozpracovaném webu www.kpcpodpora.webnode.cz, počítá
se i s dalším rozvíjením programu dostupném na webu www.katechezedobrehopastyre.cz. Na celostátní
úrovni se počítá se spuštěním webu www.katecheze.cz, na který přispívá i naše centrum. Web spravuje
Katechetická sekce ČBK a spuštění je plánováno na podzim příštího školního roku.
S velkým díkem za vše společně sdílené na jedné službě Bohu i lidem a s přáním, ať vás dobrý Bůh
provází svým požehnáním a zahrnuje dary svého Ducha, se loučí
Marie Zimmermannová
Zpět na obsah
VZDĚLÁVÁNÍ A FORMACE

 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 (max. 600 Kč)
a kurzovné (300 Kč) hradí účastníci sami. Ze sociálních důvodů můžeme poskytnout příspěvek
z Dispoziční rezervy KPC.
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
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 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

 UKÁZKA
U LUŽE

Z PROGRAMU

KDP

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
Původně naplánované semináře z cyklu Využití křesťanského dědictví ve výuce ve dnech 4. 7. a 29. 8.
2017 (viz Občasník č. 4) a semináře k ověření nových programů pro 1. – 3. ročník ZŠ se ruší bez náhrady.

 DIECÉZNÍ KATECHETICKÉ SETKÁNÍ V SOBOTU 4. LISTOPADU 2017
Prosíme, poznamenejte si v kalednáři termín diecézního setkání, jehož termín byl pro příští školní rok
přizpůsoben možnostem diecézního biskupa Mons. Jana Vokála.
Předběžný program diecézního setkání je následující:
9:00

Společná modlitba ranních chval

9:30

Zahájení setkání

9:45

Představení konceptu a obsahu metodického cyklu „Křesťanství v dějinách“ pro výuku
náboženství dětí základních škol. Metodický materiál vytváří a bude prezentovat
Mgr. Michal Bureš.

12:00 Mše svatá
13:00 Přestávka na oběd
14:00 Odpolední blok metodických seminářů bude zaměřen na praktické ukázky metod ve výuce
náboženství:
1. „Křesťanství v dějinách“ – praktické ukázky z metodiky; vede Mgr. Michal Bureš
2. Metody dramatické výchovy ve výuce náboženství; vede Mgr. Eva Vecková
3. Metody hudební výchovy ve výuce náboženství; vede MgA. Zuzana Slavíčková
4. Metody osobnostní a sociální výchovy; vede Mgr. Eva Klabanová
Předpokládaný závěr setkání bude v 15:30.
Zpět na obsah
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AKTUÁLNĚ

 PODĚKOVÁNÍ KATECHETŮM
Každá služba lidem vyžaduje odvahu, lásku, nasazení a zejména schopnost nechat se vést Bohem
a spolehnout se na Něj. Připojujeme se k těm, kteří vám za to vyjadřují poděkování a vděčnost. Děkujeme
vám za tuto službu a veškeré úsilí, které jste jí věnovali v tomto školním roce. Děkujeme také za vaši
spolupráci s Katechetickým a pedagogickým centrem a zpětnou vazbu k naší činnosti. Mnozí z vás se
pouštíte do dobrodružství vyučování a doprovázení druhých ve víře po mnoho let, někteří jste začínali.
Přejeme všem pokojné prožití prázdnin a načerpání nových sil, a také Boží požehnání vašim
prázdninovým aktivitám.
Děkujeme také vám, kteří jste v minulých týdnech poslali výkazy o vyučování náboženství. Jsou
nejen archivním dokumentem, ale jsou pro nás důležité pro plánování naší další práce a vzdělávacích
programů. Kolegyni Evě Veckové poslouží při plánování náslechů, kterým se bude věnovat v příštím
školním roce.

 PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Během prázdnin si pracovnice KPC budou vybírat dovolenou. Se svými přáními či žádostmi
o konzultaci se můžete obracet na Ivu Čiperovou a Evu Klabanovou od 22. srpna. Osobní návštěvu si,
prosím, domluvte telefonicky nebo e-mailem předem.

 KANONICKÉ MISE
Každý, kdo ve farnosti vyučuje náboženství nebo vede katecheze a není knězem nebo jáhnem
ustanoveným pro danou farnost, potřebuje k této činnosti oficiální pověření církví – tzv. kanonickou misi.
Připomínáme katechetům, kteří obdrželi kanonickou misi na jeden školní rok 2016/2017 nebo na tři
školní roky v roce 2014/2015, právě končí její platnost.
Požádejte svého duchovního správce, aby vám zažádal o novou.
Pravidla pro udělování kanonických misí i formulář k vyplnění jsou k dispozici na internetových
stránkách KPC: http://www.bihk.cz/pastorace/katecheticke-centrum/ke-stazeni.

 CESTA VÍRY – DOTISK POMŮCKY PRO KATECHUMENÁT DOSPĚLÝCH
Arcibiskupství pražské ve svém e-shopu nově nabízí dotisk oblíbeného titulu Cesta víry. Tato pomůcka
pro katechezi dospělých slouží k přípravě na křest či biřmování, případně při katechezi dospělých, kteří
pokřtěni byli a nyní se v dospělosti k víře vrací. Je tvořena sadou tematických karet, které je možno dle
potřeby různě řadit, není tedy souvislým textem a vede k samostatné a kreativní práci. První a základní
část tohoto souboru poskytuje ucelený materiál pro základní katechezi víry. Doplněk vznikl jako výběr
z druhé části francouzského originálu, který základní část rozšiřuje a podle potřeby může být rozšiřován
o další témata. Do ruky tak čtenář dostává rozsáhlý kreativní materiál, který již mnoho let v praxi dobře
posloužil.
Objednávat můžete přímo na adrese https://eshop.apha.cz/, cena 100,- Kč.
Zpět na obsah
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PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA
Vážené katechetky, vážení katecheté, milí přátelé misií!
Hned na začátku svého příspěvku bych Vás ráda pozvala ke sledování jubilejního 20. Missio magazínu,
který vysílá Televize Noe - http://www.tvnoe.cz/video/13283. A na co se můžete těšit?
Hostem červnového Missio interview je národní ředitel Papežských misijních děl, jáhen Leoš Halbrštát,
který se vrátil z generálního shromáždění v Římě. V měsíci věnovanému dětem přineseme reportáže
z aktivit Papežského misijního díla dětí z mnoha koutů naší země, nebudou chybět reportáže z farností
naší diecéze. Zavzpomínáme také na 8. celostátní Misijní pouť a Misijní den dětí v Polné u Jihlavy, kde
můžeme načerpat spoustu skvělých nápadů a inspirace pro misijní práci a hry s dětmi. Pořadem provází
Kateřina Rýznarová.
Přejeme Vám příjemné chvíle s jubilejním červnovým Missio magazínem!
http://www.missio.cz/headline/missio-magazin-cerven-2017/

Na začátku června se národní ředitel PMD setkal s papežem Františkem při audienci na
závěr Generálního shromáždění PMD v Římě a vyřizuje od něho pozdravy a požehnání pro Vás
všechny!
Více zde: http://www.missio.cz/galerie/foto/generalni-shromazdeni-papezskych-misijnich-del-rim-2017/
Den Papežského misijního díla dětí jsme oslavili 1. června: http://www.missio.cz/galerie/foto/denpapezskeho-misijniho-dila-deti/. Děkuji všem, kteří nám zaslali zprávičky s fotografiemi z oslav, stejně
tak ze zapojení do Noci kostelů. Fotografie jsou zveřejňovány na webu missio a na
fb PMD: https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila
Misie jsou jádrem křesťanské víry, tak nadepsal své poselství k letošnímu Světovému dni misií papež
František. Více zde: http://www.missio.cz/headline/misie-je-jadrem-krestanske-viry/

Novým misijním materiálem, který je i s dalšími materiály pro Vás stále připraven na Katechetickém
centru v Hradci Králové nebo na adrese Národní kanceláře PMD v Hradci Králové, je Výroční zpráva
za rok 2016. Přináší kompletní přehled činnosti a hospodaření za loňský rok. Prohlédnout si ji a stáhnout
můžete v našem příspěvku zde: http://www.missio.cz/headline/vyrocni-zprava-za-rok-2016/
Zveme Vás také k návštěvě Národní kanceláře PMD v Hradci Králové. Zde můžeme konzultovat vše
potřebné, co se týká misijní výchovy dětí, vedení Misijního klubka, plánování misijních aktivit, půjčování
výstav apod. V případě zájmu mě kontaktujte na emailové adrese uvedené níže. V červnu nás navštívili
přátelé Radia Proglas s P. Martinem Holíkem. O této návšťěvě se můžete dočíst v příspěvku na webu
missio: http://www.missio.cz/zapojte-se/setkani/navsteva-radia-proglas-pmd-v-hradci-kralove/
Vaše plánované misijní akce zadávejte na: http://www.missio.cz/akce/oznamit-konani-akce/,
zprávy o proběhlých akcích na: http://www.missio.cz/akce/zhodnoceni-probehlych-aktivit/
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.
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A ještě jedna prosba:
Pokud byste měli výrobky do Misijních jarmarků, které bychom mohli nabídnout i na místech, kde
Misijní klubka nepracují nebo na akcích celostátního významu, uvítáme je. Můžete oslovit ke spolupráci
všechny ochotné spolupracovníky ve farnosti z řad mladých i seniorů. A i ti nejmenší se rádi do tvoření
zapojí.
Výrobky, prosím, posílejte na mou adresu:
Bronislava Halbrštátová
51756 Slatina nad Zdobnicí 309
Děkuji!

Na Facebooku PMD https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila zveřejňujeme informace o našich
projektech, pozvánky na misijní akce, aktuální výzvy, fotografie z misií u nás i v zahraničí, myšlenky na
den z našeho webu a jako papežské misie také tweety, katecheze a homilie papeže Františka, které nám,
misionářům, pomáhají v růstu ve víře, ve vztahu k Bohu a našim bližním.
„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,
organizačních schopnostech 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.“
(papež František, 28. 5. 2017)
„Církev září, pokud je misionářská, pohostinná, svobodná, věrná, chudá na prostředky, ale bohatá na
lásku.“
(Tweet papeže Františka z 12. června)
Závěrem bych Vám chtěla poděkovat za čas, který jste věnovali v tomto školním roce misijní výchově
dětí a za osobní setkání s některými z Vás! Za dlouholetou spolupráci děkuji všem na Katechetickém
centru!
Přeji Vám i za Národní kancelář PMD spokojené prázdniny a stálé Boží provázení!
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
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KALENDÁŘ AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 – 2017
Datum:

Název:

Čas:

Místo konání:

Poznámka:

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

10. – 13. 7.

Letní katechetický seminář - Dějiny
spásy

začátek a
konec obědem

HK - Kukleny

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

4. 11. 2017

Diecézní setkání katechetů

9:00 – 15:30

Hradec Králové

viz program výše

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 28. 6. 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).

