
Milé katechetky, milí katecheté,  současní i minulí .-), 

dnes máme pro vás dárek. Je to něco naprosto nového, osvěžujícího a je to jen a jen pro vás.   

Už nějaký čas si na katechetickém centru lámeme hlavu, jak bychom mohli podpořit vás, kteří jste stále v 

terénu a věnujete se výuce náboženství a katechezi. Uvědomujeme si, že jde o práci namáhavou, která 

člověka stojí spoustu energie. A i když víme, že svou práci děláte s láskou, tak tušíme, že odvrácenou 

stranou mince může být také často únava a vyčerpání.   

Tím dárkem, který jsme pro vás proto připravili, abychom vám umožnili občerstvit vaše síly, 

je víkendový umělecko – duchovní program, který se bude konat od 28. dubna do 1. května 2023 

v Poutním domě na Hoře Matky Boží v Králíkách.   

O co půjde?   

Program je sestaven z uměleckých workshopů (výtvarných, dramatických a hudebních), které budou 

připraveny a vedeny tak, aby účastníkům umožnili zakusit na vlastní kůži propojení uměleckých aktivit s 

duchovním životem. Vlastně půjde o takovou „duchovní obnovu cestou různých umění“.   

Ne, vy sami umělci být nemusíte :)   

Naše lektorky umí dělat „zázraky“, takže udělají umělce z každého z nás :))  

Praktické informace:   

Termín: 28. 4. – 1. 5. 2023  

Místo konání: Poutní dům, Hora Matky Boží v Králíkách 

Lektorky: Markéta Rumpíková, Patricie Koubská a Zuzana Slavíčková  

Setkání zahájíme v pátek 28. 4. v 18:00 hodin večeří a ukončíme v pondělí 1. 5. obědem. 

Celková cena za osobu a pobyt: 2lůžkový pokoj 3810,- Kč (tj. ubytování, stravování) 

Katechetům s platnou kanonickou misí přispějeme 2 000,- Kč.  

Přihlašovat se je možné na https://forms.gle/kUE7iVMHyyZcVA9M9  

  

Akce NENÍ určena pouze katechetům, těšíme se i na zájemce, kteří katechety nejsou.  

Pokud by měly být finance důvodem neúčasti na této akci, prosím, napište nám, jistě nějaké řešení 

najdeme.   

Prosím, přihlašujte se nejpozději do 14. dubna 2023.  

  

Na co se můžete těšit: 

HUDBA A ZPĚV  

 Témata, která jsou společná zpěvu a duchovnímu životu:   

 laskavé sebepřijetí, sebevědomí; má identita v Kristu  

 pozitivní vnímání a prožívání vlastního těla (tělo jako chrám Ducha Svatého);   

https://forms.gle/kUE7iVMHyyZcVA9M9


 vyjádření vděčnosti, oslava života (zpěv, který oslavuje Boha);   

 zakoušení harmonického spojení se sebou a s druhými lidmi (tvoříme jedno tělo).  

  

DRAMATICKÉ UMĚNÍ  

·         pohled na sebe, zkoumání svého těla, jeho možností a schopností  

·         sebevyjádření pomocí divadelní prostředků 

·         vlastní dramatická tvorba, tvorba postav a vlastního příběhu 

·         vzájemná kooperace a spolupráce na společném díle 

  

VÝTVARNÉ UMĚNÍ 

·         schopnost vnímat a vidět: a zahlédnout tak v kráse stvoření, které nás obklopuje, Stvořitele (a 

prostě jen užasnout) 

·         objevit v tvořivosti, kterou do nás Bůh vložil, nejenom radost, ale i naši podobnost s Ním (a tím také 

objevit své dary i hodnotu sebe samého) 

·         nahlédnout skrze výtvarné dílo do své vlastní duše a zakusit ji… nalézt v ní skrytého Krista (a v Něm 

radost a utěšení) 

·         … 

·         a ještě něco malinko navíc: třeba si vytvořit vlastní ovečky nebo rybky nebo jiné pomůcky pro vaši 

výuku nebo i jen tak pro radost :) 

  

Ať Duch Svatý otevře naše srdce k přijetí všech milostí, kterými nás Pán chce v tomto čase zahrnout. 

  

Těší se na vás 

Markéta Rumpíková, Patricie Koubská, Zuzana Slavíčková a Iva Čiperová 

  

 


