
Milí přátelé, děkuji vám všem, kteří se snaží za všech okolností pokra-

čovat v práci s dětmi, a nebo využíváte tuto dobu k přípravě na vyučo-

vání, katechezí … jsem vám vděčný za vaše nasazení.  

Přeji každé a každému z vás radostné prožití adventního času. 

Na začátku adventu budu mít za vás mši svatou a budu za vás děkovat. 

Váš  P. Pavel Rousek 

Občasník č. 1 
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Biskupství královéhradeckého (dále KPC) 
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POZDRAV VIKÁŘE PRO PASTORACI  

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové v katechetické službě, 

i když prožíváme nelehkou dobu a naše představy o prožití času advent-

ního budou v reálu zřejmě jiné, než bychom si přáli, přesto věříme a vní-

máme, že Bůh je s námi a má vše ve svých rukou - i každého z nás. Ať 

tedy i adventní čas prožijeme v jeho blízkosti a v naději, že vše má svůj 

důvod a smysl. Cesty ke Stvořiteli jsou různé a konec konců je jedno, 

kterou právě jdeme. Neznamená to, že když neprožijeme tuto dobu 

stejně, jako každý rok, že je to špatně a nedojdeme k jesličkám. Věřme, 

že právě na cestách neprobádaných, neznámých je nám Bůh nejblíže. 

On není omezený ani místem, ani časem, ani našimi tradicemi či rituály. 

On je svobodný a k této svobodě volá i nás. Kéž ji právě v Adventu zaku-

síme v té největší míře, i přes všechny starosti a nejistoty, co prožíváme. 

Ať Vám i nám žehná náš dobrotivý Bůh. A obzvláště přejeme hodně 

zdraví a pokoje. Zůstáváte v našich modlitbách.  

Jana Hušková  

POZDRAV Z KPC 

POZDRAV GENERÁLNÍHO VIKÁŘE 

Pozdrav generálního vikáře Mons. Jana Paseky je součástí přílohy.  

http://kc.bihk.cz
http://www.bihk.cz/pastorace/pedagogicke-centrum
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ADVENT—DOPORUČUJEME 

 

Žehnání adventních věnců v rodině 

Žehnání neboli dobro-řečení je základním projevem vztahu člověka k Bohu: s vděčností přijímáme, co 
nám Bůh dává, a prosíme o pomoc, abychom jeho dary dobře užívali.  
Nepůjde-li nechat si požehnat adventní věnec v kostele, je možné pronést modlitbu díků a prosby také 

v rodině. Inspiraci nabízíme na našich stránkách.  

 

Prolom do adventních nedělí 

Na dobu adventní nabízí web Liturgie.cz čtyřdílný on-line pořad věnovaný liturgii jednotlivých advent-
ních nedělí. Všechny podrobnosti naleznete zde.  

 

Adventní cesta pro malé i velké - program z KPC HK 

Program inspirovaný slovy papeže Františka je určen především rodinám. 

Tento program je součástí přílohy nebo ke stažení ZDE. 

 

Advent 2020 - program z KC Olomouc 

Kolegové z KC Olomouc nabízí pro letošní advent program, který je možné využít buď jako doplněk k ad-

ventním kalendářům, nebo také samostatně. Tento program nabízí jednoduchou adventní duchovní ob-

novu a je tvořený tak, aby se jej mohla účastnit celá farnost či rodina: od nejmenších až po nejstarší. 

Více ZDE 

 

Přijď a obnov tvář země - program z KC Brno 

Zapojit se do tohoto programu mohou děti i dospělí a realizovat ho můžete doma v rodině.  

Podrobný popis projektu a další doplňky k němu jsou ke stažení ZDE. 

 

"Cestou do Betléma" - vyrobte si s dětmi během adventu vlastní betlém. Program z KC Plzeň. 

Program je zaměřený na rodiny a zejména děti z 1. stupně ZŠ.  

Více ZDE 

 

Metodický materiál ke slavení svátku sv. Mikuláše - program z KC Ostrava 

Inspiraci ke slavení svátku sv. Mikuláše s dětmi předškolního a školního věku můžete najít na tomto od-

kazu Svatý Mikuláš, člověk plný Boží lásky. Publikace je dostupná zdarma. 

http://www.liturgie.cz/temata/zehnani-a-zazehnavani-exorcismus/zehnani/benedikcional/zehnani-adventniho-vence-v-rodine
http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/adventni-prolom-2020
http://www.bihk.cz/repository/files/KPC/Katecheticke-centrum/metodicke-materialy/Adventn%c3%ad%20projekt%202019/Adventn%c3%ad%20cesta%202020.pdf
https://www.katechetiolomouc.cz/news/adventni-kalendar-2020/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.katechetiolomouc.cz%2Fnews%2Fadventni-kalendar-2020%2F
https://kc.biskupstvi.cz/namety-advent/
https://www.bip.cz/cs/novinky/2020-11-vyrobte-si-s-detmi-behem-adventu-vlastni-betlem
http://metodickeinspirace.cz/svaty-mikulas-clovek-plny-bozi-lasky/
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ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ISPIRACE 

 
V průběhu adventu a Vánoc doporučujeme využit i weby, kde můžete zjistit aktuální informace či získat 
inspiraci a materiály: 
 
 

Křesťanské vánoce  

Na této stránce najdete programy jednotlivých přihlášených kostelů. Více ZDE 

 

Vánoce - informace, inspirace  

Nejucelenější informace o křesťanském slavení Vánoc, inspirativní texty … Více ZDE 

 

Děti víra  

Spousty podnětů pro děti, jistě si vyberete nějaký zajímavý nápad. Více ZDE 

 

Puzzle betléma 

Farnost Třebíč vydává a nabízí puzzle betlémů.  
Puzzle mohou posloužit jako dárky, více ZDE 
 
  

 
 Objednávky:  
 Římskokatolická farnost Třebíč 
 Martinské nám 87/20, 674 01 Třebíč 
 trebicmartin@volny.cz  
  

Pomůcky z časopisu Dossier catechista  

Součástí přílohy je také materiál z časopisu Dossier catechista, který přeložili a upravili kolegové 

z  Katechetického centra v Praze.  

Katecheze s tématem Cíl – Betlém. Podklady včetně příslušného pracovního listu jsou určené pro 4. a 5. 

třídu ZŠ.  

https://krestanskevanoce.cz/
https://vanoce.vira.cz/
https://deti.vira.cz/kalendar/advent
https://www.trebicmartin.cz/puzzle
mailto:trebicmartin@volny.cz
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Skvrnka  

SKVRNKA je chlapec, který žije v království, kde všichni mají na své kůži skvrny. 
Pokaždé, když někdo udělá něco zlého, objeví se další skvrna. 
V naději, že najde někoho, kdo ví, jak se jich zbavit, vyráží SKVRNKA na cestu. 
Na své dobrodružné cestě prochází vesnicemi, potkává lidi, kteří buď své skvrny 
skrývají, nebo si jich nevšímají, nebo za ně viní druhé. Teprve, když se setká 
s Králem, nachází Skvrnka řešení, které však vyžaduje oběť, která jednou 
provždy změní život Skvrnky i celé jeho rodiny. 
SKVRNKA je jednoduchý příběh se srozumitelným poselstvím. 
Jako takový je skvělým nástrojem pro vysvětlení evangelia dětem. 
Podobenství pomáhá dětem pochopit pojem hříchu, odpuštění a milosti 
zapamatovatelným a poutavým způsobem. 
VÍCE ZDE  
 

 

Jsi úžasný! 
Autor: Max Lucado  
Příběh o Bohu, o lásce bez hodnocení a bez výhrad a o tom, jak sami sebe 
a druhé nálepkujeme.  
Vydalo nakladatelství Návrat domů. VÍCE ZDE 
„Každý den prováděli malí dřevění lidé zvaní zemíci stejnou věc:  
vzájemně se nálepkovali hvězdami nebo puntíky. Kdo byl hezký, měl hladký 
povrch a krásnou barvu, dostával vždy hvězdičky. Kdo měl neuhlazené tělo 
nebo oprýskanou barvu, dostal puntík.“ Kašpar dostával jenom puntíky! Ale 
pak potkal někoho, kdo se rozhodl, že nálepky nosit nebude. 
 
 
 

KNIŽNÍ KOUTEK 

Populismus pro začátečníky. WALTER ÖTSCH, NINA HORACZEK 

Důvodem vydání této knihy je především její edukativní potenciál. Text je velmi čtivý, 
strukturovaný a s řadou příkladů, které přispívají k pochopení logiky populistického 
myšlení a rychle zorientují čtenáře v politických strategiích. Díky zpětné vazbě někte-
rých nezávislých lektorů věříme, že po ní sáhne nejen široká veřejnost, ale že si najde 
cestu i do škol k učitelům společenskovědních předmětů. 
Prof. Dr. Walter Ötsch je profesor ekonomie a kulturních dějin. Více ZDE 

Patnáct podobenství - příměry ze života pro evangelizaci a katecheze mladých 

Autor: P. René-Luc 

Kniha vychází v tyto dny u vydavatelství Doron - více ZDE. 

P. René Luc (nar. 1966) se u nás proslavil díky své autobiografii Vychoval mě gangs-
ter (KNA 2013, 2018), ale i jako přednášející na Katolické charismatické konferenci 
v Brně. Je známým kazatelem a misionářem. Žije na jihu Francie v Montpellier, kde 
založil a vede diecézní školu evangelizace CapMissio, působící především mezi uni-
verzitními studenty. Právě z jeho oblíbených katechezí pro mladé se zrodila kni-
ha Patnáct podobenství, v níž objasňuje některé křesťanské pojmy pomocí obrazů 
z běžného života.  

https://www.btm.cz/knizky_pro_deti/skvrnka/
https://www.navrat.cz/jsi-uzasny
https://petrinum.com/knihy/623-walter-oetsch-nina-horaczek-populismus-pro-zacatecniky.html
https://www.doron.cz/obchod/detail/Patnact-podobenstvi
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DOPORUČUJEME VAŠÍ POZORNOSTI 

Konference o evangelizaci 2020 

IV. konference o evangelizaci se tentokrát konala online v termínu 13. - 14. 11. 2020. 

Přednášky z této konference, která byla přenášena z kaple Komunity Blahoslavenství z Dolan u Olomou-

ce najdete  ZDE 

Komenský 2020 

Cílem projektu, který se zaměřuje jak na studenty škol, tak na širokou veřejnost, je oslovit českou spo-

lečnost s Komenského poselstvím, předat jeho nadčasový odkaz současné mladé generaci, a přizvat tak 

národ k navázání a dokončení Komenského porady o nápravě.  

Více ZDE 

Modlitba v rodině 

Pro podporu společné modlitby v rodině vytvořili kolegyně v KC Olomouc jednoduchý letáček, 

který nabízí náměty na ranní a večerní modlitbu, modlitbu u jídla a na nedělní společnou 

modlitbu. Letáček je ke stažení ZDE 

 

Programy sv. Ludmila 

K příležitosti výročí 1100 let od úmrtí svaté Ludmily připravuje Pedagogické centrum Arcibiskupství praž-

ského projekt pro školy, který by měl být dokončen a nabízen od ledna roku 2021.  

Projekt zahrnuje tyto aktivity:  

  akreditované kurzy pro pedagogy (4hodinové) 

  metodickou příručku pro učitele 

  scénáře pro 4 věkové skupiny žáků ZŠ a jeden pro SŠ s různými moduly k výběru 

  jednotlivé pomůcky, které budou dostupné na webu ke stažení 

K projektu vzniká souhrnná stránka, kde jsou již zveřejněny základní informace, které budou postupně do-

plňovány. Více ZDE 

Online výstavy v Národním muzeu 

Národní muzeum přesouvá své výstavy do online prostředí. Výstavy si můžete užívat i z pohodlí a bezpečí 

domova.  Více ZDE 

 

Upozorňujeme např. na online výstavu  

Lvem mě nazývají  

Nejstarší český symbol a jeho cesta českými dějinami od poloviny 13. století do sou-

časnosti. Více ZDE 

https://www.evangelizace.eu/2020/11/12/konferenci-o-evangelizaci-2020-online/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkhpS-yG29NLBqQYgp-CWublxWX4-m3cq
https://www.evangelizace.eu/2020/11/12/konferenci-o-evangelizaci-2020-online/
https://komensky2020.cz/
http://webkatechetu.cz/index.php/2020/10/23/modlitba-v-rodine/
https://www.vychova-hodnoty.cz/ludmila-1100let/
https://www.nm.cz/virtualne-do-muzea/online-vystavy
https://exhibition.indihu.cz/view/Lev/start
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VZDĚLÁVACÍ CYKLUS 

 

Na našich webových stránkách Katechetického centra postupně umisťujeme odkazy na vzdělávací cyk-
ly, které by vám mohly při vaší nelehké práci pomoci. 

 

 Česká katolická teologie 1850-1950 a přírodní vědy - více ZDE  

Autor: Prof. Ctirad Václav Pospíšil 

V monografii nazvané "Zápolení o naději a lidskou důstojnost" představuje její autor 
prof. Ctirad Václav Pospíšil českou katolickou teologii z let 1850 -1950 a výzvy přírod-
ních věd v širším světovém kontextu.  

  

 Křesťanští teologové prvních tří století - více ZDE   

Autor: Doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 

Jak název napovídá, předmětem zájmu budou osobnosti a spisy, které pro křesťanskou 
teologii mají velký význam.  

  

 Úvod do knih Starého zákona - více ZDE  

Autor: doc. Petr Chalupa 

Cyklus, ve kterém představíme všechny starozákonní knihy. Dozvíte se, jak tyto knihy jejich autoři 
a redaktoři sestavili a jaké jsou jejich příběhy o vznikání. U každé knihy se navíc zastavíme nad 
jejich základními teologickými otázkami a poselstvími. V závěru pořadu Vám doc. Petr Chalupa 
přiblíží význam probírané knihy pro člověka žijícího v současnosti. 

  

 České nebe - více ZDE   

Autor: PhDr. Petr Kubín Ph.D. 

  

 Liturgie svátostí - více ZDE  

Autor: prof. František Kunetka, Th.D. 

Člověk je homo festivus, to znamená člověk slavící. U křesťanů se to projevuje liturgickým slave-
ním. Ale slavením čeho? Máme sedm svátostí. Každá z nich reaguje na určitou situaci v našem 
životě (narození, změna stavu, provinění, nemoc). Jedná se o chvíle, kdy se zásadně změníme ne-
bo pro něco rozhodneme. A vždy je to důvod oslavit. K pořádné slávě ale potřebujeme ritus, ja-
kýsi obřad který dodává slavení řád a vznešenost. To platí i o dnešní liturgii křesťanů. Jenže tato 
liturgie má již „něco za sebou“. Po staletí se vyvíjela a měnila. Pro dnešního člověka může být te-
dy oslava životních situací formou liturgie méně srozumitelná. Jedná se o desetidílný vzdělávací 
cyklus o liturgii svátostí. 

  

 O katechezi od Adama - více ZDE  

Autor: ThLic. David Bouma, Th.D.  

Populárně naučnou formou nabízí nové a neotřelé pohledy na věrouku a moderní katechezi ka-
tolické církve. 

  

https://www.proglas.cz/program/audioarchiv/?fulltext=Posp%C3%AD%C5%A1il+&cycle=31&date_from=&date_to=
https://www.proglas.cz/program/audioarchiv/?fulltext=K%C5%99es%C5%A5an%C5%A1t%C3%AD%20teologov%C3%A9%20prvn%C3%ADch%20t%C5%99%C3%AD%20stolet%C3%AD&cycle=&date_from=&date_to=&page=2#Content
https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2018-09-03-16-00-00/
https://www.proglas.cz/program/audioarchiv/?fulltext=%C4%8CESK%C3%89%20NEBE&cycle=31&date_from=&date_to=&page=3#Content
https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2011-04-04-16-00-00/
https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2015-01-26-16-00-00/
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Nové katechetické direktorium  

V červnu 2020 bylo představeno nové katechetické direktorium, které navazuje na 

obě předchozí. Vypracovala jej Papežská rada pro novou evangelizaci a  podepsal 

papež František.  

Český překlad připravuje P. Prokop Brož.  

Stručný obsah si můžete přečíst ZDE. 

 

Na našich webových stránkách Katechetického centra jsme vytvořili rubriku s odkazy na encykliky 

a apoštolské exhortace.  

Najdete zde: 

 Encyklika Fratelli tutti 

V letošním roce, na svátek sv. Františka z Assisi, byla ve Vatikánu představena 

nová encyklika papeže Františka: Fratelli tutti.  Bratrství a sociální přátelství jsou 

podle Svatého otce způsoby, jak se dá za přispění všech - lidí a institucí -

 vybudovat lepší, spravedlivější a mírumilovnější svět. Název “Fratelli tutti“ (dosl. 

„všichni [jsme si] bratry“) pochází z textu "napomenutí" sv. Františka z Assisi 

a nepřekládá se do žádných jazyků.  

Encykliku do českého jazyka překládá P. Jaroslav Brož a vydá ji Karmelitánské 

nakladatelství.  

Encyklika Fratelli tutti - souhrn a ukázky z encykliky   

Encyklika - Fratelli tutti - 4. dílný komentář  P. Josefa Prokeše 

Encyklika - Fratelli tutti s P. Davidem Boumou - více ZDE   

 Gaudete et exsultate - Radujte se a jásejte - (Apoštolská exhortace  19. března 2018)  

 Text ZDE  

 Podrobněji představuje fundamentální teolog P. David Bouma - 1. díl   

  Podrobněji představuje fundamentální teolog P. David Bouma - 2. díl   

 Amoris Laetitia (posynodální apoštolská exhortace, březen 2016)  

   Text ZDE   

 Posynodální apoštolskou exhortaci o rodině Amoris laetitia - vzdělávací cyklus na 

radiu Proglas   

 Laudato si (encyklika papeže Františka, 18. června 2015)    

 Evangelii Gaudium (apoštolská exhortace Františka, 2014)   

ENCYKLIKY A EXHORTACE  

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31306
http://www.bihk.cz/pastorace/katecheticke-centrum/encykliky-a-exhortace
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31737
https://www.youtube.com/results?search_query=fratteli+tutti+koment%C3%A1%C5%99+lomec
https://uloz.to/file/uqdCbTYuqn47/david-bouma-fratelli-tutti-mp3
https://www.klokoty.cz/data/web/udalosti/gaudete-et-exsultate.pdf
https://www.klokoty.cz/data/web/udalosti/gaudete-et-exsultate.pdf
https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2018-07-12-09-30-00/
https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2018-07-12-09-30-00/
https://www.socialninauka.cz/dokumenty/dalsi-dulezite-dokumenty/
https://www.proglas.cz/program/audioarchiv/?fulltext=radost+z+l%C3%A1sky+&cycle=&date_from=&date_to=
https://www.proglas.cz/program/audioarchiv/?fulltext=radost+z+l%C3%A1sky+&cycle=&date_from=&date_to=
https://www.paulinky.cz/_d/01/struct/Laudato-si-2-vyd.pdf
https://www.socialninauka.cz/dokumenty/dalsi-dulezite-dokumenty/


Stránka 8 Školní rok 2020 - 2021 

Milí katecheté, milé katechetky, 

dovolte mi několik slov o aktuálním dění v PMD. V minulém měsíci proběhla velmi 

netradiční Misijní neděle - byla to první neděle tohoto podzimu, na kterou padla no-

vá omezení týkající se účasti na mši svaté. Česká biskupská konference rozhodla o přesunutí sbírky na 

misie na později, nicméně Misijní neděle jako taková zrušena nebyla. V předvečer Misijní neděle se ko-

nal obvyklý Misijní most modlitby - byl online přenášený z farnosti Ústí nad Orlicí, kde se ho účastnil jen 

kněz a povolený počet dětí. Misijní neděle pak byla provázena především osobními modlitbami za misie 

a za evangelizaci. 

Aktuálně se v PMD chystá nová forma „Missio magazínu“, který bude od ledna vysílán opět s měsíčním 

intervalem na TV Noe. Jednou z částí tohoto krátkého pořadu bude minutová katecheze, při níž se bu-

dou děti s maminkou bavit o základních otázkách života víry. Tyto minutové katecheze budou také vol-

ně dostupné na internetu, a budou tedy volně k využití nejen pro Misijní klubka. 

 

NOVÉ MATERIÁLY 

 

Příručka pro misijní klubko 

Příručka je primárně určena pro Misijní klubka, může ale sloužit pro inspiraci 

i  jiným formám dětských setkání. Uvnitř brožurky najdete:  

Tipy, jak se zapojit do misijní práce 

Jak plánovat (misijní) schůzky a co může být jejich obsahem 

Kde hledat inspiraci a návody pro práci s dětmi a misijní tvoření 

Modlitby a písničky 

Jak se modlit misijní růženec 

 

 

Pauline Jaricot - Malá holka, která vykonala velké dílo 

Dětskou knížku vydanou u příležitosti chystaného blahořečení zakladatel-

ky Papežského misijního díla šíření víry a živého růžence Pauliny Jaricot 

sepsaly autorky Kateřina Šťastná, Hana Koukalová a Eva Muroňová a ilu-

stroval ji Tomáš Velzel. Podobně jako u knih věnovaných Matce Tereze 

a Terezii z Lisieux se jedná o bohatě ilustrovaný příběh převyprávěný 

do krátkých kapitol, který zahrnuje důležité milníky života a je doplněn 

o drobné úkoly a zamyšlení. Součástí je i detailní návod, jak se modlit 

misijní růženec. 

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA 
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Ze starších materiálů by vás v tuto dobu mohl zaujmout sešitek  

Zrození krále aneb Vánoční zamyšlení pro děti.  

Autorem sešitku s vánočním zamyšlením je opět výtvarník Tomáš Velzel. 

V příběhu Zrození krále dětem srozumitelnou formou vypráví o narození 

Krista a vede k zamyšlení nad největším darem, který o Vánocích dostává-

me. 

 

Veškerý materiál lze objednat buď na stránkách 

www.missio.cz, v Národní kanceláři  

nebo přímo u Ludmily Cinerové. 

 

Přeji vám požehnanou a radostnou dobu adventní! 

Ludmila Terezie Cinerová,  

Diecézní ředitelka PMD pro HK diecézi  

cinerova.ludmila@dihk.cz, 724 129 887 

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA 

 

Důležité odkazy pro Vás, farnosti, společenství   

a k dalšímu šíření: 

 www.missio.cz 

 Facebook PMD: https://www.facebook.com/

PapezskaMisijniDila 

 Twitter PMD: https://twitter.com/missio_cz 

 Youtube: https://www.youtube.com/user/missiocz 

 Kino missio: http://kino.misijnidila.cz/ 

 Národní kancelář PMD: https://www.missio.cz/

kontakty/narodni-kancelar-pmd/ 

Adventní misijní kalendář 2020 

V barevné i černobílé verzi je na webu missio.cz ke stažení Adventní misijní 

kalendář, který provede děti adventní dobou od 29. listopadu do 24. prosince. 

Než děti doputují k vánočním svátkům, mohou plnit jednotlivé úkoly z ka-

lendáře se svými rodiči, prarodiči, vedoucími Misijních klubek, katechety 

a  učiteli. Jednotlivá zadání se mohou rozvádět a upravovat podle věku dí-

těte a aktuálních možností, které přináší současná situace. Neděle jsou 

označeny hvězdičkou – i my máme zářit pro ostatní jako hvězdy na nebi… 

Dětem zapojeným v Papežském misijním díle dětí připomene kalendář 

i jejich závazky: každodenní modlitbu za děti v misiích a šetření Misijního 

bonbónku (finanční částky za týden v hodnotě jednoho bonbónku).  

Jeden dárek na víc  

Na letošní Vánoce podpoříme 428 chudých, osiřelých nebo opuštěných dětí v diecézi 
Rajshahi. Děti trpí podvýživou, špatným zdravím a nemají příležitost se vzdělávat. Rádi 
bychom jim uhradili výdaje na jídlo, léky, oblečení a školní pomůcky. Doporučený pří-
spěvek pro jedno dítě činí 890,- Kč, přispět však můžete libovolnou částkou. 

Své vánoční dárky prosím pošlete na účet PMD: 72540444/2700, VS 240 nejpozději do 
31.12.2020. Na vaši žádost vám vystavíme potvrzení o přijatém daru. 

http://www.missio.cz
https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila
https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila
https://twitter.com/missio_cz
https://www.youtube.com/user/missiocz
http://kino.misijnidila.cz/
https://www.missio.cz/kontakty/narodni-kancelar-pmd/
https://www.missio.cz/kontakty/narodni-kancelar-pmd/
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DATUM NÁZEV ČAS  MÍSTO KONÁNÍ POZNÁMKA  

Prosinec Poselství křesťanských svátků    Vstupy do škol 

4. 2. 2021 Oblastní setkání katechetů  16:30-18:30 Česká Třebová – fara Lektorky: pracovnice KPC  

9. 2. 2021 Oblastní setkání katechetů  16:00-18:00 Náchod – fara pracovnice KPC  

10. 2. 2021 Oblastní setkání katechetů  16:00–18:00 Chrudim - fara pracovnice KPC  

16. 2. 2021 Oblastní setkání katechetů  16:00-18:00 
Hradec Králové – 

Nové Adalbertinum 
pracovnice KPC  

18. 2. 2021 Oblastní setkání katechetů  16:00-18:00 Havlíčkův Brod pracovnice KPC  

23. 2. 2021 Oblastní setkání katechetů  16:00-18:00 Nová Paka – fara pracovnice KPC  

25. 2. 2021 Oblastní setkání katechetů   16:00–18:00 
Dvůr Králové  

nad Labem 
pracovnice KPC  

2. 3. 2021 
 Proškolení lektorů pro vstupy do 

škol Téma: Velikonoce 
15:00– 18:00 

HK - Nové  

Adalbertinum 

Lektorky: Mgr._Eva_Klabanová, 

Mgr._Jana_Hušková 

4. 3. 2021 Oblastní setkání katechetů  16:00-18:00 Litomyšl - fara pracovnice KPC  

Březen Poselství křesťanských svátků     vstupy do škol  

15. 4. – 18. 4.  Duchovní obnova pro katechety   
Marianum 

Janské Lázně 
P. David Bouma  

15. 5. 2021 Diecézní setkání dětí   Hradec Králové   

28. 5. 2021 Noc kostelů      

1. – 4. 7. 2021 Letní katechetický seminář    
Marianum  

Janské Lázně 
  

mailto:kc@bihk.cz
http://kc.bihk.cz
http://www.bihk.cz/pastorace/pedagogicke-centrum
http://vkd.bihk.cz

