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POZDRAV VIKÁŘE PRO PASTORACI 

Milí přátelé, 

s měsícem září – ostatně jako každý rok – jsme se znovu vydali na 

cestu předávání bohatství víry formou katecheze. Začíná hluboko 

v našich srdcích modlitbou, tam, kde jsme přijali povolání provázet 

v růstu víry děti, dospívající mládež i dospělé.  

Ve dnech 8.–10. září 2022 proběhl ve Vatikánu III. mezinárodní kon-

gres o katechezi. Papež František vzpomínal na řeholní sestru Dolo-

res, která vedla katecheze v době jeho dětství v Buenos Aires a hlu-

boce poznamenala jeho celoživotní směřování. Při té příležitosti také 

uvedl: „Nezapomínejte na to, že cílem katecheze, která v sobě zahr-

nuje evangelizaci, je dospět k živému setkání s Ježíšem Kristem a do-

volit mu, aby v nás mohl dále růst.“ Jsme tak „povoláni, abychom 

zviditelňovali osobu Ježíše Krista, který miluje každého z nás, a přivá-

děli ostatní lidi k němu na dotek. Tak se on může stát řádem našeho 

života a kritériem pro hodnocení našeho mravního jednání.“  

Být katechetkou či katechetou je dle papeže Františka skutečné po-

volání. Díky tomuto povolání pak každý z nás roste celý život ve víře, 

lásce a  také uzrává ve svém lidství.  

Pojďme se společně modlit za dílo katecheze v naší diecézi. Toto 

vnitřní spojení v Kristově Duchu jistě ponese své plody tehdy, kdy 

budeme svůj čas i své katechetické umění věnovat konkrétním dě-

tem, mládeži, dospělým – třeba i tím, že je budeme, často bezděky, 

uvádět do širokého společenství naší místní církve. A setkání 

s Kristem v církvi může zpět obnovit leckdy zaprášený smysl pro víru, 

jenž má své místo právě uprostřed živého společenství církve.  

Děkuji vám všem za vaši službu a naší společné modlitbě svěřuji čas 

školního roku, který se před námi otevřel. 

Prokop Brož, 

biskupský vikář pro pastoraci a školství 

http://kc.bihk.cz
http://www.bihk.cz/pastorace/pedagogicke-centrum
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 USKUTEČNILO SE — LETNÍ KATECHETICKÝ SEMINÁŘ 

V krásném prostředí Penzionu Marianum v Jánských Lázních se jako již tradičně na začátku prázdnin konal 

Letní katechetický seminář. Sjeli se na něj katechetky a katecheti z celé královehradecké diecéze, aby zde 

načerpali nové inspirace, sdíleli vzájemně své zkušenosti, nalezli duchovní podporu a také si odpočinuli 

po náročném školním roce. Čtyři dny nabídli všem zúčastněným prostor plný přednášek, zajímavých té-

mat k diskuzím, společných modliteb a slavení bohoslužeb. Prvním probíraným tématem semináře bylo 

Krédo – Vyznání víry, jehož tajemstvími nás provedl Doc. Mgr. David Bouma Ph.D. Ten představil Krédo 

jako Ježíšovu „biografie, která však vynechává úsporně veškerá Ježíšova slova a skutky, zdůrazněno je 

však, že pro nás lidi a pro naši spásu přichází z nebe a jako pravý člověk vstupuje do dějin. Koncentrovaný 

text neváhá „přeskočit“ od zmínky o narození z Panny hned k Ježíšovu kříži, ve kterém se dramaticky protí-

ná Ježíšova vertikála (vztah k Otci) a horizontála (vztah k lidem). Ježíšův „životopis“, jenž zevnitř drží celou 

teologii Kréda, sestává tedy ze dvou bouřlivých dynamik: Ježíš od Otce přichází a k němu se vrací (exitus 

a  redditus) a zároveň slouží lidem a dává za ně svůj život. V „životopisné“ pasáži Kréda se dovídáme, od-

kud je, kam se vrátil, a mezitím třikrát smysl jeho mise: pro nás, pro naši spásu, za nás. Jen několika tahy 

tu je naznačen Ježíšův „původ“ a jeho význam pro člověka. (Úvahy nad Krédem – časopis Adalbert). 

Druhým tématem pak bylo představení nového Katechetického direktoria, které nám představil Doc. Dr. 

Ludvík Dřímal, Th.D. Ten také přidal několik praktických ukázek a odpovídal na otázky týkající se konkrét-

ních situací z praxe.  

Součástí programu byly také pravidelné společné modlitby, slavení mše svaté, chvíle pro společné povídá-

ní si, zpěv, ale také procházky a  odpočinek. Vše se neslo v krásné a přátelské atmosféře.  

Další Letní katechetický seminář se uskuteční opět na začátku prázdnin v termínu 1.—4. července 2023.   

Těšíme se na další společné setkání v Jánských Lázních! 

Milé katechetky a milí katecheté, 

vítáme vás v novém školním roce a jsme moc rádi, že jsme jej mohli zahájit společně s vámi nejen Diecéz-

ním setkáním katechetů, jež se uskutečnilo 10. září, ale také novým Občasníkem, který vám zasíláme. Rá-

di bychom vám v něm představili náš nový projekt Kamarád v nebi a tematický plán na celý školník rok 

sestavený z našich metodik, který vám usnadní plánování výuky náboženství. Představíme vám také akce 

na celý školní rok a připomene ty, které se již odehrály.  

Budeme moc rádi, když vás budeme moci doprovázet ve vaší katechetické službě, ať už formou materiá-

lové podpory či osobních setkáních.  

Kéž Vám i všem, které nosíte ve svém srdci, náš Dobrý Bůh i nadále žehná a chrání vás. 

Vaše KPC  

POZDRAV Z KPC 
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 USKUTEČNILO SE — SEMINÁŘ O EVANGELIZACI NEJEN PRO KATECHETY 

Seminář o evangelizaci nejen pro katechety 

V řadě již druhý Seminář o evangelizaci se spojil s pravidelně pořádaným Diecézním setkáním katechetů. 

Akce s názvem Seminář o evangelizaci nejen pro katechety proběhla v sobotu 10. září 

v královéhradeckém Novém Adalbertinu. 

Celý den provázel verš z 19. kapitoly Skutků apoštolů: „Když jste uvěřili, přijali jste Ducha Svatého?“. Po 

úvodním „společném (hlasovém) naladění“, které vedla muzikoterapeutka Zuzana Slavíčková, přivítal 

účastníky Semináře generální vikář Mons. Jan Paseka. Při této příležitosti také představil nového biskup-

ského vikáře pro pastoraci − P. Prokopa Brože. Následně během dopoledne probíhala přednáška Pavly 

Petráškové, národní koordinátorky charismatické obnovy, na téma „V moci Ducha“. Na začátku před-

nášky zaznělo svědectví o tom, jak prožila své „pavlovské obrácení“ a zakusila živého Boha, který ji při-

vedl – zprvu proti její vůli – k charismatické obnově. „Svědectví ‚ne-charismatičky‘ Pavly Petráškové pro 

mě bylo povzbuzením a potvrzením, že Pán Bůh má velký smysl pro humor“, sdělila po přednášce 

s úsměvem katechetka Bohumila z chrudimské farnosti.  

V hlavní části přednášky uvedla Pavla Petrášková účastníky do tématu působení Ducha Svatého v našich 

životech.  

První dva způsoby působení Ducha jsou záležitostí vnitřní. Jedná se o znovuzrození, které se v nás děje 

skrze křest, a posvěcení, tedy proces, kdy nám Bůh dává různé milosti a dary Ducha Svatého, a utváří 

nás tak stále podobnějšími Kristu. Dalším způsobem je vnější působení – zmocnění. Jedná se o ty chvíle, 

kdy nám Duch dává svou moc k tomu vykonat něco, na co bychom pouze se svými lidskými silami nesta-

čili. A čtvrtým způsobem je společenství. Je to záležitost jak vnitřní – Duch mění naše srdce – tak i vnější 

– Duch sám pracuje i na našich vztazích s druhými. Společenství totiž nemá být uniformní, ale pestré 

a  tvořící jednotu v Duchu Svatém. Přednáška vyvrcholila společnou modlitbou a pozváním Ducha Svaté-

ho do života účastníků Semináře. „Myslím, že nejen pro mě byl velmi silný okamžik, kdy jsme mohli své 

životy, vše, čím žijeme, odevzdat Bohu a nechat ho, ať to naplní a promění. Doslova ho ‚pustit k volantu 

a nekecat mu do řízení‘“, říká o přednášce Pavly Petráškové účastnice Terezie z farnosti Kutná Hora – 

Sedlec. 

Po přednášce následovala mše svatá, jejíž liturgické texty vycházely z tématu dne – působení Ducha Sva-

tého. Homilie, již přednesl generální vikář, byla povzbuzením k odvaze do situací, kdy nás Duch Svatý 

pozve k něčemu novému. 

Po obědě v Novém Adalbertinu si účastníci zvolili jeden z připravených workshopů. Mezi probíraná té-

mata na workshopech – jak katechetická, tak evangelizační – patřilo např.: jak s dětmi mluvit o smrti, 

jak v katechetické práci využít dramatickou výchovu, jak mluvit s dětmi, aby nám rozuměly, jak se lze 

modlit zpěvem atd. Účastníci měli také možnost seznámit se s hnutím Modlitby matek či diskutovat 

s přednášející Pavlou Petráškovou. 

Z celého Semináře si každý účastník mohl odvézt nejen katechetické materiály pro výuku náboženství, 

zkušenost vícegeneračního společenství, ale také a především povzbuzení pro život v Duchu 

a s Duchem. 
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KAMARÁD V NEBI—CELOROČNÍ PROJEKT 

Představujeme vám nový celoroční projekt Kamarád v nebi, který vznikl na našem katechetickém cen-

tru. Projekt je určen nejen pro výuku náboženství a katecheze, ale pro všechna společenství ve far-

nostech.  

Je koncipován jako jednodenní program, který lze použít i na celý víkend nebo rozdělit do pravidel-

ných každotýdenní vyučovacích hodin a katechezí. Projekt obsahuje deset jednotlivých programů vě-

novaných deseti osobnostem svatých a lze s ním pracovat po celý školní rok. Cílem projektu není jen 

získat informace ze životopisů světců, ale především ukázat dětem hlavní myšlenky vybraných osob-

ností, jejich postoje a životní okamžiky, které jim mohou být inspirací či výzvou pro jejich vlastní život 

a pomáhat jim utvářet si osobní vztah s Bohem.  

Programy jsou založeny na hrách a aktivitách, které v dětech vyvolávají zážitky či zkušenosti, které 

mohou propojit se životem či myšlenkami daného světce a zamyslet se nad jejich podstavou a hloub-

kou. Aktivity jsou velmi různorodé a každý si může daný program uzpůsobit dle svých možností, věku 

dětí, složení skupiny či prostředí.  

V současné době je zpracováno šest svatých, další čtyři budou doplněny do konce roku. S programem 

tedy můžete zažít již v tomto školním roce.  

Programy, které jsou připraveny: 

CARLO ACUTIS—program je zaměřen na online svět a svět sociálních sítí po vzoru Carla Acutise 

(tvorba Božího instagramu)  a na utváření si pevného vztahu s Bohem v mladém věku a v moderní 

době 

MATKA TEREZA—hlavní myšlenkou je vzájemná solidarita a pomoc, práce s emocemi a misijní činnost 

TARZISIUS—s dramatickým příběhem tohoto světce se pracuje pomocí dramatizace a komiksového 

zpracování. 

PAVEL Z TARSU—tak jak byly cesty svatého Pavla akční, tak je akčnější i tento program, součástí pro-

gramu jsou pohlednice svatého Pavla z jeho cest, které vybízí k aktivitám a hrám, vedoucí k hlubšímu 

zamyšlení  

JOSEF TOUFAR—program představuje tohoto kněze jako otevřeného a odvážného člověka se smys-

lem pro humor, který může být pro mladé lidi hodnotovým majákem v rozbouřené době.  

FRANTIŠEK Z ASSISI—hlavní myšlenka programu je zodpovědnost za Boží stvoření, životní prostředí 

a  také mezilidské vztahy a klade si otázku „Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás?“ 

Projekt je vybaven i bohatým doprovodným materiálem od výtvarnice a grafičky Terezy Hladké. Sou-

částí jsou metodiky k jednotlivým programům, pracovní listy, z kterých na konci projektu vznikne kaž-

dému zúčastněnému osobní deník z jeho myšlenkami a úvahami, opakovací karty, různé obrázky do-

plňovačky, komiksy, pohlednice, plakáty, powerpointové prezentace apod. Součástí materiálů je i su-

mář všech her a aktivit použitých v projektu, který se vám může stát inspirací pro vaši další práci 

s dětmi a mládeží.  

Programy jsou volně stažitelné na našich webových stránkách.  
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PODLE ČEHO UČIT ??? 

Metodiky na celý školní rok pro 1. stupeň základní školy 

1. pololetí 

1. Blok 
 Abrahám 

 Jsem s tebou (mezilidské vztahy, vztahy ve skupině, pomoc bližnímu) 

Advent 
 Půjdem spolu za světlem (nést světlo a být světlem pro druhé) 

 Josef v biblických časech i v zrcadle naší doby – lapbook (inspirace k životu s Bohem, mezilidské 
vztahy)  

Vánoce 
 Reportáž z Betléma (Jeho velikost v protikladu chudoby) 

 S Mudrci za hvězdou (Slavnost Zjevení Páně) 

 Okolo Betléma - období i po Novém roce (Sv. Štěpán, Svátek svaté rodiny, Svátek Svatých Bet-
lémských dětí, Sv.  Carlo Acutis, Svátek s v. Silvestra, Slavnost Matky Boží Panny Marie, Slavnost 
Zjevení Páně) 

2. pololetí 

2.  Blok 
 Svatý Josef – bibliodrama (Svatá rodina, vztahy v rodině) 

 Dívat se očima lásky (pro starší – mezilidské vztahy) 

Postní doba  
 Kde jsi? – lapbook – může být zařazeno i na začátku školního roku (pozitivní vztah k sobě samé-

mu a ke světu, vlastní jedinečnost a jedinečnost druhého, uvědomění se, že právě mě má Bůh 
rád, Bůh zná každého jménem a má nás rád) 

Velikonoce 
 Když se řekne kamarád (vzájemné vztahy ve skupině, fáze konfliktu a jeho řešení, zrada, samo-

ta/odpuštění, naděje, láska) 

 Zůstaň s námi! (Zmrtvýchvstání, zneužití moci v době Ježíšově i v době současné, manipulace, 
vítězství nad zlem a smrtí, odpuštění)       

3.  Blok 
 Laudato si – Tobě buď chvála – O péči o společný domov - může se prolínat celým školním ro-

kem, nemusí zůstávat jako celek (křesťanské základy ekologické výchovy, výchova k postoji od-
povědnosti za svět, boží stvoření v přírodě, místo člověk v řádu stvoření, evangelium stvoření, 
člověk jako součást stvoření, modlitba chvály) 

Z materiálů,  které vytvořilo naše KPC  v Hradci Králové, jsme připravili návrh jak uspořádat  tematic-
ký plán pro jeden školní rok.  

Nejprve trochu teorie 

Modul jako základní jednotka pro sestavení programu pro systematickou katechezi dětí - více ZDE 

https://www.bihk.cz/biskupstvi/katecheticke-pedagogicke-centrum/katecheze/biblicke-postavy
https://www.bihk.cz/biskupstvi/katecheticke-pedagogicke-centrum/ukrajina
https://www.bihk.cz/sites/default/files/inline-files/pujdem-spolu-za-svetlem_novy-program.docx
https://www.bihk.cz/biskupstvi/katecheticke-pedagogicke-centrum/katecheze/svati
https://www.bihk.cz/sites/default/files/inline-files/reportaz-z-beltema-konecna-verze.docx
https://www.bihk.cz/sites/default/files/inline-files/s-mudrci-za-hvezdou_final_0.docx
https://www.bihk.cz/sites/default/files/inline-files/okolo-betlema-vanocni-program-prilohy_0.pdf
https://www.bihk.cz/sites/default/files/inline-files/sv.-josef-bibliodrama-total-final.pdf
https://www.bihk.cz/sites/default/files/inline-files/divat-se-ocima-lasky-konecna-verze.docx
https://www.bihk.cz/biskupstvi/katecheticke-pedagogicke-centrum/katecheze/doba-postni-velikonoce
https://www.bihk.cz/sites/default/files/inline-files/kdyz-se-rekne-kamarad-1-4.-tr_konecna-verze.docx
https://www.bihk.cz/sites/default/files/inline-files/zustan-s-nami_2.-stupen_posledni-verze.docx
https://www.bihk.cz/biskupstvi/katecheticke-pedagogicke-centrum/vyuka-nabozenstvi/stvoreni
https://www.bihk.cz/sites/default/files/inline-files/moduly.pdf
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NABÍDKA DALŠÍCH MATERIÁLŮ  

Upozorňujeme na materiál z KC Olomouc   

NA CESTĚ S BOŽÍM LIDEM 
Cena: 80 Kč   

Téma: starozákonní události 
Věk: 9-12 let (4.-5. třída) 
Vyučovacích hodin: 30 (1 školní rok) 
Formát: A4 (Učebnice a pracovní list v jednom)  

Metodika ke stažení: ZDE 

NA CESTĚ S JEŽÍŠEM  
Cena: 80 Kč   

Téma: novozákonní události 
Věk: 9-12 let (4.-5. třída) 
Vyučovacích hodin: 30 (1 školní rok) 
Formát: A4 (Učebnice a pracovní list v jednom)  

Metodika ke stažení: ZDE 

Vybírat můžete i z těchto materiálů, které lze všechny zakoupit u nás na KPC: 

NAPŘÍČ DĚJINAMI  

Cena: 80 Kč   

Téma: Církevní dějiny (9 průřezových témat) 

Věk: 8. a 9. třída a nižší ročníky SŠ 

Rozsah: 1 školní rok 

Formát: A4 (učebnice a pracovní list v jednom)  

Metodika ke stažení ZDE 

  Třída  
 Cena za  

1 ks  

 1. třída   

Pracovní listy 52,00    

Metodika 62,00    

2. třída   

Pracovní listy 56,00    

Metodika 77,00    

4. třída   

Pracovní listy 53,00    

Metodika 73,00    

Třída 
Cena za 

kus 

3. třída   

Bůh k nám přichází - PL 70,00    

5. třída   

Pracovní listy 52,00    

6. třída    

Metodika + PL 284,00    

7. třída   

Metodika + PL 374,00    

Třída  
Cena za  

1 ks  

Dnes budu tvým hostem - PL 149,00    

Kvarteto SZ  25,00    

Na cestě s Božím lidem  80,00    

Na cestě s Ježíšem  80,00    

Napříč dějinami 80,00    

Obrazy života  250,00    

Vysvědčení 4,00    

Youcat 299,00    

https://download2.katechetiolomouc.cz/katechetiolomouc-cz/vyuka-nabozenstvi/1-stupen/ucebnice/na-ceste-s-bozim-lidem/METODIKA%20%e2%80%93%20Na%20cest%c4%9b%20s%20Bo%c5%be%c3%adm%20lidem.pdf
https://download2.katechetiolomouc.cz/katechetiolomouc-cz/vyuka-nabozenstvi/1-stupen/ucebnice/na-ceste-s-jezisem/METODIKA-k-2-vydani.pdf
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2022/04/25/napric-dejinami/
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 SEMINÁŘE K NOVÝM PROGRAMŮM PRO VSTUPY DO ŠKOL 

Termín: 8. 10. 2022, 9:30—12:30—program Dušičky a svatý Martin  

Možnost přihlášení ZDE 

Nebo na: https://forms.gle/LbA3T7CXjcnUJeyV7 

 

Termíny: 4. 11.  2022, 15:00—18:00 nebo 5. 11. 2022, 9:30 - 12:30—programy pro vstupy 

do škol—advent, vánoce 

Možnost přihlášení ZDE 

Nebo na: https://forms.gle/KUWJY4Jutsm4D4YX9 

 

Místo: Nové Adalbertinum v Hradci Králové, Velké náměstí 32 

Lektorky: Patricie Koubská, MgA. Markéta Rumpíková 

 

Zveme vás na semináře k novým programům do škol. Stejně jako 

loni i letos pokračujeme v obnově programů nejen z cyklu Poselství křesťanských svátku. V tomto škol-

ním roce jsme se rozhodli rozšířit naši nabídku i o další programy, které lze školám nabízet již na začátku 

školního roku a realizovat je během podzimu. Jedná se o program k Dušičkám a ke svatému Martinovi.  

Nové programy jsou připraveny také pro adventní a vánoční dobu. Rádi vám je na těchto seminářích 

představíme. Současně také přivítáme i ty, kteří v loňském roce realizovali nové programy ve školách 

a  rádi by s námi zhodnotili jejich průběh a získali nové impulsy pro další práci.  

Programy do škol jsou další možnou cestou evangelizace mezi mladými lidmi, k nabídnutí křesťanských 

hodnot a postojů, zvláště v době, kdy děti hledají určité jistoty a pevné body ve svém životě. Proto této 

oblasti chceme na našem centru věnovat větší pozornost a budeme moc rádi pokud se k nám připojíte 

a půjdete do toho s námi! 

Seminář je otevřen i těm, kteří by jej chtěli realizovat při výuce nábožen-

ství a katechezí nebo jako program pro děti ve farnostech.  

Semináře jsou akreditovány u MŠMT. 

 

https://forms.gle/LbA3T7CXjcnUJeyV7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4IHVgTAUlU4rrKdiTDAuE-PODnAKfy_xH7zQNMdZpo40Ycw/viewform
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NABÍDKA KONZULTACÍ 

Termín: 23. – 26. 3. 2023   

Místo konání: Marianum, Janské Lázně 

Obnovu vede: Mons. Jan Paseka  

Duchovní obnovu zahájíme ve čtvrtek 23. 3. v 18 hodin večeří. 

Naše setkání končí v neděli 26. 3. 2023 společným obědem.  

Omlouváme se všem, kteří počítali s podzimním termínem od 20. do 23. 10. 2022 v Králíkách. Z organi-

začních důvodů se nepodařilo tento termín uskutečnit. Doufáme, že se potkáme v  březnu v Janských 

Lázních, dá-li Pán.  

Rádi bychom vám nabídli možnost konzultací týkající se jakýchkoli dotazů ohledně katechezí ve farnos-

tech a výuky náboženství ve školách a to formou telefonického hovoru, emailové konverzace nebo 

osobního setkání.  

Možné oblasti konzultací: 

 organizace výuky, vedení dokumentace 

 představení učebnic, metodik a výukových materiálů  

 výběr pomůcek na základě věku dětí 

 sestavení ročníkových plánů, práce s moduly na celý školní 

rok 

 příprava vyučovacích hodin a katechezí—témata, obsahy, 

cíle 

 zvláštní potřeby dětí, komunikace a motivace dětí, konkrétní případy k řešení 

 povzbuzení, motivace pro vás a pro osobní rozvoj  

Nebojte se na nás obracet s obecnými i konkrétními dotazy a problémy, rádi se s vámi setkáme! 

Kontakty: 

Bc .Iva Čiperová  

 tel.: 734 435 369  

 ciperova@bihk.cz  

MgA. Markéta Rumpíková 

tel.: 604 475 129 

rumpikova.marketa@dihk.cz 

Mgr. Eva Klabanová—dotazy ohledně zvláštních potřeb dětí a problematických situací při práci s dětmi 

tel.: 731 604 620  

klabanova@bihk.cz 

DUCHOVNÍ OBNOVA NEJEN PRO KATECHETY—ZMĚNA TERMÍNU 



Katechetické a pedagogické centrum  

Biskupství královéhradeckého 

Poštovní adresa: Biskupství královéhradecké,  

Katechetické a pedagogické centrum,  

Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové  

Emailová adresa: kc@bihk.cz 

Telefon: 495 063 420 

Webové stránky ZDE  

https://www.bihk.cz/biskupstvi/katecheticke-pedagogicke-centrum 
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PROVOZNÍ DOBA NA KPC 

  Pondělí    po osobní domluvě  

  Úterý    9:00 - 15:00 

  Středa    po osobní domluvě  

  Čtvrtek    9:00 - 15:00 

  Pátek    po osobní domluvě 

Prosíme vás, abyste tyto provozní dny dodržovali a případnou schůzku si domluvili předem tele-

fonicky, abychom se vám mohli plně věnovat.  

KONTAKT 

mailto:kc@bihk.cz
https://www.bihk.cz/pastorace/mladez/kalendar-akci
https://www.bihk.cz/pastorace/mladez/kalendar-akci
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Z NABÍDKY NAŠICH KOLEGŮ 

Weby katechetických a pastoračních institucí pro podporu katecheze a výuky náboženství  

Podporu pro katechezi a výuku náboženství můžete vyhledat na internetových stránkách biskupských 

pastoračních, katechetických či pedagogických center  

Hradec Králové <https://www.bihk.cz/biskupstvi/katecheticke-pedagogicke-centrum>,  

Brno <https://kc.biskupstvi.cz>,  

ČBK <https://katecheze.cz>.  

České Budějovice <https://prolidi.bcb.cz> 

Olomouc <https://katechetiolomouc.cz>,  

Ostrava <https://kpc.doo.cz>, <http://metodickeinspirace.cz>,  

Praha <https://katechete.apha.cz>, <https://deti.vira.cz>,  

Videoprojekt Vlčí doupě  

Projekt Vlčí doupě P. Romana Vlka (olomoucká arcidiecéze) se zaměřuje na děti mladšího školního vě-

ku, může však posloužit také katechetům a rodičům jako inspirace ke katechezi. Skrze videa, aktivity, 

soutěže, společné modlitby, a v poslední době i skrze nabídku produktů, se snaží autoři projektu při-

nášet do světa radostnou zprávu o Boží lásce. Více na webu projektu <https://vlcidoupe.cz> či v apli-

kaci pro mobilní telefony  

Nabídky nakladatelství  

Časopis Duha: Tento časopis je vhodný pro děti mladšího školního věku a poskytuje mnoho námětů 

pro katechezi. Na <https://mojeduha.cz> v rubri-ce Aktuální číslo, naleznete i návrh bohoslužby k za-

čátku školního roku, pracovní listy a další zajímavosti.  

Na <https://petrinum.com> je možné nalézt doplňkové materiály. Zajímavé jsou např. balíčky starších 

čísel časopisů Duha nazvané Učíme s Olinkou, které z velké části zahrnují témata katecheze během 

celého školního roku pro jednu věkovou kategorii dětí. Pořídit lze také samolepky, knihy, obrazové 

soubory a další pomůcky.  

Časopisy In a Tarsicius: Obě křesťanská periodika si kladou za cíl formovat mladé dětské čtenáře 

a  přinášet jim témata k zamyšlení i k zábavě. První z nich je určeno dospívajícím děvčatům, druhé 

chlapcům u oltáře. Více na webech <https://in.cz> a <https://tarsicius.cz>.  

Časopis Nezbeda: Křesťanský měsíčník pro děti mladšího školního roku nabízí vědomostní, dobro-

družná i zábavná témata, včetně příběhů k zamyšlení. Příloha Cvrček je určena předškolním dětem. 

Více na <https://casopisnezbeda.cz>.  
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Z NABÍDKY NAŠICH KOLEGŮ 

Skutky apoštolů – biblické scénky: Nově vydaný sešit obsahuje 30 krátkých scének podle bib-

lických událostí ze Skutků apoštolů. Autorkou scének je Monika Lepková. Scénky lze na-

cvičit s dětmi školního věku a využít pro mše svaté s účastí dětí, pro farní dny, kateche-

ze a další příležitosti. Sešit kromě textů ke scénkám obsahuje také černobílou mapu ně-

kterých biblických míst v oblasti kolem Středozemního moře (formát A4) a náměty 

k doplňkovým aktivitám. Cena je 110 Kč. Nabídku si můžete prohlédnout na <https://

kc.biskupstvi.cz>.  

Kurz Liturgická výchova v katechezi – Praha  
Pražská Katolická teologická fakulta otevírá v rámci Celoživotního vzdělávání kurz Liturgická výchova v 

katechezi. Je určen kněžím, katechetům a dalším spolupracovníkům v pastoraci. Vyučujícími budou ThLic. 

Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. a Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD. Výuka začíná v sobotu 1. 

října 2022, uzávěrka přihlášek je 21. září 2022. Přihláška a další podrobnosti jsou na tomto odkazu.  

 

Kurz Duchovního doprovázení – Olomouc  
Kurz pořádá Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci v rámci programu celoživotního vzdělávání. 

Kurz probíhá od října do listopadu 2022. Více na <https://cmtf.upol.cz/studujte-u-nas/celozivotni-

vzdelavani>.  

Věřím: Autoři Bruno Ferrero a Anna Peirettiová přibližují dětem vyznání víry spo-

lečně s příběhy, které pomáhají tato tajemství pochopit. Od stejných autorů již vy-

šly knihy Vyprávěj mi o svatém přijímání, Otče náš, Vyprávěj mi 

o Desateru a  Zdrávas, Maria. Více na <https://eshop.cirkev.cz>.  

Svatý Václav: Kniha od Ondřeje Seluckého, kterou napsal a namaloval pro velké 

i  malé čtenáře. V minulých letech vyšla podobná díla Svatá Ludmila a Svatá Anežka. 

Více na <https://eshop.cirkev.cz>.  

obrazy ze života—život v obrazech  
Autor: Rainer Oberthur 
88 obrazových karet cca pohlednicového formátu a příručka 44 didaktických her 
k rozvoji abstraktního myšlení a porozumění symbolům Bible a křesťanství.  
Lze využít při výuce náboženství či při katechezi. Vhodné pro práci s dětmi a  mládeží, 
dospělými i seniory. K zakoupení na našem KPC 
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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/ 

Milí katecheté, 

24. října 2022 proběhne Misijní neděle, Světový den 

misií. Papež František zvolil téma „Budete mými svěd-

ky“ (Sk 1,8). Papež ve svém dopise k Misijní neděli říká, 

že „učedníci jsou vyzýváni, aby prožívali svůj osobní 

život v misijním duchu: Ježíš je poslal do světa nejen 

proto, aby se misii věnovali, ale především aby [sami] 

byli misií, kterou jim Pán svěřil. Aby nejen vydávali svě-

dectví, ale především aby byli Kristovými svědky“. 

Papežská misijní díla letos připravila novénu se svatými misionáři, jako duchovní přípravu na Misijní 

neděli. Tuto novénu si v elektronické verzi můžete stáhnout na webu www.bihk.cz – Aktivity a duchov-

ní služby – Papežská misijní díla – Ke stažení, nebo kliknutím ZDE. 

Na tomto odkaze se brzy objeví také náš materiál pro práci s dětmi – „Kalendář Misijní říjen 2022“. 

Tento kalendář lze využít při výuce náboženství či v jiných společenstvích s dětmi. Děti mají na každý 

den jeden úkol a po splnění úkolu si mohou vybarvit obrázek na daný den. 

Nabízíme také nový kalendář na rok 

2023, který bude tentokrát zaměřený 

na zemi Rwandu. Kalendáře můžete 

objednávat přímo u mě 

(soukalova.ludmila@dihk.cz, 

724 129 887). 

Ludmila T. Soukalová 

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/
http://www.bihk.cz
https://www.bihk.cz/sites/default/files/ke-stazeni/2022/09/acfrogdftncgcnzsqurfersayrht9d_iufkdkcacjtis-sztlllleqvynw1vkqxlwzs1wqyfcowwc7dv-t9rnhbd-9wqkhudbeygfpjnco6bl4_fvgs3zl7ciz4dojygt9rtpdpevptpwelarmwt.pdf
mailto:soukalova.ludmila@dihk.cz
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DATUM NÁZEV ČAS  MÍSTO KONÁNÍ POZNÁMKA  

10. 9. 2022 

sobota 
Diecézní setkání katechetů   Hradec Králové praktické náměty do no-

vého školního roku 

8. 10. 

sobota 
Zaškolení do nových metodik  

Dušičky a sv. Martin  
9:30 - 12:30 

 
Hradec Králové -  

Nové Adalbertinum 

Lektorka:  
Markéta Rumpíková,  

Patricie Koubská 

4. 11.  
pátek   

Proškolení lektorů  
pro vstupy do škol  

(Poselství křesť. svátků) 
15:00– 18:00 Hradec Králové -  

Nové Adalbertinum pracovnice KPC  

5. 11.  
sobota  

Proškolení lektorů  
pro vstupy do škol  

(Poselství křesť. svátků) 
9:30 - 12:30 Hradec Králové -  

Nové Adalbertinum pracovnice KPC  

Prosinec 2022 Poselství křesťanských svátků    Vstupy do škol 

6. 2. pondělí Oblastní setkání katechetů 18:00 – 20:00  on-line  pracovnice KPC  

9. 2. čtvrtek Oblastní setkání katechetů  17:00 – 19:00 on-line  pracovnice KPC  

15. 2. středa Oblastní setkání katechetů 16:00 – 18:00  on-line  pracovnice KPC  

17. 2. pátek Oblastní setkání katechetů 9:00 – 11:00   on-line pracovnice KPC  

3. 3. 20223 
pátek 

 Proškolení lektorů  
pro vstupy do škol  

(Poselství křesť. svátků) 
15:00—18:00 Hradec Králové -  

Nové Adalbertinum pracovnice KPC  

4. 3. 2023 

sobota 

 Proškolení lektorů  
pro vstupy do škol  

(Poselství křesť. svátků) 
9:30—12:30 Hradec Králové -  

Nové Adalbertinum pracovnice KPC  

Březen, duben  
2023 Poselství křesťanských svátků     vstupy do škol  

28.4.—1.5.  Odpočinkový artevíkend  Hora Matky Boží Králíky  

20. 5.  Diecézní setkání dětí   Hradec Králové   

2. 6. 2023.  Noc kostelů      

1. – 4. 7. 2023 
Letní katechetický seminář  

Téma: Příprava na první svaté 
přijímání  

  Marianum  
Janské Lázně 

P. David Bouma,  
P. Ludvík Dřímal   

2. 9. 2023 Diecézní setkání katechetů  Hradec Králové  praktické náměty do  
nového školního roku 


