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Milí přátelé,
srdečně vás zdravíme poprvé v tomto kalendářním roce. Pomalu se blíží postní doba
(Popeleční středa bude letos 18. února), a tak jsme se vám v únorovém Katechetickém
věstníku (jehož přílohou jsou tyto informace, pokud věstník odebíráte v papírové
podobě) snažili nabídnout pro nejbližší liturgické období několik nových inspirací. Starší
materiály najdete na našem webu v rubrice Pomůcky pod ikonkou Postní doba. Těšíme
se, že si program pro postní dobu opět kreativně přizpůsobíte a pošlete nám nějaké
fotografie, jak jste u vás námět uskutečnili.
Přejeme vám požehnanou nejen postní dobu, ale též celý rok 2015. Těšíme se, že se
s mnohými z vás uvidíme při některých přednáškách a programech, které nabízíme.
kolektiv Diecézního katechetického centra Biskupství brněnského

INFORMACE, POZVÁNKY A NABÍDKY
Formační setkání katechetů v Brně
V rámci formačních setkání katechetů v Brně proběhne v pondělí 9. února 2015 od 17
do cca 19.30 hodin v sále na Petrově 2 přednáška Odkaz Mistra Jana Husa pro moderní
dobu. Na toto téma promluví doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., historik a komentátor.
Další formační setkání se pak uskuteční 13. dubna 2015 na téma Eucharistie
v životě katechety bude přednášet P. Mgr. Marcel Javora, kněz a vysokoškolský pedagog.
Kromě katechetů, kteří mají v kanonické misi jako místo formačních setkání uvedeno
Brno-Petrov, jsou srdečně zváni i další zájemci. Na přednášky není třeba se přihlašovat
předem.
Vstupy do škol – Poselství křesťanských Velikonoc
V roce 2015 pokračujeme v projektu Vstupy do škol, jehož cílem je předávat informace
o křesťanství žákům především na základních školách (mimo výuku náboženství).
Nabízíme vzdělávací semináře pro kněze, katechety, pastorační asistenty a věřící pedagogy, při nichž účastníci získají základní informace a podklady pro realizaci konkrétních
programů ve školách. V nejbližší době zveme na semináře k tématům „Poselství křesťanských Velikonoc I a II“:
Poselství křesťanských Velikonoc I (základní řada) – je možné si vybrat z termínů:
pátek 20. 2. 2015
8:30 – 12:30
úterý 3. 3. 2015
15:30 – 19:30
Poselství křesťanských Velikonoc II (navazující řada) – je možné si vybrat z termínů:
pátek 13. 2. 2015
8:30 – 12:30
úterý 17. 2. 2015
15:30 – 19:30
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Místo konání: Brno, Petrov 2 (sál konzistoře).

Semináře jsou akreditovány MŠMT ČR v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ti, kdo o to požádají, obdrží osvědčení o absolvování semináře
(pro pedagogické pracovníky slouží jako doklad o dalším vzdělávání).
Přihlášky minimálně tři pracovní dny před termínem konání semináře adresujte
na: Mgr. Petra Chalupová, e-mail <chalupova@biskupstvi.cz>, tel. 533 033 297. Přihlášení
je nutné.
Více informací o celém projektu Vstupy do škol naleznete na <www.biskupstvi.cz/kc>.
Kurz Etické výchovy – výchovy k prosociálnosti
Etické fórum České republiky, o. s., nabízí zájemcům především z řad pedagogů a katechetů 250hodinový kurz Etické výchovy, který bude zahájen 14. února 2015 v Brně.
Setkání probíhají přibližně jedenkrát za měsíc.
Zájemci se mohou těšit na různá témata z pohledu etiky: důstojnost lidské osoby,
sebepřijetí, problémy ekologie, duchovní rozměr člověka, vzájemné respektování a úcta
mezi lidmi různých světových názorů, sekty a jejich nebezpečí, ekonomické hodnoty,
vztah k práci a vlastnictví, rodina, sexuální zdraví, výchova, kreativita, asertivita a mnoho dalších.
Cena dvouletého kurzu je 13 000 Kč, kurzovné je možné rozdělit na splátky. Přihlašovat se můžete do 10. února 2015 na adrese <bohunkapo@seznam.cz>.
Kurz pro vedoucí ministrantů
Eucharistie – zdroj a vrchol křesťanského života je tématem kurzu pro vedoucí ministrantů, který proběhne od 6. do 8. února 2015 v Rudíkově pod vedením P. Václava
Knotka. Přednášet bude P. Karel Satoria. Cena za ubytování a stravu činí 250 Kč. Přihlašování je možné do 3. února 2015 na adrese <ministrant@centrum.cz>.
Kurz pro spolupracovníky ve farnosti
Ve spolupráci s Pastoračním střediskem brněnské diecéze budou od února pořádány
kurzy pro spolupracovníky ve farnosti. Cílem kurzu je nabídnout základní stupeň náboženského vzdělání a liturgické formace těm, kdo již nějakou službu ve farnosti vykonávají (lektor, akolyta, kostelník, varhaník, ministrant, animátor, člen farní/ekonomické
rady atd.). Jeden z kurzů bude probíhat v prostorách benediktinského kláštera v Rajhradě
u Brna (koordinátorem kurzu je P. Pavel Kopeček; kontakt: <lectiodivina@quick.cz>), druhý
v Pastoračním centru v Hodoníně (koordinátorem kurzu je P. Jaroslav Sojka, kontakt:
<j.sojka@email.cz>). Více informací o kurzech poskytne Pastorační středisko při Biskupství
brněnském.
Metodika práce s Biblí pro děti školního věku
Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého pořádá další ročník
e-learningového kurzu pro kněze, katechety, animátory společenství a jiné spolupracovníky v pastoraci, kteří se pravidelně nebo příležitostně věnují práci s Biblí. Cílem
tohoto kurzu je nabídnout účastníkům prohloubení kompetencí pro jejich práci
s biblickými texty, a to zejména s dětmi školního věku. Kurz obsahuje 10 lekcí.
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Zájemce o zařazení do e-learningového kurzu organizátoři prosí, aby co nejdříve
poslali e-mailem svoji přihlášku na adresu <kc@bihk.cz> a uvedli tyto údaje: jméno
a příjmení, diecézi, farnost a své dosavadní vzdělání pro katechetickou službu. Poté
obdrží přihlašovací údaje „hosta“, aby mohli do kurzu nahlédnout před odesláním
definitivní přihlášky. Kurz bude zahájen v lednu a ukončen v listopadu 2015. Účastník musí pro absolvování splnit minimální požadavky každé lekce. Poplatek za kurz
činí 130 Kč a může ho uhradit farnost, pokud účastníka do kurzu vyšle. Kontakt
a bližší informace: <kc@bihk.cz>, tel. 737 215 335.
Změny v časopise Cesty katecheze
Cesty katecheze, revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku, projde v roce 2015
změnami. Časopis bude nově vydávat Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze a bude vycházet pololetně v elektronické formě. Na webových stránkách KTF
UK budou ke stažení jednotlivé články ve formátu PDF. Zájemcům bude zasílán emailem informační bulletin s přehledem obsahu jednotlivých čísel a článků a odkazy
k jejich četbě a stažení. Aktuální informace sledujte na <www.cestykatecheze.cz>. Také my
vás budeme informovat o případných dalších změnách nebo možnostech.
Čtení na pokračování
Josef Janšta, jáhen a katolický spisovatel, nabízí začátkem druhého pololetí pravidelné
zasílání příběhů pro čtenáře ve věku od 9 do 15 let. Stačí zaslat na <spis.jansta@seznam.cz>
e-mailovou adresu, na niž chcete příběhy na pokračování dostávat. Josef Janšta je autorem řady knih pro děti a mládež a spravuje web <http://www.josefjansta.opava.org>.
Novinka v nakladatelství Paulínky
Nakladatelství Paulínky nabízí sadu oboustranných záložek, které přibližují prostřednictvím citátů, výkladu a ilustrací různá témata nejen z oblasti katechismu: Sedm darů
Ducha Svatého, Kardinální ctnosti, Liturgický rok, Svátosti a Evangelisté. Více na
<http://www.paulinky.cz/obchod/novinky>.
Obřad zařazení katechumenů mezi čekatele křtu v brněnské katedrále
Při slavení mše svaté na první neděli postní 22. 2. 2015 v 10.30 hodin proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně obřad zařazení katechumenů mezi čekatele křtu, který koná
biskup Vojtěch Cikrle spolu s jejich kněžími, jáhny, katechety, kmotry a zástupci místních společenství.
Celostátní misijní pouť a Misijní den dětí
V sobotu 13. 6. 2015 se ve Vranově nad Dyjí uskuteční 13. celostátní misijní pouť
a 10. misijní den dětí. Program začne v 10 hodin mší svatou s otcem biskupem
Vojtěchem Cikrlem v kostele Nanebevzetí Panny Marie, od 9 hodin bude u kostela
probíhat registrace účastníků. Pro dospělé budou připraveny přednášky s tématy misií,
pro děti zábavné putování po kontinentech, od 11 do 15 hodin bude v rotundě sv.
Ondřeje příležitost k adoraci, od 12 hodin si budete moci pochutnat na guláši, těšit se
můžete na misijní jarmark a mnoho dalšího.
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Už nyní se můžete hlásit na adrese <hubackova.bo@seznam.cz>. Pro hodně vzdálené
přihlášené účastníky bude možnost přespání ve vlastním spacáku na faře. Lze také využít
některý z penzionů ve Vranově nad Dyjí.
Na webech <http://www.missio.cz>, <http://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila> nebo také
<http://www.fatym.com> budou postupně zveřejňovány podrobnější informace.
Eucharistický kongres – katecheze ke stažení
Na webových stránkách Národního eucharistického kongresu <www.nek2015.cz> jsou
již k dispozici ke stažení katecheze ve formátu DOC nebo PDF na měsíc leden, únor
a březen 2015. Katecheze jsou zpracovány pro různé věkové skupiny (děti I. stupně, děti
II. stupně, mládež, dospělí) a jejich autory jsou odborníci z oblasti pastorace z různých
diecézí ČR.
Postní duchovní obnova manželů
Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá v Duchovním centru svatého Františka
z Pauly ve Vranově u Brna postní duchovní obnovu pro manžele. Obnova na téma Adam
a jeho žebro proběhne ve dnech 27.–28. března 2015 a povede ji trvalý jáhen Jan Jonáš
Zaplatil. Více informací u koordinátorky programu paní Mgr. Markéty Klímové, e-mail
<marketa.klimova@crsp.cz>, tel.: 736 608 607.
Konference Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici
Biskupství brněnské, Fakultní nemocnice Brno, Konvent sester alžbětinek a Katolická
asociace nemocničních kaplanů pořádají v sobotu 21. 3. 2015 v sále milosrdných bratří v
Brně (Vídeňská 7) konferenci na téma Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici. První
blok přednášek se bude zabývat úctou k nemocnému, druhý problematikou umělého
oplodnění. Účastnický poplatek činí 450 Kč. Přihlašování je možné na adrese
<krestan.konference@gmail.com>.

Studium teologických oborů
Na teologických fakultách bývá obvykle koncem února stanoven termín k podávání
přihlášek ke studiu. Pokud vyučujete náboženství ve škole a rádi byste si doplnili
patřičné vzdělání (nejen proto, abyste vyhověli požadavkům školského zákona, ale také
pro svůj osobní rozvoj a rozhled), sledujte webové stránky teologických fakult a nabízené programy, abyste termín nezmeškali. V ČR je v současnosti možno studovat
teologii nebo učitelství náboženství na těchto vysokých školách:
Cyrilometodějská teolog. fakulta Univerzity Palackého v Olomouci: <www.cmtf.upol.cz>
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze: <www.ktf.cuni.cz>
Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: <www.tf.jcu.cz>
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (jen prezenčně): <www.ped.muni.cz>
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové: <www.uhk.cz>
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