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Milé katechetky a katecheté, 
jsem rád, že vás všechny mohu pozdravit na začátku nového školního roku a poděkovat vám, že jste 
přijali Boží pozvání k práci na jeho vinici. 

Vážím si vaší služby, kterou tak obětavě vykonáváte ve svých farnostech často vedle svých 
dalších povinností v rodině a v zaměstnání. Když jsem přemýšlel, co bych vám mohl prostřed-
nictvím Katechetického věstníku kromě svého ujištění o modlitbách za vás říct, napadlo mě sedm 
proseb, které formulovali biskupové na letošní pouti národů v Mariazell. Vnímám je jako důležité 
milníky pro křesťanskou budoucnost Evropy, a tedy i naši. Chci si je spolu s vámi  ještě jednou 
připomenout:  

1. Ukázat lidem Krista 
2. Učit se modlit a vyučovat modlitbě  
3. Rozvíjet a prohlubovat znalosti týkající se víry 
4. Vydávat svědectví – neskrývat svou víru 
5. Zachovávat sváteční charakter neděle 
6. Chránit a rozvíjet život 
7. Podporovat solidaritu v Evropě a na celém světě 

Tyto „prosby“ ukazují směr, který máme všichni přijmout pro své působení na místě, kam nás 
Pán postavil. 

Ze srdce vám, všem vašim blízkým a všem, které vám Pán svěřuje, žehnám. 
  

INFORMACE KATECHETICKÉHO CENTRA 

 Nové osnovy. MŠMT 0schválilo s platností od 1. 9. 2004 nové Osnovy k výuce náboženské 
výchovy římskokatolické církve v 1. – 9. ročníku základní školy. Osnovy vyšly zároveň jako 
dokument ČBK (schváleno 9. 4. 2003) a po 1 kuse je dostali všichni kněží prostřednictvím ACEB. 
Pro další katechety brněnské diecéze jsou osnovy k dispozici zde na katechetickém centru (1 ks 
stojí 35 Kč). Osnovy zpracovaly Mgr. Eva Muroňová a PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. Odpovídají 
tzv. ostravské řadě pracovních listů a metodik, která postupně vycházejí. 

Text nových osnov si můžete také stáhnout v elektronické podobě v „Aktualitách“ na 
http://katechet.cirkev.cz. Zde získáte i jiné zajímavé informace a dokumenty týkající se legislativy  
spojené s výukou náboženství – například text Všeobecného direktoria pro katechizaci, návrh 
rámcových vzdělávacích programů, metodický pokyn k výuce náboženství, návrh Školského záko-
na, návrh zákona o pedagogických pracovnících apod. 

 Nová katechetická pomůcka. V katechetickém centru ostravsko-opavské diecéze byla zpraco-
vána a v těchto dnech vyšla pomůcka pro 6. třídu ZŠ Společně objevujeme víru. Jde o tlustou 
slohu obsahující metodiku a pracovní listy. Pomůcka je k dostání v Brně na Petrově v prodejně 
Donum. Stojí 295 Kč, což je částka sice vysoká, ale jedná se o materiál pro katechetu, který si 
zakoupí jednorázově, ne každý rok znovu a pro všechny žáky. Sloha je plná nápadů a kopírova-
telných předloh. Obsahuje i barevné obrázky a konkrétní návody k jejich použití. 
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 Dohody. Pokud učíte náboženství školních dětí na faře, nezapomeňte včas uzavřít s biskupstvím 

dohodu o činnosti. Připomínka se týká zvlášť těch, kteří mají misi na 3 roky. (Těm, kteří mají misi 
na 1 rok, posíláme formulář automaticky.) Dohody se uzavírají každoročně, protože jejich platnost 
končí s koncem školního roku, tedy 30. 6. 2004. Formuláře jsou k vyzvednutí na KC. 

 Kanonické mise. Každý laik, který katechizuje, musí být k této službě pověřen kanonickou 
misí. O kanonickou misi pro katechetu žádá farář biskupa (nebo toho, koho biskup pověří). V naší 
diecézi se mise udělují na 1 nebo 3 roky. Mise není byrokratický požadavek ze strany školy, ale 
doklad o tom, že dotyčná osoba je ke své službě vyslána církví, a tudíž své poslání ve spojení s círk-
ví i vykonává. Projevem toho je mj. účast na dalším vzdělávání a formačních setkáních ve far-
nostech a v diecézi. Mise je potřebná bez ohledu na to, zda katecheta učí ve škole nebo na faře. 
Formuláře žádostí o kanonickou misi mají všichni faráři a jsou také na http://kc.biskupstvi.cz. 

 Formační setkávání katechetů v Brně 
Každý, kdo je vyslán církví, aby katechizoval, má povinnost se dál vzdělávat a formovat jak po 
stránce odborné, tak i duchovní (viz kanonická mise). V rámci brněnských setkání jsme pro vás 
v tomto školním roce připravili dvě přednášky a dva workshopy, kde si budete moci náměty sami 
prakticky vyzkoušet. Tato setkání se budou konat vždy v pondělí! – Kromě toho nás letos na 
podzim čeká diecézní setkání katechetů, v postní době pak duchovní obnova a o velkých prázd-
ninách exercicie. 

Termíny a témata setkání a přednášek pro školní rok 2004-05: 
25. října 2004 Jak zacházet se stresem? – přednáška 
   Katecheta má zaměstnání, rodinu, farnost… Jak to zvládnout ve zdraví?  
   Přednese: PhDr. Martina Kosová, psycholožka 
29. listopadu 2004 Advent a symboly v katechezi – workshop 
   Nejlépe použít dokážeme to, co si sami vyzkoušíme. Třeba zdobení svící 

voskem…, ale i jiné… 
   Předvedou a poradí: Marie Špačková, Jitka Šebková, Iva Fukalová 
24. ledna 2005 „Rozumíte tomuto podobenství?“ – biblická přednáška 
 Jak vykládat podobenství – o tom píše do Katechetického věstníku, ale také 
 přednese: P. Angelo Scarano, S.S.L., Praha-Stodůlky 
5. března 2005 Duchovní obnova v době postní 
 místo: Brno-sv. Augustin, kazatel: P. Miloslav Kabrda, SDB 
30. května 2005 Hry a pomůcky v katechezi – workshop 

Leccos máme na „dosah ruky“. Ale jak to dotvořit a použít? 
   Předvedou a poradí: Marie Špačková, Jitka Šebková, Iva Fukalová 
17. až 20. 7. 2005 Exercicie pro katechety v činné službě 
   místo: Vranov u Brna; kazatel: P. Mgr. Petr Beneš 
Pondělní přednášky či workshopy se konají v Brně na Petrově 2. Začínají vždy v 17 hodin a trvají 
zhruba do 19 hodin. Na všechny akce jste všichni srdečně zváni. Přihlášky a akce budeme ještě 
během roku průběžně připomínat. 

 Začíná teologický kurz. 2. října 2004 bude na Biskupském gymnáziu opět zahájen Teologický 
kurz. Trvá jeden školní rok a nabízí základní teologický přehled. Je určen pro ty, kteří se chtějí 
vzdělávat pro vlastní potřebu a po tomto prvním roce kurz ukončit, nebo pro ty, kteří by chtěli 
v budoucnu pomáhat v katechezi nebo jiné pastorační činnosti ve farnosti, a tedy postoupit v dalším 
roce do kurzu Katecheta či Akolyta. 

Termín pro podávání přihlášek už vypršel, pokud však ještě víte ve své farnosti o nějakém 
vážném zájemci, ať se přihlásí co nejdříve (ne však po zahájení kurzu). Formulář přihlášky je 
u duchovních správců, nebo ho lze získat na našich internetových stránkách: http://kc.biskupstvi.cz. 
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 Pastorační středisko – vzdělávání. Pastorační středisko Biskupství brněnského připravilo po 

dobrých zkušenostech z loňska pro všechny zájemce o Bibli biblický kurz „Růst židovského 
a křesťanského společenství – viděno očima knihy Nehemiáš a listu sv. apoštola Pavla Filipanům“. 
Jde o přednášky, které proběhnou v pěti čtvrtečních setkáních. Podrobné informace můžete získat 
u svého duchovního správce nebo na http://pastorace.biskupstvi.cz. Případní dosud nepřihlášení 
zájemci ať se obrátí  na organizátora (Pastorační středisko, tel. 543 235 030), zda je možné se ještě 
přihlásit, protože termín přihlášek už vypršel. Předpokládáme však, že to možné je. 

 Nabídka Duhy. Redakce Duhy nabízí zdarma (pouze za poštovné) větší množství časopisu 
Duha z ročníků 2002/03 a 2003/04 (kromě vystřihovánek). Přehled čísel a další nabídky najdete na 
http://duha.czweb.org. Uveďte prosím ročník, číslo (popř. název), počet ks a přesnou adresu. Re-
dakce Duhy, Kanovnická 10, 370 01 České Budějovice, tel./fax 386 359 481, e-mail: duha@vol.cz. 

 Informace Papežského misijního díla. 
• V sobotu 2. října 2004 proběhne ve Vilémově u Golčova Jeníkova 2. celostátní misijní 
kongres dětí. Téma: „Pořádně to rozjeď ve své víře a změníš svět!“ Účastnit se ho mohou děti za 
vedení biskupů, kněží, katechetů, rodičů, vedoucích skupinek, skautů apod. Na programu bude mše 
svatá, zajímavé misijní putování po všech kontinentech, písně, modlitby, hry a soutěže, představení 
života sv. Terezie z Lisieux apod. Kromě hostů z Irska a Slovenska přijede z Říma generální 
sekretář PMDD P. Patrick Byrne. Na kongres se přihlaste co nejdříve. 

• Katalog misijních materiálů PMD 2004/2005 je přílohou tohoto věstníku. Nabízí přehled 
nových materiálů, např. stolní Misijní kalendář 2005 Uganda – trpící perla Afriky; misijní 
videodokumenty Uganda – trpící perla Afriky (délka 28 min), Jamajka očima – Jamajka 
srdcem (délka 24 min), Návštěva z Ugandy v Hostinném (délka 23 min); kartičky Kintuadi, 
misijní růženec, pohlednice, pexeso, misijní výstavy a další. Máte-li zájem o zasílání misijních 
informací v elektronické podobě, zašlete svoji emailovou adresu na adresu PMD. Všechny tyto 
materiály můžete objednat na adrese: Národní kancelář Papežských misijních děl, Špindlerův Mlýn 
33, PSČ 543 51, tel. 499 433 058, e-mail: info@misijnidila.cz. 

 Proběhla diecézní pouť rodin. V sobotu 4. září se ve Ždáře nad Sázavou konala diecézní pouť 
rodin. K bohatému programu pouti přispělo i naše katechetické centrum (obětní průvod s dary při 
mši svaté a domečky k výměně adres mezi rodinami). Článek o tom, jak se pouť vydařila, i některé 
fotografie naleznete opět na http://kc.biskupstvi.cz – v rubrice Aktuálně. 

 Diecézní setkání katechetů brněnské diecéze a všech, kteří se věnují katechetické službě, se 
uskuteční v aule Biskupského gymnázia v Brně, Barvičova 85, v sobotu dne 13. listopadu 2004. 
Setkání má téma RODINA – FARNOST – KATECHEZE. 

Organizační pokyny: 

• Vy, kteří nemáte v sobotu do Brna dobré spojení, dohodněte si společnou dopravu autem. Pokud 
jde o městskou dopravu v Brně, od Červeného kostela (Česká) jede trolejbus 39 až na Barvičovu.  

• Obědy budou v místní školní jídelně (polévka + kuřecí řízek s bramborami). Abychom je mohli 
pokud možno přesně objednat, prosíme vás, abyste se nám na setkání přihlásili. Přihlášku berte 
závazně, protože objednané obědy budeme muset zaplatit. Poukázky na obědy se budou vydávat 
u prezence těm, kdo jsou přihlášeni. Za obědy budeme přijímat pouze dobrovolné příspěvky. 

• Setkání má charakter vzdělávací a formační, nepočítá se s programem pro děti. 

• Prosíme, abyste si udělali dostatek času a mohli se zúčastnit celého setkání! 

• Dopolední program se bude odehrávat v aule, odpolední tematické skupiny budou rozmístěny 
do tříd. Potřebujeme znát přibližný počet zájemců o daná témata. Proto si zatrhněte v přihlášce 
téma, které byste si vybrali. Můžete zatrhnout i náhradní téma a připsat k němu číslici 2. 
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• Vyplněnou přihlášku odešlete (nebo přineste) do 1. listopadu 2004 na Katechetické centrum, 
Biskupství brněnské, Petrov 8, 601 43 Brno. Je to hlavně kvůli počtu obědů, ale také z organi-
začních důvodů, takže se přihlaste, i kdybyste oběd nechtěli. Můžete to uskutečnit rovněž telefo-
nicky (tel. 543 235 030, kl. 227, 257, 247 nebo přímá volba: 543 235 032 + po zaznění táhlého tónu 
některou z uvedených klapek) nebo mailem (kc.brno@biskupstvi.cz). Těšíme se na setkání s Vámi! 

PROGRAM DIECÉZNÍHO SETKÁNÍ KATECHETŮ – 13. listopad 2004 

Téma: Rodina – farnost - katecheze 
 7.30 – 8.30 Prezence účastníků 
 8.30 –  8.40 Mgr. Marie Špačková, Katechetické centrum Biskupství brněnského 
 Přivítání a úvodní slovo 
 8.40 –  9.30  ThLic. Jiří Kaňa, ředitel katechetické sekce ČBK 
    Kněží a laici v katechezi 
 9.30 – 10.00  Přestávka 
 10.00 – 11.00  doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D. 

vedoucí katedry křesťanské výchovy na CMTF UP v Olomouci 
Katecheze dospělých v praxi 

 11.00 – 11.15 Přestávka 
 11.15 – 12.00 Mgr. Marie Mléčková, křesťanská pedagožka a katechetka, 

při Katechetickém centru v Olomouci se věnuje rodinné katechezi 
    Situace současné rodiny a aktuálnost setkávání katechetů s rodiči 
 12.00 – 13.00 Oběd a přestávka k vzájemným setkáním 
13.00  – 15.00 Tematické skupiny (přednáška + diskuse, možnost sdílení na dané téma): 
 1. Náboženská výchova v rodině – Mgr. Marie Mléčková 
 2. Škola modlitby dětí – zkušenost z Francie – Jana Pešková 
 3. Mše s rodiči a dětmi – praktické podněty – Mgr. Pavel Kafka 
 4. První sv. přijímání a zpověď dětí – bude upřesněno 
 5. Farnost a misie – Mgr. Jana Zehnalová 
 6. Zkušenosti s prevencí sociálně patologických jevů – Mgr. Lenka Řeholová 

 15.30    MŠE SVATÁ – otec biskup Vojtěch Cikrle 

...........................................................................................................................................................  
 

PŘIHLÁŠKA NA DIECÉZNÍ SETKÁNÍ KATECHETŮ 
13. listopadu 2004 – Brno, Barvičova 85 

Přihlašuji se k obědu:       ano       ne              Žádanou odpověď zakřížkujte takto:    

Titul, jméno a příjmení: ........................................................................................................................  

Adresa:  ...............................................................................................................................................  

 E-mail: ..............................................................................  tel. kontakt: ........................ .............  

Mám zájem o tematickou skupinu (zakřížkujte stejným způsobem jako oběd): 
 Náboženská výchova v rodině      První sv. přijímání a zpověď dětí 
 Škola modlitby dětí    Farnost a misie 
 Mše sv. s rodiči a dětmi    Zkušenost s prevencí sociálně patol. jevů 


