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Milé katechetky a katecheté, 
blížíme se opět ke konci školního roku. Chtěla bych Vám poděkovat za všechnu Vaši práci, úsilí, 
námahu, trpělivost a pečlivou starostlivost, s jakou jste ve Vašich farnostech spolupracovali na poli 
katecheze. Ba co na poli, někdy i na úhoru! Ale nemůžeme hledět na „výsledky“, na úspěch, 
protože „nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst.“ (1 Kor 3,7) 

Co nás čeká v příštím školním roce? Pro ty z nás, kteří vyučují náboženství na školách, začne 
platit nový školský zákon (zák. 561/2004 Sb.). Možná to mnohde přinese komplikace, ale na druhé 
straně „všechno zlé je k něčemu dobré“, jak praví přísloví. Jestliže se zvyšují nároky na učitele 
obecně, nemůžeme se divit, že se zvyšují také na učitele náboženství. Více informací o nové 
legislativě a možných východiscích naleznete v této příloze níže. 

Protože se do konce prázdnin s většinou z Vás už neuvidíme a první věstník vychází zhruba 
v polovině září, chtěla bych už teď vyřídit srdečné pozvání otce biskupa na diecézní pouť rodin 
a farností, která se uskuteční v sobotu dne 3. září 2004, a to opět ve Žďáru nad Sázavou jako vloni. 
Vy – katecheté – jste aktivními prvky farností naší diecéze, a tak Vás prosíme, abyste této akci 
udělali publicitu, a pokud můžete, vypravili se na ni i se svými rodinami nebo žáky. Každá věková 
kategorie bude mít příležitost najít si zde svůj program. Účastníci loňské poutě ještě teď vzpomínají 
na její nezapomenutelnou atmosféru. Barevný plakátek jde do všech farností jako příloha Akt kurie. 

Přejeme Vám, abyste přes prázdniny načerpali nové síly – fyzické i duchovní – a těšíme se na 
setkávání v příštím školním roce. Za Katechetické centrum Marie Špačková 

INFORMACE KATECHETICKÉHO CENTRA 
 Formační setkání katechetů v Brně. Posledním setkáním v tomto školním roce je workshop 

v pondělí 30. května 2005 v 17.00 hodin v Brně, Petrov 2. Téma: Pomůcky a hry v katechezi. 
Dozvíte se a vyzkoušíte si, jak dotvořit a použít to, co máme na dosah ruky. Povedou pracovnice 
Katechetického centra v Brně. 

 Celostátní setkání katechetů v Hradci Králové – 27. až 29. 10. 2005. Jenom připomínáme, 
abyste se nezapomněli přihlásit. Bližší informace i formulář přihlášky jsme uvedli minule. 

 Exercicie pro katechety brněnské diecéze. Přihláška byla v minulém věstníku. Obdržíte ji také 
u nás na KC, nebo ji naleznete na našich internetových stránkách www.biskupstvi.cz/kc. Termín 
podávání přihlášek: 24. 6. 2005. 

 Konference Farnost – místo pro každého? Fotografie a některé informace z této akce, která se 
uskutečnila se ve dnech 21. – 23. dubna 2005 ve školicím středisku Skalský dvůr v Lísku u Bystřice 
nad Pernštejnem, naleznete na www.biskupstvi.cz/pastorace. 

 Vysvědčení. Náboženství, které probíhá ve škole jako nepovinný předmět, se hodnotí známkami 
na školním vysvědčení (nebo také slovním hodnocením – podle toho, jak škola hodnotí i ostatní 
předměty). Pro skupinky, které mají náboženství na faře, připravujeme nový formulář vysvědčení, 
který by měl být k dostání u nás na KC na přelomu května a června. 

 Vzdělávací kurzy v příštím roce. Nyní v červnu končí Teologický kurz (slavnostní ukončení 
bude v katedrále 11. 6. 2005 v 9 hodin). Na něj by měl na podzim navázat kurz Katecheta (pořádá 
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Katechetické centrum) a kurz Akolyta (zaměřen na vše, co souvisí s liturgií; pořádá Pastorační stře-
disko). Kurz Katecheta je určen zájemcům, kteří chtějí být nápomocni ve farní katechezi. (Pro 
výuku náboženství na školách nesplňuje požadavky současného školského zákona.) Přihlášky do 
kurzu budou k dispozici v červnových Aktech kurie, u nás na KC a na našich internetových 
stránkách. Pro přihlášení se předpokládá úspěšné absolvování Teologického kurzu a doporučení 
duchovního správce farnosti. V odůvodněných případech lze udělat výjimku a absolvovat nejdříve 
kurz Katecheta a poté v dalším roce Teologický kurz. 

 Kanonické mise. Zkontrolujte si platnost své kanonické mise. Pokud vám končí 30. června 
2005 a váš duchovní správce si přeje, abyste ve spolupráci pokračovali, ať požádá biskupství 
písemně o udělení kanonické mise. Formulář bude přílohou červnových Akt kurie, je ke stažení také 
na našich internetových stránkách. 

 Nabídka Duhy. Redakce Duhy nabízí nejen pro katechety a vedoucí letních táborů zdarma 
(pouze za poštovné) větší množství časopisu Duha z ročníků 2003-04 a 2004-05 (z vystřihovánek je 
k dispozici zdarma Klášter sv. Floriána a Bazilika v Mariazell). Přehled čísel a další nabídky 
najdete na www.duha.czweb.org. Při objednávce uveďte prosím ročník, číslo (popř. název), počet 
kusů a přesnou adresu. Redakce Duhy, Kanovnická 10, 370 01 České Budějovice, telefon/fax 
386 359 481, e-mail duha@vol.cz. 

 Diecézní pouť do Slavonic se koná v neděli 29. května 2005, bohoslužba začíná v 9.30 hodin. 
Místní poutní kostel Božího Těla (1280) je nejstarším kostelem tohoto zasvěcení na území naší 
církevní provincie. Otec biskup Vojtěch Cikrle zve farnosti i jednotlivce k putování na toto 
posvátné místo, kde už 725 roků upevňují věřící svou úctu ke Svátosti oltářní. Poutníkům, kteří 
během Eucharistického roku zavítají do poutního kostela Božího Těla ve Slavonicích, otec biskup 
uděluje milost jubilejních odpustků. 

 Návštěva Józefa Augustyna v Brně. Ve dnech 10. – 12. června navštíví Brno polský jezuitský 
kněz a známý autor desítek publikací Józef Augustyn. Setkání pořádá Karmelitánské nakladatelství 
Kostelní Vydří a Pastorační středisko Biskupství brněnského. Program proběhne v pátek 10. června 
2005 od 19 hod. v aule Biskupského gymnázia, Barvičova ul. 85, Brno. V sobotu pokračuje 
celodenní rekolekce tamtéž od 9 do 17 hodin. V neděli 12. června 2005 bude J. Augustyn sloužit 
mši svatou v 9.30 hod. v kostele sv. Jakuba v Rašínově ulici v Brně. Po mši sv. následuje od 10.45 
hod. setkání a autogramiáda v knihkupectví Cesta na Rašínově ul. 5. Další podrobné informace 
budou připraveny na www.kna.cz nebo na www.biskupstvi.cz/pastorace. 

 Výuka náboženství na školách ve školním roce 2005-06. Již dříve jsme vás informovali o no-
vém školském zákonu a z něj vyplývajících změnách. Připravujeme podrobný přehled všech 
souvisejících předpisů, nyní jen stručné shrnutí před prázdninami: 
– Pokud se přihlásí na škole nejméně 7 žáků, je podle nového školského zákona (zák. 561/2004 
Sb.) náboženství vedeno jako nepovinný předmět. V případě, že by žáků bylo méně, lze jednat 
se zřizovatelem školy (obec) o výjimce (§ 23 odst. 3 zmíněného zákona). Žáci z jednotlivých 
ročníků i škol se mohou slučovat; v případě spojování žáků z různých škol musí tyto školy uzavřít 
vzájemnou dohodu. Dolní hranice žáků ve skupině není stanovena, je však pravděpodobné, že si ji  
škola stanoví stejně jako pro ostatní nepovinné předměty. Horní hranice je 30 žáků. 
– Vyučující nepovinného předmětu (ať laik či kněz) má se školou uzavřen pracovně právní vztah 
(většinou dohodu o činnosti). Podstatnou náležitostí potřebnou pro vznik smlouvy je odměna, bez ní 
pracovně právní vztah nevzniká. 
– Vyučující musí mít pověření církve (kněz má ustanovení, laik kanonickou misi) a splňovat 
kvalifikační předpoklady ve smyslu zákona o pedagogických pracovnících (zák. 563/2004 Sb., 
§ 14). Pokud tyto předpoklady nesplňuje, je třeba, aby si potřebné vzdělání během pěti let doplnil 
(výklad příslušného paragrafu – § 32 – je nejasný, odborníci se většinou shodují na tom, že stačí, 
aby potřebné studium do pěti let zahájil, ne dokončil). 
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– Pokud jde o vyučování náboženství na škole formou kroužku či jiným způsobem, vše závisí na 
individuální dohodě mezi školou a farností. 

Partnerem pro vyjednávání se školou je především duchovní správce farnosti. Měl by se školou 
navázat alespoň první kontakt a ještě před ukončením školního roku 2004-05 informovat ředitele 
o tom, že římskokatolická církev hodlá na škole v příštím školním roce náboženství vyučovat. 
Pokud chce další konkrétní jednání přenechat osvědčené katechetce (katechetovi), oznámí řediteli 
školy jméno osoby, kterou tím pověřuje. Je nutné dojednat způsob přihlašování i organizaci výuky. 

Definitivní rozhodnutí o tom, zda bude výuka náboženství probíhat v prostorách školy nebo fary, 
přísluší duchovnímu správci. Ten by neměl hledat řešení nejjednodušší, ale celkově nejlepší. Jako 
dobrý pastýř musí citlivě zvážit všechna pro a proti – důvody evangelizační, pastorační, 
ekonomické, legislativní i praktické. 

V případě nejasností a problémů a při potížích při jednání se školami se obracejte na Diecézní 
katechetické centrum.  
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 Vysvědčení pro Katechetický věstník.  Nadešel konec školního roku, a tak můžeme trochu 

bilancovat, trochu plánovat pro rok příští. Obracíme se na vás s prosbou, abyste nám v tom byli 
nápomocni. Napište Katechetickému věstníku vysvědčení a pošlete nám ho do konce června na 
adresu: Katechetické centrum Biskupství brněnského, Petrov 5, 601 43 Brno. Vysvědčení můžete 
poslat i elektronicky: připravený formulář najdete na našich stránkách www.biskupstvi.cz/kc 
v rubrice Katechetický věstník. Všem, kteří překonáte svou nechuť k psaní, moc a moc předem 
děkujeme! Vysvědčení nemusíte podepisovat, můžete ho poslat anonymně. 

 

 

 

...................................................................... zde odstřihnout............................................................... 

VYSVĚDČENÍ 
Jméno a příjmení: Katechetický věstník 

školní rok 2004-2005 
 

Rubrika Hodnocení1) Užívám2) Poznámka3)

Témátko    
Vzděláváme se    
Inspirace pro katechezi    
Hry – dynamiky    
Tvořivé náměty    
Příběhů není nikdy dost    
Okénko do farnosti    
Poslední slovo mají děti    
Luštěnky (3 ks A5)    
Chcete být biblionářem?    
Znáš světce? (kartičky)    
Kartičky k nedělní mši sv.    
Příležitostná liturgická 
příloha (adventní, postní)  

   

Informační příloha 
pro brněnské katechety 

   

1) použijte známkování jako ve škole stupni 1 až 5 
2) použijte ANO – NE – OBČAS 
3) Můžete doplnit dle vlastní úvahy, pokud se vám text nevejde, použijte zadní stranu.  

 
 
Datum: .................................................... Vysvědčení vystavil(a):  ......................................................  


