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Milé katechetky a katecheté, 
srdečně vás zdravíme a těšíme se na vaše přihlášky na diecézní setkání katechetů, které jsme 
inzerovali minule a dnes už pouze připomínáme. Věříme, že se nám společně podaří vzájemně se 
povzbudit, načerpat, získat nové podněty k přemýšlení i k realizaci v naší službě. 
Těší se na vás Marie Špačková + Iva Fukalová + Jitka Šebková 

INFORMACE KATECHETICKÉHO CENTRA 

 Diecézní setkání katechetů – 13. listopadu 2004 – upřesněný program: 
 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., CMTF UP Olomouc 
    Katecheze dospělých v praxi 
 11.00 – 11.15 Přestávka 
 11.15 – 12.00 Mgr. Marie Mléčková, křesťanská pedagožka a katechetka, KC Olomouc 

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 – P. Mgr. Pavel Kafka 
   4. První sv. přijímání a zpověď dětí – P. Mgr. Vladimír Langer 
   5. Farnost a misie – Mgr. Jana Zehnalová 
   6. Zkušenosti s prevencí sociálně patologických jevů – Mgr. Lenka Řeholová 
 15.00 – 15.30 Přestávka 
 15.30    MŠE SVATÁ – celebruje otec biskup Vojtěch Cikrle 
Přihlašujte se do 1. listopadu 2004. Stačí e-mailem nebo telefonicky. Podrobnosti uvedeny minule. 

 Formační setkání katechetů v Brně. Nejbližší přednáška se koná v pondělí 25. října 2004 
v 17.00 hodin v Brně, Petrov 2. PhDr. Martina Kosová, psycholožka: Jak zacházet se stresem? 
Katecheta má zaměstnání, rodinu, farnost… Jak to zvládnout ve zdraví? Srdečně všechny zveme. 

 Soubory šátků. Před prázdninami jsme uveřejnili nabídku katechetických balíčků (látkový 
soubor pro katechezi) z Charity sv. Alexandra v Ostravě. Šlo o Katechetický balíček malý a Kate-
chetický balíček velký. Kdo si je objednal, může si je vyzvednout na Katechetickém centru v Brně. 
Zakoupili jsme i něco navíc, proto se mohou přihlásit i ti zájemci, kteří se zapomněli předem 
nahlásit. – Co který balíček obsahuje a kolik stojí, to se můžete dočíst na našich stránkách: 
http://kc.biskupstvi.cz, nebo vám to rádi sdělíme. 
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 Moravsko-slezská křesťanská akademie zve na přednášky: 

9. 11. 2004 PhDr. Pavel Krafl, Dr.: Husitství a církevní právo 
16. 11. 2004 PhDr. Karel Rechlík: Setkávání se světlem 
23. 11. 2004 Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.: Civilizovanost jako duchovní kvalita osobnosti 
25. 11. 2004 DEN MORAVY Brno, Údolní 39 – budova Úřadu veřejného ochránce lidských 

práv, od 9 hodin. Téma:  Přínos moravských osobností do pokladnice světové vědy 
a kultury. Přednášejí zástupci vysokých škol a Akademie věd ČR. 

30. 11. 2004 ThLic. ICLic. Maximilián V. Filo, OPraem.: Manželství v církevním právu II. 
7. 11. 2004 Prof. MUDr. Bohumír Lang, CSc.: Mateřské mléko jako inspirace pro onkologii 
Přednášky se konají vždy v úterý v 16.30 hodin (pozor, změna času!!) v přednáškovém sále 
Biskupství brněnského na Petrově č. 2 (kromě Dne Moravy 25. listopadu 2004). 

 Dějepisná soutěž BIBLE A MY pro žáky a studenty ve školním roce 2004-2005. 
Soutěž vyhlašuje kabinet dějepisu a občanské výchovy při Pedagogickém středisku v Hodoníně pro 
žáky základních škol a studenty středních škol ve čtyřech kategoriích: 

I.  1. – 5. třída ZŠ 
II.  6. a 7. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií 
III.  8. a 9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií 
IV.  střední školy 

1) Základní kola proběhnou formou testu na školách do poloviny listopadu 2004. Organizují je 
učitelé na školách, otázky jsou zaslány prostřednictvím Pedagogického střediska Hodonín, nebo 
přímo od organizátorů soutěže. (Má je k dispozici i Katechetické centrum.) Školy vyberou na zá-
kladě výsledků jednoho soutěžícího pro každou kategorii pro účast v okresním kole. 
2) Okresní kolo se koná v jednotlivých okresech v době od 23. do 25. listopadu 2004. Účastní se 
jej vítězové školních kol jednotlivých kategorií daného okresu. Nejprve proběhne test a po jeho 
opravě postupuje šest nejlepších z každé kategorie do veřejného finále, kde moderátor zadává šest 
úkolů, které spolu s body z testu rozhodnou, kdo zvítězí. 
V Brně se okresní kolo uskuteční ve čtvrtek 25. listopadu 2004 na CMZŠ Lerchova (Masarykova 
čtvrt, konečná tramvaje č. 4). Zápis bude probíhat od 13 hodin, začátek soutěže bude ve 13.30, 
předpokládaný konec nejpozději v 16.30. Témata pro okresní kolo jsou pro XII. ročník soutěže tato: 

I. Mojžíš 
II. David 
III. Matoušovo evangelium – Ježíšovo hlásání 
IV. Příběhy apoštolů, jak je známe z evangelií a ze Skutků apoštolů (kromě ap. Pavla) 

3) Regionální kolo se uskuteční 9. února 2005 na Městském úřadě v Hodoníně, Horní Valy 2. 
Zápis bude probíhat od 13 hodin, začátek soutěže bude ve 13.30, předpokládaný konec nejpozději 
v 16.30 hod. Soutěž bude mít podobný průběh jako okresní kolo s tím, že do něj postupují tři 
nejlepší z každého okresu a kategorie. 
Doporučená literatura: 
základní:  Bible (Ekumenický překlad, Praha, 1985) 
doplňující: Bible pro mládež, Záhřeb, 1982 
  učebnice dějepisu pro danou kategorii 
  Dowley, T.: Školní biblický atlas, Praha, 1994 
  Kniha o Bibli: Starý zákon, Praha 1992; Nový zákon, Praha 1991 
  Novotný, A.: Biblický slovník, Praha, 1992 (jen pro 4. kategorii) 
Smyslem soutěže je rozvíjet a doplňovat historické a biblické znalosti žáků a studentů. Všem 
pedagogům chceme již dopředu poděkovat za práci, kterou soutěži budou věnovat. 
Za organizátory:  Mgr. Petr Tomeček, Ing. Jiří Hrabovský, tel: 737 287 785, e-mail: 
jhrabovsky@atlas.cz.  


