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Milé katechetky a katecheté, 
začíná nový občanský rok, který pro nás bude znamenat několik nových skutečností. Z pohledu 
legislativy začne od 1. ledna 2005 platit nový školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících. 
Oba se některými ustanoveními dotknou i těch z nás, kteří vyučujeme náboženství na školách. 
Bližší informace o nové legislativě najdete v informacích níže. 

Z pohledu pastoračního bude rok 2005 pro naši diecézi Rokem farnosti. 
Je přáním otce biskupa, aby se naše farnosti v tomto roce více sžily jako živá 
společenství, jejichž středem je Pán, aby se otevíraly svému okolí – lidem 
vlažným, věřícím i nevěřícím, občanským společenstvím a aby vydávaly 
svědectví služby a lásky. Pro tento rok bylo zvoleno heslo „Farnost – místo 
pro každého“. Bude ho doprovázet i logo, které vidíte na obrázku. 

Během roku se budou konat nejrůznější akce, o nichž vás budeme prů-
běžně informovat. Už nyní víme, že v dubnu bude uspořádána konference 
„Farnost – místo pro každého?“, v září (3. 9. 2005) bude diecézní pouť rodin 
a farností do Žďáru nad Sázavou a na podzim setkání zástupců farností 
v Brně. To jsou akce plánované biskupstvím. Jistě však bude i řada jiných podnětů na úrovni 
farností a děkanátů. 

Z pohledu celosvětové církve máme Rok eucharistie, který vyhlásil Svatý otec Jan Pavel II. od 
října 2004 do října 2005. Církev, a tudíž i každá farnost, žije z eucharistie, proto se tato dvě témata 
– farnost a eucharistie – dají velmi dobře skloubit. Věříme, že ve své vynalézavosti najdete 
způsoby, jak Rok farnosti i Rok eucharistie dobře prožít. I my se budeme snažit k tomu přispět. 

Ať Vám Pán ve Vaší katechetické práci žehná a dá Vám sílu nenechat se odradit těžkostmi, ale 
s důvěrou spoléhat na Boží pomoc. „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě drží za ruku a říká ti: 
Nestrachuj se! Já ti pomohu!“ (Iz 41,13) Za Katechetické centrum Marie Špačková 

INFORMACE KATECHETICKÉHO CENTRA 

 Metodický den na téma Tvořivá dramatika.  Katechetické centrum Biskupství brněnského ve 
spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně nabízí jednodenní praktický 
seminář na téma Tvořivá dramatika v hodinách náboženství. Uskuteční se v sobotu 8. ledna 2005 
od 9 do 16.30 hodin v Brně. Lektorkou semináře bude PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D., která se na 
katedře pedagogiky zabývá dramatickou výchovou. Počet účastníků je omezen, ještě je několik 
volných míst. Pokud máte zájem, přihlaste se co nejdříve k nám na Katechetické centrum. 
Přihlášení účastníci dostanou od nás písemně bližší informace o místě konání a potřebném vybavení 
ze strany účastníků. Bez přihlášení na seminář nejezděte. 

 Vyučování náboženství a platná legislativa. Dne 1. 1. 2005 vstupuje v platnost zákon 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. 
Školský zákon). Některá jeho ustanovení se týkají i vyučování náboženství. 

§ 15 výše uvedeného zákona mj. nově uvádí, že náboženství se vyučuje jako nepovinný 
předmět, pokud se do něj přihlásí ve školním roce alespoň 7 žáků školy. (Pravidla týkající se 
vyučování náboženství v § 15 se použijí počínaje školním rokem 2005-06 – viz § 185, odst. 17.) 
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Dále vstupuje v platnost zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů. V něm § 14 stanovuje potřebnou kvalifikaci pro učitele náboženství takto: 
Učitel náboženství získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem 

v akreditovaném magisterském studijním programu 
a) v oblasti teologických věd, 
b) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů náboženství, nebo 
c) v oblasti pedagogických nebo společenských věd a vysokoškolským vzděláním získaným 

studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na 
přípravu učitelů náboženství, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskuteč-
ňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů náboženství. 

§ 32 odst. a) stanoví, že fyzická osoba, která nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace, může 
vykonávat přímou pedagogickou činnost po dni nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. po 1. 1. 2005) 
nejdéle po dobu pěti let, pokud v této době nezahájí studium, kterým potřebný předpoklad získá, 
a toto studium úspěšně ukončí. 

Úplné znění nově schválených zákonů souvisejících se školstvím lze najít na internetových 
stránkách: <http://www.mvcr.cz/sbirka> (rok 204 — částka 190 – zákony 561 – 563). V tištěné 
podobě jsou k nahlédnutí v katechetickém centru nebo na právním odboru biskupství. 

 Tříkrálová sbírka proběhne na území Diecézní charity Brno mezi 1. a 10. lednem 2005. Ve 
všech osmi oblastních charitách se vydá koledovat téměř 2 350 tříkrálových skupinek – to 
znamená téměř o šest set koledníků více než v loňském roce, kdy činil výtěžek největší české sbírky 
na území brněnské diecéze 9 605 974,80 Kč (v celé zemi 44 980 670 Kč). Kromě samotného 
vybírání peněz je sbírka také světlem a nadějí – symbol Tří králů ožívá prostřednictvím malých 
i velkých koledníků, kteří v nehostinném lednovém počasí otevírají nejen dveře, ale především 
lidská srdce. Obecným účelem sbírky je0 pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí 
a podpora charitního díla. Prostředky Tříkrálové sbírky pomáhají konkrétním zařízením jednot-
livých oblastních charit, která poskytují sociální služby lidem v nouzi, ale zároveň jsou otevřené pro 
konkrétní projekty farních charit, které vypracují záměr odpovídající poslání sbírky. 

Více informací o sbírce, přesné využití loňského výtěžku a kontaktní údaje na jednotlivé koordinátory Tříkrálové 
sbírky v oblastních charitách Brněnské diecéze: <http://www.charita.cz/dchbrno/tks2005.php>. 
Koordinátorkou Tříkrálové sbírky Diecézní charity Brno je Mgr. Lucie Kolářová: 
<lucie.kolarova@caritas.cz>, tel. 545 426 633, 731 134 91. 

 Olomoucké katechetické centrum vydalo brožuru My tři králové jdeme k vám. Obsahuje 
vysvětlení tříkrálových zvyků, scénky a luštěnky. Brožura má za cíl nabídnout skupinkám 
připravujícím se na tříkrálovou sbírku materiál, aby sbírka nebyla jen pouhým vybíráním peněz, ale 
stála i na duchovních základech. Jedna brožura stojí 20 Kč a je k dispozici u nás na Katechetickém 
centru. 

 Od konce ledna 2005 se má zahájit kurz pro spolupracovníky ve farnosti ve Slavkově u Brna 
(trvá do března 2005). Je to krátké intenzivní vzdělání pro ty, kdo podávají svaté přijímání, pro 
lektory, pro vedoucí různých bohoslužebných setkání (bohoslužba slova, breviář, růženec, křížové 
cesty atd.) a pro jiné spolupracovníky ve farnosti v podobných oblastech pastorační činnosti. Kurz 
se uskuteční pro děkanství slavkovské a modřické a pro spádovou oblast z farností okolních 
děkanátů. Protože bude kurz probíhat nedaleko Brna, je to zároveň příležitost pro brněnské farnosti 
(v Brně proběhl kurz před dvěma lety). Případné otázky rádi zodpoví a konzultace poskytnou pan 
děkan Mgr. Milan Vavro (tel. 544 221 587) a na Pastoračním středisku v Brně Ing. Jaroslava 
Doleželová (tel. 543 235 030 / 299). 

 Týden modliteb za jednotu křesťanů bude jako každoročně od 18. do 25. ledna 2005. 


