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Milé katechetky a katecheté, 
letos na podzim se uskuteční páté Celostátní setkání katechetů, jak se dočtete v informacích dále. 
Věříme, že mnohé z vás setkání zaujme a přihlásíte se. Koncem školního roku nebo nejpozději 
začátkem září pošleme všem přihlášeným z brněnské diecéze dopis s plánkem města a s dalšími 
potřebnými informacemi. Z prostředků katechetického centra přispějeme (až na místě) katechetům 
v činné službě, tj. těm, kteří měli v tomto nebo minulém školním roce kanonickou misi, takže 
poplatek 300 Kč se vám ještě sníží. Cestovné si ovšem hradí každý sám. Doporučujeme vám pořídit 
si před odesláním přihlášky její kopii, abyste věděli, kdy se vlastně setkání koná a co jste si objed-
nali. 

Přejeme Vám požehnané a radostné Velikonoce! 
Z katechetického centra Biskupství brněnského Marie Špačková, Iva Fukalová a Jitka Šebková 

INFORMACE KATECHETICKÉHO CENTRA 
 Tvořivá dramatika v hodinách náboženství. Katechetické centrum nabízí volné pokračování 

semináře o tvořivé dramatice v hodinách náboženství s lektorkou PaedDr. Marií Pavlovskou z Peda-
gogické fakulty MU v Brně. Protože se někomu více hodí všední den a jinému spíše sobota, po-
dařilo se nám domluvit dvě alternativy, z nichž si zájemci mohou vybrat jednu z možností: 

1. termín: středa 30. března 2005 od 14 do 18 hodin 
2. termín: sobota 16. dubna 2005 od 9 do 16 hodin 

Obsah obou seminářů bude z větší části shodný, sobotní program bude obsáhlejší. Obě varianty se 
budou konat v Brně v sále Biskupství brněnského na Petrově 5. Je nutné se předem přihlásit na KC 
(e-mailem, poštou či telefonicky). Účast v minulém semináři, který se uskutečnil 8. ledna t.r., není 
podmínkou. Oba termíny se uskuteční pouze v případě dostatečného počtu účastníků. Všem 
přihlášeným pošleme včas podrobnější informace. 

 Moravsko-slezská křesťanské akademie srdečně zve na přednášky v Brně: 
15. března 2005: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.: Secesní kostely na Moravě 
29. března 2005: P. Mgr. Efrém D. Jindráček, O.P.: Místo sv. Tomáše Akvinského v katolické 

teologii 
5. dubna 2005: Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc.: Turínské plátno stále aktuální – 

Současný stav sporů o pravost plátna 
12. dubna 2005: PhDr. Karel Rechlík: Staré a nové – současné umění v sakrálním prostoru 
19. dubna 2005: ThLic. ICLic. Maximilián V. Filo, O.Praem.: Proč katolická církev nemůže 

přijmout registrované partnerství 
26. dubna 2005: Doc. PhDr. František X. Halas, CSc.: Fenomén Vatikán 
3. května 2005: Olga Kopecká-Valeská: Církev a média 
10. května 2005: Mgr. Petr Czajkowski: Sakrální prostor v architektuře Brna, myšlenka a čas – 

přednáška s procházkou 
17. května 2005: Vztah vědy a víry – panelová diskuse – moderuje prof. V. Smékal 
21. května 2005: Zájezd rakouské kláštery 
Přednášky se konají v Brně vždy v úterý v 16.30 hodin (pozor změna času!!) v přednáškovém sále 
Biskupství brněnského, Petrov 2. 
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Regionální pobočka MSKA v Jihlavě zve na přednášky: 
13. dubna 2005: Mgr. Petr Czajkowski: Kostel sv. Kunhuty v Kostelci u Jihlavy – příklad 

nutnosti interdisciplinárního průzkumu 
11. května 2005: ThLic. ICLic. Maximilián V. Filo, O.Praem.: Manželství v církevním právu II 
8. června 2005: Mgr. Jiří Mihola: Poutní tradice na Moravě 
Přednášky se konají v Jihlavě vždy ve středu v 17.00 hodin v sále Charity, Jakubské nám. 2. 

 Křesťanský časopis pro dívky startuje! Právě vyšlo nulté číslo nového křesťanského 
měsíčníku pro dívky ve věku 12 – 16 let s názvem IN! Myšlenka vydávat časopis pro dívky se zro-
dila už před lety a diecézní centra pro mládež tento nápad dlouho rozvíjela a podporovala. V roce 
2003 se spojila s vydavatelstvím Tarzicius, které má za sebou osmiletou úspěšnou zkušenost s vy-
dáváním stejnojmenného časopisu pro ministranty. Počátkem roku 2004 začal pracovat tvůrčí tým 
na přípravě časopisu, jeho koncepci a celkovém projektu. Do vytváření nového dílka se zapojily 
přes tvůrčí internetový portál IN! asi tři stovky dívek, kluků, ba i dospělých z celé ČR. Kvůli časo-
pisu a jeho zdaru vznikla dokonce spontánně i modlitební skupina on-line pod vedením otce Juana 
Provecha. Časopis bude však plnit své poslání pouze tehdy, pokud si udrží kontakt jak se čte-
nářkami, tak i s dospělými, kteří s mládeží a dětmi pracují. Proto se tvůrci časopisu obracejí ke 
katechetům v celé republice s otázkou: Co je podle Vašeho názoru nejaktuálnějším problémem 
formace dívek ve věku 10 – 16 let? Za příspěvky na toto téma, které pomohou zkvalitnit a nasmě-
rovat formační úsilí časopisu, vám bude tvůrčí tým nesmírně zavázán a předem vám děkuje. 
Praktické zkušenosti nelze totiž ničím nahradit. Připomínky můžete zaslat písemně na adresu: 
Redakce IN! Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou. Elektronicky na adresu: in@in.cz.  

 Celostátní setkání katechetů. Proběhne v termínu podzimních prázdnin od 27. do 29. října 
2005 v Hradci Králové. Hlavním místem setkání je ADAL – „Adalbertinum – Hradecká kulturní 
a vzdělávací společnost“, která se nachází v centru Hradce Králové, tř. ČSA 30 (konalo se tam 
setkání i minule, tj. před dvěma roky). Ubytování je zajištěno v internátech pro střední školy ve ví-
celůžkových pokojích. Snídaně a večeře budou probíhat v místě ubytování, oběd se bude podávat 
přímo v Adalbertinu. Pokud se chcete setkání zúčastnit, je třeba vyplnit a odeslat přihlášku (do 
31.5.2005). 

Účastnický poplatek 300 Kč je příspěvkem účastníků na celkovou sumu, která zahrnuje uby-
tování, stravování a další výdaje spojené s organizací. Zbytek nákladů hradí ČBK. Ten, kdo se chce 
pouze účastnit přednášek bez nároků na stravu a ubytování, platí 100 Kč. Poplatek můžete zaplatit 
bezhotovostním převodem nebo složenkou, kterou vám na požádání pošleme. Organizátoři si přejí, 
aby každý zaplatil sám za sebe s uvedením správného variabilního symbolu, který se skládá z 10 
čísel (333 + kód diecéze (pro Brno je to 1) + prvních šest číslic rodného čísla. Při platbách za více 
katechetů dohromady je velmi obtížné dohledat, kdo vlastně zaplatil. 
Údaje potřebné pro platbu převodem z účtu: 

Číslo účtu:   5304779730 Kód banky:   2700 Konstatní symbol:   308 

Variabilní symbol: 
uveďte své identifikační číslo (celkem 10 číslic – viz přihláška). 

Do kolonky „Údaje pro vnitřní potřebu příkazce (Zpráva pro potřebu příjemce)“: 
uveďte své příjmení a jméno 

Pokud poplatek nechcete posílat ani složenkou ani převodem, můžete ho předat osobně na KC 
v Brně, avšak nejpozději do 9. května 2005. Následujícího dne má být totiž v Praze porada, a tak 
bychom peníze odevzdali přímo na ČBK. 

Organizátoři upozorňují, že jednání bude probíhat v 1. patře budovy, která je bez výtahu, a že 
nejsou schopni zajistit individuální péči lidem se závažnými zdravotními problémy. 
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Přihláška 
na celostátní setkání katechetů v Hradci Králové 

Přihlášku vyplňujte hůlkovým písmem a Vámi požadované služby zakroužkujte.  
Uzávěrka přihlášek 31. května 2005. 

Příjmení: Jméno: Titul: 

3 3 3 1       
Identifikační číslo 
pečlivě vyplňte účetní kód kód 

die-
céze1) 

prvních šest číslic rodného čísla 

Děkanát: Farnost: 

Město (bydliště): Ulice, čp.: 

Tel.: PSČ:  

E-mail: 

Kněz Řeholník Laik 
zakroužkujte 

Přihlašuji: Čtvrtek 27. 10. 2005 Pátek 28.10.2005 Sobota 29.10.2005 

Účast na setkání:  ANO NE  ANO NE  ANO NE 

Stravování:  
Večeře: ANO NE 

Snídaně: ANO NE 
Oběd: ANO NE 
Večeře: ANO NE 

 
Snídaně: ANO NE 

Ubytování: z 27.10. na 28.10.2005 
 ANO NE 

z 28.10. na 29.10.2005 
 ANO NE 

Kód diecéze1):   Brno – 1;     České Budějovice – 2;     Hradec Králové – 3;                 
Litoměřice – 4;     Olomouc – 5;     Ostrava – 6;     Plzeň – 7;     Praha – 8. 

Každý katecheta vyplní ten kód diecéze, do níž patří. Přihlášku je třeba vyplnit i v případě, 
že se chcete zúčastnit přednášek jen jeden den a nepožadujete ani ubytování ani 
stravování. 
Přihlášku zašlete na adresu svého diecézního centra. Pro katechety brněnské diecéze je 
to: Biskupství brněnské, Katechetické centrum, Petrov 8, 601 43  Brno. 
 
Prohlašuji, že jsem účastnický poplatek ……… Kč uhradil(a) dne ………...................... 
složenkou         –          převodem z účtu               (nehodící se škrtněte) 

V ………………..…………... dne ………...............……        ................................................... 
 podpis 
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V. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ KATECHETŮ 
Hradec Králové 27. až 29. 10. 2005 

 
ADAL, Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, třída ČSA 300, HRADEC KRÁLOVÉ  

Téma setkání:  „Věřím v odpuštění hříchů“ 

Program: 

ČTVRTEK 27. 10. 2005 
10:00 – 11:00  Registrace – Nové Adalbertinum, Velké nám. 32 
11:15 – 12:00  Mše svatá – katedrála Sv. Ducha – kardinál Miloslav Vlk 
12:00 – 14:30  Přestávka na oběd 
13:00 – 14:30  Dokončení registrace (ADAL) 
14:30 – 16:00  Přednáška, diskuse 
    ThLic. Stanislav Pacner (biblické hledisko) 

16:00 – 16:30   Přestávka  
16:30 – 18:00   Přednáška, diskuse 

 ThDr. Milan Mičo (morální hledisko) 

PÁTEK 28. 10. 2005 
 8:30 – 10:00   Přednáška, diskuse 
  Prof. Ctirad Václav Pospíšil, OFM (dogmatické hledisko) 

10:00 – 10:30  Přestávka 
10:30 – 12:00   Přednáška, diskuse 

  Mons. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. (pastorální hledisko)   
12:30 – 14:30   Přestávka na oběd 
15:00    Mše svatá – katedrála Sv. Ducha – Mons. Dominik Duka  
16:30 – 18:00   Přednáška, diskuse 
  ThLic. Marian Bublinec (katechetické hledisko) 

SOBOTA 29. 10. 2005 
8:30 – 10:00   Přednáška, diskuse 

  MUDr. Ludmila Bartůšková, roz. Stajnerová 
  (psychologické hledisko) 

11:00 – 12:00  Mše svatá – katedrála Sv. Ducha – Mons. Jan Graubner 
  Závěr setkání 

 
Všechny srdečně zve 

Katechetická sekce ČBK a diecézní katechetická centra 


