První číslo měsíčníku Mikuláš, který
je pro všechny, kteří se věnují
katechetické a pastorační práci
v Českobudějovické diecézi

ZÁŘÍ 2016

Milé katechetky, milí katecheté a všichni, kteří se věnují doprovázení druhých ve víře.
Zdravíme vás v novém školním roce. Doufáme, že jste si trochu odpočinuli během vašich
dovolených a možná, že někteří z vás jste se viděli i se svými svěřenci v katechetické službě na
některých letních táborech nebo při jiných společných aktivitách.

Máme před sebou nový školní rok, ve kterém bychom opět chtěli nabídnout školám možnost
výuky náboženství. Proto vás žádáme, abyste neprodleně navštívili školy ve vašem okolí a ve
spolupráci s vašimi faráři a s vikariátními zástupci domluvili s ředitelstvím škol možnost výuky
náboženství buď formou nepovinného předmětu (minimálně 7 přihlášených dětí ve škole)
nebo formou zájmového kroužku. Budete-li chtít legislativu výuky náboženství, můžete si ji
stáhnout
ze
stránek
Diecézního
katechetického
střediska
http://www.kc.bcb.cz/Metodika/Vyuka-nabozenstvi-ve-skole.
Budete-li
potřebovat
katechetické materiály k výuce nebo jiné katechetické pomůcky obraťte se na svého
vikariátního zástupce nebo na naše Diecézní katechetické středisko.

A co nás v nejbližší době čeká???

1. DIECÉZNÍ POUŤ „ABY BYLA SRDCE MILÁ“ 30. 9. – 1. 10. 2016 v Nových Hradech

Program: v pátek 30. 9. 2016 koncert pro mladé a „pokrakovské“ setkání mladých v klášteře
Rodiny Panny Marie v Nových Hradech. V klášteře je také možnost přespání. Více informací
získáte na Diecézním středisku pro mládež www.dcm.bcb.cz
v sobotu 1. 10. 2016
 Registrace od 9.00 – 9.30 před zámkem.
 Dopolední program pro všechny věkové skupiny (přednášky, stanoviště pro děti,
komentované prohlídky významných míst v Nových Hradech atd.).
 Divadlo Teátr Víti Marčíka v 13.30 v parku před zámkem.
 Hodinka Božího milosrdenství 13.45 v kostele.
 Možnost přistoupit ke svátosti smíření během celého dne v kostele.
 Korunka Božího milosrdenství ve 14.50 v zámeckém parku.
 Mše svatá s biskupem Mons. Vlastimilem Kročilem v 15.00 před zámkem.
 Závěr cca v 16.00.
Aby se nám všem diecézní pouť líbila, potřebovali bychom od vás všech pomoc, a to v těchto
věcech:
1. Požádejte hodné farnice, aby na pouť přivezly nebo po někom poslaly buchty či jiné
sladkosti, které se budou nabízet během programu na louce před zámkem. Jejich
distribuci zajistí řeholní společenství.
2. Povzbuďte své farnosti k hojné účasti na diecézní pouti a zdůrazněte, že je to pouť pro
všechny věkové kategorie a že jsou všichni srdečně vítáni.
3. Máte-li chuť nabídnout svou pomoc při programu pro děti, ozvěte se prosím na
Diecézní katechetické středisko dks@bcb.cz nebo na tel. 380 203 313, 731 402 820
Vaše pomoc je velmi potřebná!
2. KURZ PRO AKTIVNÍ LAIKY AKLA

V katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích bude 3. 9. 2016 slavnostně zahájen dvoukletý
kurz pro aktivní laiky ve farnostech AKLA. Počet účastníků kurzu je 30 a jsou ze sedmi vikariátů.
Další setkání bude 19. 11. 2016. Pro všechny ty, kteří o kurzu uvažovali nebo se dokonce na

něj přihlásili, ale pro velký počet zájemců se do něj nedostali, máme informaci, že kurz se bude
otvírat i v akademickém roce 2017. Pro tento další rok máme již 11 zájemců. Takže neváhejte
a posílejte přihlášky, které najdete ke stažení mna www.kc.bcb.cz.
3. X. CELOSTÁTNÍ KONGRES KATECHETŮ V TŘEŠTI

Zveme všechny katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli
angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na tradiční celostátní katechetický
kongres pod záštitou Mons. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnské diecéze.
Již desátý kongres se bude konat od 27. do 29. října 2016 v Třešti.
Ústředním tématem kongresu bude "Rodina a její role v náboženské výchově".
Zároveň zde budou prezentovány výsledky projektu Obnovy katecheze a náboženského
vzdělávání v ČR.
Přihlašování je možné přes www.katecheze.cz Požádejte si faráře ve své farnosti o příspěvek
na zaplacení nákladů spojených s vaší účastní na kongresu. V případě jakýkoli dotazů se
obraťte na Diecézní katechetické středisko dks@bcb.cz nebo na tel. 380 420 313, 731 402 820.
Knižní a jiné novinky
1. Nakladatelství Paulínky nyní nabízejí dotisk knihy Twituj s Bohem. (viz minulé číslo
měsíčníku Mikuláš).
2. Kateřina Šťastná. Misionářka lásky. Ke svatořečení Matky Terezy vychází knížečka
pro děti, která pojednává o jejím životě, ale zároveň umožňuje malým čtenářům stát
se misionáři milosrdenství tam, kde žijí. Knížka vzniká ve spolupráci s PMDD. Příběh
převyprávěný do krátkých kapitol zahrnuje důležité milníky života Matky Terezy i
podněty, které můžeme dětem nabídnout jako drobné úkoly. (Paulínky)
3. Na adrese http://paulinky.cz/Inspirace/Ruzne-inspirace/Bozi-slovicko si můžete
stáhnout „Boží slovíčko“ - citáty k Svatému roku milosrdenství.
4. Skutky milosrdenství. Jak na ně? Tato publikace nabízí mnoho možností, jak ji využít
při práci s dětmi. Najdete v ní informace o jednotlivých skutcích milosrdenství
i s konkrétními úkoly a zamyšleními. (Paulínky)
Přejeme všem mnoho zdaru v katechetické práci. Vaše DKS

