Nultý výtisk měsíčníku Mikuláš,
který je pro všechny, kteří se věnují
katechetické a pastorační práci
v Českobudějovické diecézi
Milé katechetky, milí katecheté a všichni, kteří se věnují doprovázení druhých ve víře.
Chceme vám touto cestou představit nultý ročník měsíčníku Mikuláš, který by Vás měl informovat o všech
důležitých katechetických a pastoračních novinkách nejen z naší diecéze.
Zároveň Vám chceme na konci školního roku poděkovat za Vaši velmi užitečnou práci a popřát Vám hojný
odpočinek, který si opravdu zasloužíte. Těm, kteří se budou angažovat na nějakých letních táborech a jiných
aktivitách ve vašich farnostech nebo vikariátech přejeme, aby vše proběhlo k radosti vaší i všech účastníků.
To vám ze srdce přejí pracovníci Diecézního katechetického střediska
Co jsme zažili v poslední době???
1. Pouť ve Svatém roce milosrdenství v Krakově.

Prožili jsme krásnou pouť, která nás naplnila radostí a Boží milostí. Děkujeme všem, kteří se
zúčastnili i těm, kteří s námi nemohli jet a svoji touhu zúčastnit se, za nás obětovali.

2. Přehlídka projektu do škol Kam patřím.

Přehlídky projektu Kam patřím se zúčastnilo 16 škol z 24 přihlášených do projektu. Začali jsme v kostele
Obětování Panny Marie, kde byl poslední pracovní list a pak jsme se všichni přesunuli do Koncertní síně
Otakara Jeremiáše, kde po pohádce byla přehlídka připravených scének a obrázků z jednotlivých škol.
Přehlídka se moc podařila a děkujeme všem, kteří s ní pomohli!
Co nás čeká???
1. X. Celostátní katechetický kongres v Třešti

Katechetická sekce České biskupské konference zve katechety, učitele náboženství, kněze,
řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na X.
celostátní katechetický kongres pod záštitou Mons. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnské
diecéze.
Kongres se bude konat od 27. do 29. října 2016 (v době podzimních prázdnin) v Třešti u Jihlavy.
Ústředním tématem kongresu bude rodina a její role v náboženské výchově. Zároveň zde budou
prezentovány výsledky projektu Obnovy katecheze a náboženského vzdělávání v ČR.
Na kongresu vystoupí mj. Kateřina Lachmanová, Ludmila Muchová (JCU), Noemi Bravená (HTK a
KTF UK), a o zahraniční zkušenosti z katecheze rodin se přijedou podělit hosté ze zahraničí - P.
Andrzej Kicinski (vedoucí Katedry katechetiky na Katolické univerzitě v Lublinu) a P. Martin
Michalíček (ředitel Diecézneho katechetického úradu v Nitře). Na programu bude také řada
praktických seminářů a k dispozici bude nabídka odborné literatury i praktických pomůcek.
Účast přislíbil kardinál Dominika Duka, mons. Jan Graubner, mons. Karel Herbst a všichni
dosavadní ředitelé Katechetické sekce ČBK.
Přihlašovat se na kongres bude možné od 15. června 2016. Podrobnější informace budou
postupně zveřejňovány na www.katecheze.cz.
Na setkání s Vámi se těší P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce ČBK, a pracovníci
diecézních katechetických center.
2. Kurz AKLA
Dvouletý kurz pro aktivní laiky v Českobudějovické diecézi. Cílová skupina:
farnostech, katecheté, akolyté

aktivní laici ve

Cíle: absolventi kurzu budou pomáhat faráři rozvíjet a tvořit pastorační činnost ve farnosti
(vytvářet programy pro různé věkové kategorie), vytvářet z farnosti společenství. Podmínky pro
zájemce: doporučení faráře, absolvování kurzu a získání osvědčení. Letošní akademický rok je již
naplněn (30 osob). Výukové soboty jsou tyto: Zimní semestr: 3. 9. (Slavnostní zahájení + první dvě
přednášky), 19.11., 17.12., 14.1., 28.1. Letní semestr: 11.2., 11.3., 6.5., 3.6. a 24.6. (závěrečná duchovní
obnova). Termíny příštího ruku ještě nejsou určeny. Je možnost přihlašovat se na dvouletý kurz, který by

začal v příštím akademickém roce 2017/2018. Nyní do tohoto kurzu máme přihlášeno 6 osob. Všechny
informace naleznete na webu: www.kc.bcb.cz

Nabídky:
1. Ježíš v nedělních evangeliích – samolepky na nový školní rok
Centrum pro katechezi Olomouc připravilo ve spolupráci s časopisem Nezbeda sérii samolepek
vztahujících se k nedělním evangeliím. Jedná o sadu 43 samolepek, které si děti vlepují do sešitku
formátu A6, kde si současně zbytek obrázku mohou domalovat. Na každou neděli je vždy jedna
samolepka. K samolepkám je zpracovaná praktická příručka minikatechezí s příběhem a aktivitou.
Samolepky lze takto využít např. při dětských bohoslužbách, ve vyučování náboženství, při
pravidelných schůzkách s dětmi či při rodinných katechezích. Cena sešitku a sady samolepek je 22,Kč. Cena praktické příručky je 35,- Kč (je ale také zdarma k dispozici v elektronické podobě jako příloha
těchto Informací). Samolepky si můžete objednat na adrese katecheti@arcibol.cz.
2. Nakladatelství Paulínky připravilo další novinku, a to knihu Joëla Guiberta Přijď tvé milosrdenství.
Osobní zkušenost s Božím milosrdenstvím.
Každý člověk je zván k tomu, aby vstoupil do tajemství Božího milosrdenství. Podle slov papeže
Františka „je církev povolána k tomu, aby umožnila věřícím vydávat silnější a účinnější svědectví o
přítomnosti a blízkosti Boží. Je to čas bdělosti a probouzení schopnosti vidět to podstatné“. Kniha
může být průvodcem na cestě k živé zkušenosti s Božím milosrdenstvím v osobním životě i v církvi. V
rámci katecheze je možné z ní čerpat pro tematické katecheze mládeže a dospělých.
3. Pro velký úspěch knihy „Tweetuj s Bohem“ od P. Michela Remeryho zvažují Paulínky dotisk. Tuto
knihu doporučujeme jako užitečnou (nejen) interaktivní pomůcku k hledání odpovědí na praktické
otázky ze života z víry – zejm. při práci mládeží.http://www.paulinky.cz/obchod/detail/Tweetuj-sBohem
http://www.cirkev.cz/cs/aktuality/160422m-remery-verit-je-casto-logictejsi-nez-simyslime.
Paulínky mohou nabídnout slevu 30%, tj. cenu 250 Kč za 1 výtisk.
Prázdninový provoz našeho střediska:
Na naše středisko se samozřejmě můžete obracet i během letních měsíců, v červenci a srpnu však
nebudou fungovat pravidelné návštěvní hodiny. Každou plánovanou návštěvu domluvte, prosím,
předem e-mailem či telefonicky – jen tak budete mít jistotu, že tu někoho z nás zastihnete!
Kanonické mise:
Zkontrolujte si platnost své Kanonické mise, a pokud její platnost vyprší k 30. červnu 2016, stáhněte
si z našich webových stránek www.kc.bcb.cz formulář na prodloužení Kanonické mise a požádejte
svého duchovního správce, aby vám ho potvrdil. Formulář pak zašlete na dks@bcb.cz nebo na
adresu: Biskupství českobudějovické, Biskupská 4, 370 21 České Budějovice.
Přejeme všem požehnané letní měsíce a těšíme se na spolupráci v novém
školním roce.
Diecézní katechetické středisko

