XI. celostátní katechetický
kongres
26. - 28. 10. 2018, Třešť
Misijní dimenze církve

Pátek 26. 10. 2018
Ubytování, registrace
16:00 – 22:00
Večeře
18:00 - 19:00
19:30 – 20:00 Slavnostní zahájení, úvod do tématu
20:00 – 20:45 1. přednáška – Mons. Pavel Konzbul - "Bible jako misijní katechetický příběh
a otazník"
Možnost večerního posezení u sklenky vína
Sobota 27. 10. 2018
Snídaně
7:00 – 8:15
7:30 – 9:45
Registrace
Mše svatá (v sále) – o. biskup Pavel Konzbul
8:30
9:45
2. přednáška – Artur Sepioło – Proč je nová evangelizace nová?
Přestávka
10:45
11:15
3. přednáška - P. Kamil Obr – Katecheze jako jeden z hlavních nástrojů
pastorační proměny farnosti
Oběd
12:15
13:45
4. přednáška – Jakub Sadílek, OFM – Městské misie (zaměřeno na katechety)
14:45
5. přednáška – Karel Starý - Jak zapracovat téma misií do výuky náboženství a
do farní katecheze
Přestávka
15:30
16:00
Praktické semináře
– kurzy Alfa, kurzy Alfa pro mládež
- papežská misijní díla - Missio (Leoš Halbrštát) – čekáme na potvrzení
- b. Pavel Konzbul - Práce s mládeží
- C. Havel, E. Muroňová – Seznámení s pedagogickou Franze Ketta – příběh o
Zacheovi/ Nové pomůcky pro katechezi a výuku náboženství: Kufřík s příběhy
(Noe)
- L. Muchová - Interakce soustředěná na téma
- doktorandka od L. Muchové – setkání s krásou jako nástrojem zprostředkování
křesťanské víry zejména mladým lidem a dětem, kteří se považují za nevěřící
- K. Starý - praktická ukázka k 5. přednášce
- P. K. Obr – příprava na první svaté přijímání
- L. Wzatková – Lapbook ve výuce náboženství
- R.M. Michalíková – Mentoring
- M. Jargus – Supervize: prostor podpory, reflexe a doprovázení pro katechety a
kněze

18:00
19:00 – 20:45
od 20:45

Večeře
Praktické semináře, prostor pro výměnu zkušeností
Večerní posezení u sklenky vína

Neděle 28. 10. 2018
Snídaně + balíček na cestu
7:00 – 8:00
8:30
6. přednáška – Ludmila Muchová - Dialog s nevěřícími lidmi vedený
na půdě výchovy a vzdělávání
9:30
Blok Katechetické sekce ČBK
Přestávka
10:30
11:00
7. přednáška - Mons. Jan Graubner – delegát ČBK pro misie - Katecheta (učitel
náboženství) - důležitý misionář v českém sekulárním prostředí
11.45
Závěrečné slovo – Mons. Pavel Konzbul
Mše svatá (v kostele sv. Kateřiny Sienské) – hlavní celebrant Mons. Jan Graubner
13:00

Všechny aktivity i ubytování a stravování probíhají v budově Středního odborného učiliště
(K Valše 38, Třešť), pouze závěrečná mše sv. se bude konat
v kostele sv. Kateřiny Sienské v centru Třešti.

* POZOR, v noci ze soboty na neděli začíná zimní čas = posuňte si tedy hodinky o hodinu nazpět.

Konání kongresu je finančně podpořeno nadací Renovabis.

(k 23.8.2018)

