INTERNETOVÉ OMALOVÁNKY S ČESKÝMI SVĚTCI
Na
internetových
stránkách
Centra pro katechezi v Olomouci
www.ado.cz/katechete jsou od
září umístěny nové internetové
omalovánky. Obrázky v omalovánkách pocházejí ze sady samolepek
a sešitku s názvem Poznáváme
české světce, které letos vydalo
olomoucké katechetické centrum
ve spolupráci s dětským časopisem
Nezbeda. Každou neděli přibývá na
webových stránkách nový obrázek,
který je aktuální v sešitku se samolepkami. Obrázek je možné si
pomoci jednoduchého menu vymalovat nebo i libovolně dokreslit
a dokonce i vytisknout. Kromě aktuálního obrázku zde najdete
i obrázky starší.

Asociace Center pro rodinu a Národní
centrum pro rodinu v ČR pořádají u příležitosti
oslav 15. výročí vyhlášení Mezinárodního
roku rodiny

LITERÁRNÍ A VÝTVARNOU
SOUTĚŽ NA TÉMA
„NAŠE RODINNÁ OSLAVA“.
Smyslem soutěže je podporovat děti
v přemýšlení o rodině a zapojit je do
společné diskuse uvnitř rodin, škol a celé společnosti.
V rámci tématu „Naše rodinná oslava“ mohou děti formulovat
a vyjádřit svoje představy, zážitky, zkušenosti a naděje, přemýšlet
o různých příležitostech, které rodina oslavuje, a uvidět, jaký
smysl a jakou hodnotu mají společně strávené chvíle.
Podmínky soutěže jsou od září 2009 uveřejněny na webu MŠMT,
dále na serveru Rodiny.cz a na stránkách spolupracujících
organizací.
Uzávěrka krajských kol je stanovena na 28. 2. 2010.

SEMINÁŘ IKONY A JEJICH BOHATSTVÍ - Část I
21. 11. 2009; Hradec Králové, Nové Adalbertinum
Ikony umožňují věřícímu člověku objevovat evangelijní poselství novým
způsobem. Účastníci semináře budou uvedeni do četby ikon lektorkou
Štěpánkou Karlovou-Čížkovou, která se zabývala po tři roky psaním
ikon a teologickým myšlením jejich tvůrců ve francouzském trapistickém klášteře. Seminář se uskuteční celkem o dvou sobotách, druhá je
plánována na měsíc březen 2010.
Pořádá Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého. Přihlášky do 19. 11. 2009 na kc@diecezehk.cz nebo na
tel. 495 063 420, 737 15 335. Vstup zdarma.

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ
ANIMÁTORŮ SENIORŮ

INFORMACE O PŘEDPLATNÉM PRO ROK 2010
Vážení čtenáři, v roce 2010 vám nabídneme téma CESTY
K VELIKONOČNÍMU TAJEMSTVÍ. Budeme se věnovat etapám, kterými prochází víra člověka. Těšíme se na váš zájem
a nabízíme vám předplatné pro příští rok. Výše předplatného
se nemění:
190 Kč – běžné předplatné,
250 Kč – dárcovské předplatné,
100 Kč – snížené předplatné (po domluvě s redakcí).
PRO ODBĚRATELE ROČNÍKU 2009 je v tomto čísle vložena
složenka na úhradu předplatného pro rok 2010. Na složence
je předvyplněno Vaše čtenářské číslo jako variabilní symbol.
Prosíme Vás, abyste tento variabilní symbol zkontrolovali, zda
souhlasí s údajem na adresním štítku časopisu.
V případě platby převodem z účtu použijte Vaše čtenářské číslo jako variabilní symbol.
Předplatné, prosíme, uhraďte do 31. 12. 2009.
Čtenáře, kteří z nějakého důvodu chtějí předplatné uhradit později, prosíme o upozornění e-mailem, sms zprávou, telefonicky
nebo písemně. Pokud chcete zasílání časopisu zrušit, prosíme
taktéž o zprávu. Čtenáře, kteří časopis neodhlásí, nedají zprávu a neuhradí předplatné, osloví redakce sama a první číslo
jim zašle.
Prosíme, nabídněte tuto revue kněžím, katechetům nebo animátorům různých společenství, které znáte.
Předem vám děkujeme za pochopení a spolupráci.
NOVÉ PŘIHLÁŠKY OD ROKU 2010 přijímáme prostřednictvím internetových stránek, ale také poštou, telefonicky či e-mailem. Na www.cestykatecheze.cz vyplněním formuláře v rubrice „Předplatné“, e-mailem na
predplatne@cestykatecheze.cz, poštou na adresu Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro katechezi, Biskupské náměstí
2, 771 01 Olomouc. Do poznámky, prosíme, připište „od roku
2010“.
Po přihlášení obdržíte čtenářské číslo, které bude sloužit jako
variabilní symbol k úhradě předplatného.
Po uhrazení předplatného budete pravidelně dostávat časopis
na vámi uvedenou adresu.
Redakce
(aktuální kontakty jsou uvedeny v tiráži na s. 3)

SEMINÁŘE OSTRAVSKÉHO KATECHETICKÉHO
A PEDAGOGICKÉHO CENTRA
AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE VĚNOVANÉ VSTUPŮM DO ŠKOL:
Člověk a křesťanství 3. 11. 2009; Poselství křesťanských
Vánoc II 10. 11. 2009; Poselství křesťanských Vánoc I 26. 11. 2009;
Cyril a Metoděj 12. 11. 2009
AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE VĚNOVANÉ NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVĚ:
Práce s materiály pro výuku náboženství v 8. ročníku ZŠ,
příp. pro spojené skupiny starších dětí 24. 10. 2009 Ostrava,
16. 1. 2010 Brno

Letošní ročník proběhne ve dnech 12. – 13. 11. 2009
v prostorách Adalbertina v Hradci Králové. V rámci programu účastníci budou moci vyslechnout přednášky
AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE ZE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU „VÝCHOJana Sokola, Aleše Opatrného, Marka O. Váchy, Tomáše Holuba, MiVA KE KŘESŤANSTVÍ NA ZŠ – STUDIUM K ROZŠÍŘENÍ ODBORNÉ
rei Ryškové a Jaroslava Šturmy. Během těchto dvou dnů nebude chyKVALIFIKACE“:
bět ani mše sv. s biskupy, benefiční koncert Zory Jandové a Zdenka
Církev o Bohu, sobě, člověku a světě – vybraná témata funMerty „Fifty-Fifty“ a závěrečné zhodnocení setkání prostřednictvím
damentální a dogmatické teologie 7. 11. 2009, 14. 11. 2009,
12. 12. 2009
besedy, kterou povede Marie Zimmermannová.
Člověk jako bytost náboženská / Církev o Bohu, sobě, člověku
Přihlášky posílejte do 5. 11. 2009 a v případě objednání ubytování do
a světě – metodický den 28. 11. 2009
23. 10. 2009. Kontakt: Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové.
Pokud není uvedeno jinak, semináře se konají v sále biskupství osTel.: 495 063 661 nebo 737 215 328
travsko-opavského. Více informací o všech seminářích najdete na
www.kpc-ostrava.archa.info v sekci Nabídka dalšího vzdělávání.
e-mail: animatori@diecezehk.cz, dcs@diecezehk.cz
Přihlásit
můžete nakatecheze
kpc@doo.cz č. 4 / 2009 ●
www.cestykatecheze.cz
● se Cesty
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web: www.animatori.cz, http://seniori.diecezehk.cz

