Pozvánka a přihláška na náboženství
V průběhu letošního školního roku budeme také od 8. prosince prožívat v církvi
rok Božího milosrdenství. Na přihlášce je logo tohoto roku, které navazuje na
prvokřesťanské znázornění Krista jako dobrého pastýře, který bere na svá
ramena ztracenou ovečku. Zde je Kristus znázorněn, jak bere na ramena
ztraceného člověka. Postavu Ježíše nám také upřesňují rány, které zůstaly na
Jeho těle i po Jeho Zmrtvýchvstání. Zajímavé je i propojení Krista a člověka: „Kristus vidí očima
člověka a ten zase Kristovýma očima.“
V letošním roce je tedy kladen důraz na Boží milosrdenství, tj. Boží lásku, která se projevuje
nejvíce tím, že se Bůh smilovává a nenechává nás bez pomoci. A my přeci potřebujeme Boží
pomoc, potřebujeme v sobě upevnit vědomí, že Bůh je naším dobrým Otcem a že se na Něho
může vždy s důvěrou obrátit.
Zveme vaše děti ke společným hodinám náboženské výchovy, které budou rozděleny dle počtu a
složení zájemců.
Předběžný čas výuky:
Vysoké Mýto na faře – pátek 13:30-14:15 mladší děti
pátek 14:15-15:00 starší děti
(dle počtu přihlášených dětí, zda výuka 4. třídy bude probíhat od 13:30 nebo až od 14:15)
Knířov ve škole – pátek od 12:00 hod
Dobříkov, Zámrsk a Vraclav: dle přihlášených dětí
První setkání se uskuteční v pátek 25. září 2015.
Kontakt: Římskokatolická farnost-děkanství, Försterova 161, 566 01 Vysoké Mýto
Mgr. Pavel Mistr 465 420 983 nebo 728 185 336 rkfvmyto@tiscali.cz
Mgr. Radka Terezie Blajdová 775 391 600 (V termínu od 13.9. do 24.9.2015 budu mimo
republiku a proto směrujte své dotazy na P. Mistra. Děkuji.)

Přihláška na hodiny náboženské výchovy ve školním roce 2015/2016
Jméno a příjmení: ………………………………………………….…………………………….. Věk: …………..…….
Datum narození: …………………………… Škola a třída: ……………..…………………………………………..
Přijaté svátosti: Křest □ Ano □ Ne
Svaté přijímání □ Ano □ Ne
Trvalé bydliště: ……………………………………………………………………………..…………………………………
e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………..
tel. matka: ……………………………………………….……tel. otec:…………………………………………………..
Ev. tel. kontakt na žáka:……………………………………………………………………………………………………
Pokud chodí žák na 1. stupeň Jiráskovy ZŠ a chcete, aby byl vyzvednut v družině, uveďte
prosím jméno družinářky:………………………………………………………………………………………………...
Podpis rodičů: ……………………………………….………………………………………………………………………..
* Přihlášku prosím odevzdejte ve škole, po skončení bohoslužeb osobně nebo do schránky
na faře do 25.9.2015.

