Pozvánka a přihláška na
náboženství
V letošním roce jsme si připomínali 700. výročí narození Karla IV.
Kromě toho, že to byl významný panovník, za jehož vlády se z Českého království stalo moderním
centrem Evropy a Praha se stala sídelním městem panovníka Svaté říše římské, byl Karel IV. také
hluboce věřící člověk. Již o Noci kostelů jsme si připomněli jeho myšlenku stavby Nebeského
Jeruzaléma. Byl to panovník, který vždy dával do popředí křesťanské hodnoty. K těmto hodnotám
bychom taky rádi s Vašimi dětmi v hodinách náboženství směřovali.
Zveme vaše děti ke společným hodinám náboženské výchovy, které budou rozděleny dle počtu a
složení zájemců.
Předběžný čas výuky:
Vysoké Mýto na faře – pondělí 13:30-14:15 nejmladší děti (1.-2. třída)
pondělí 14:15-15:00 starší děti (3.-5. třída)
pondělí 15:00-15:45 nejstarší děti (6.-9. třída)
(Vzhledem k tomu, že výuka v pátek odpoledne je pro děti celkem náročná a přerušovaná
návštěvami kina v rámci družiny, rádi bychom chtěli nabídnout hodiny náboženské výchovy
v novém školním roce V PONDĚLÍ.)
Knířov ve škole – pátek od 12:00 hod
Dobříkov, Zámrsk a Vraclav: dle přihlášených dětí
První setkání se uskuteční v pátek 16. září 2016.
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

Přihláška na hodiny náboženské výchovy ve školním roce 2016/2017
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 11.9.2016.

1. Do textu doplň správná slova v závorce.
Nástupcem Jana Lucemburského se stal jeho syn______________________. Říká se, že
__________________ nepadne daleko od ___________________. Ale v tomto případě to
nebyla _________________. Král________________ začal dobře _______________ .
(Karel IV., hospodařit, stromu, Karel IV., pravda, jablko)
2. Vylušti rébusy a zjistíš, jaký byl Karel IV. – Otec vlasti.
TIŘADOPSOH LAČAZ _________________________________________________________
KEDÁŘOP IMEZ V LIVONBO ___________________________________________________
KÍNVOJOB LYBEN ___________________________________________________________
YTSEC ÍNDOHCBO ÉRATS LIVIŽO _______________________________________________
3. K panovníkovi přiřaď správné výrazy a pak si obrázek vybarvi.

