
Pozvánka a přihláška na 

náboženství 

   

 

V minulém roce jste možná mnozí před vánoci shlédli pohádku Anděl Páně 2 režiséra Jiřího 

Stracha. Často se na lístky stály fronty a mnozí se museli smát dobře laděným vtipům s biblickým 

základem. Ale možná jste nerozuměli všemu? Co způsobilo utrhnutí jablka ze stromu poznání? 

Proč se obracel Petronel na Mojžíše, když potřeboval projít řekou? Proč se nemá vrátit Ježíšek 

s brekem, poté co si hrál s Jidášem? Víte, proč si měla jet odpočinout 

Panna Maria do Lurd? Chcete těmto vtipům více rozumět? Nechcete 

propadnout při zkoušení u brány sv. Petra? A víte, jakým způsobem řeší 

Petronel všechny svoje průšvihy? Prostě z mnoha problémů se 

nedostane vlastním přičiněním, ale tím, že se pomodlí. Jak na to, se 

můžete dozvědět právě na hodinách náboženství… 

Předběžný čas výuky: 

Vysoké Mýto na faře – pondělí 13:30-14:15 nejmladší děti (1.-2. třída) 
                     pondělí 14:15-15:00 (3.-4. třída) 
                                           pondělí 14:15-15:00 (4.-5. třída)                                          

       pondělí 15:00-15:45 nejstarší děti (7.-9. třída) 
              pondělí 15:45-16:30 (6. třída) 
Skupiny budou rozděleny dle počtu a složení zájemců. 
Knířov ve škole – pátek od 12:00 hod, Vraclav ve škole – pátek 13:00 
Dobříkov, Zámrsk a dle přihlášených dětí 

První setkání se uskuteční v pondělí 25. září 2017. 
 

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 2017/2018  
 

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 18.9.2017.  

Voříšková, jmenujte alespoň 

jména svaté rodiny… 

Já bych to s tím 

náboženstvím nepřeháněl… 

mailto:rkfvmyto@tiscali.cz

