Pozvánka a přihláška na náboženství
Svatí Cyril a Metoděj, kteří přišli do našich
zemí v roce 863, upevnili víru našeho národa.
Dalším důležitým krokem bylo založení
Pražského biskupství v roce 973. Ale i kraj, ve kterém žijeme,
má své důležité datum – a to je rok 1664, kdy byla založena
královehradecká diecéze. Děkujeme tedy v tomto roce za
naši diecézi, která je již 350 let živým společenstvím křesťanů.
Jedním z jejích úkolů je také učit o Pánu Ježíši a to bychom
vám rádi v tuto chvíli nabídli.
Zveme vaše děti ke společným hodinám náboženské
výchovy, které budou rozděleny dle počtu a složení zájemců.
Vzhledem k náročnému přesunu z prvního stupně ZŠ
Jiráskova na faru se pokusíme o výuku přímo ve škole.
Ten, o kterém si budeme v hodinách náboženství vyprávět, nás má totiž opravdu rád, neboť řekl
a sám uskutečnil toto slovo: ……. (viz. tajenka.)
Předběžný čas výuky:
Vysoké Mýto – pátek odpoledne, ev. i středa odpoledne
Knířov – ve škole: pátek od 12:00 hod
Dobříkov, Zámrsk a Vraclav: dle přihlášených dětí
První setkání se uskuteční v pátek 26. září 2014.
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 2014/2015
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 19.9.2014 a poznamenejte na druhou stranu přihlášky časové možnosti dětí.
(V termínu od 9.9. do 18.9.2014 jsme na pouti ve Svaté zemi a proto nám volejte své
dotazy mimo termín. Děkujeme.)

Dětem by vyhovovaly nejvíce tyto termíny (den a čas): …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Děti nemohou v tyto termíny: …………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

