Pozvánka a přihláška na náboženství
V letošním roce si připomínáme 30 let od znovunabyté
svobody v naší zemi. Vy mladší jste už nezažili, co je to žít v
nesvobodě. Nezažili jste, že byste neměli šanci dostat se
např. na pedagogickou školu nebo vysokou školu, protože
se hlásíte k Pánu Ježíši.
V našem národě se také připomínalo proroctví, že až bude
Anežka svatořečena, bude v české zemi dobře. Není
nezajímavé, že k svatořečení Anežky došlo dne 12.11.1989
a 17.11.1989, pět dní poté, začala tzv. Sametová revoluce,
která nám přinesla svobodu. Pravou svobodu nám však přináší Pán Ježíš, který nás osvobozuje ode
všeho zlého a učí nás žít ve svobodě Božích dětí...
Předběžný čas výuky:
Vysoké Mýto na faře – pondělí 13:30-14:15 mladší děti (1.-4. třída)
pondělí 14:15-15:00 starší děti (5.-8. třída)
Mládeži od 8. třídy nabízíme setkávání v rámci společenství Vesmírné mládeže, které se bude
konat každý pátek od 18:30 na faře.
Skupiny budou rozděleny dle počtu a složení zájemců.
Knířov ve škole – pátek od 12:30-13:15 hod, Vraclav ve škole – pátek 13:30-14:15
Dobříkov a Zámrsk dle přihlášených dětí
První setkání ve Vysokém Mýtě se uskuteční v pondělí 7.10.2019, v ZŠ na Knířově a Vraclavi
v pátek 11.10.2019.
Kontakt: Římskokatolická farnost-děkanství, Försterova 161, 566 01 Vysoké Mýto
Upřednostňujeme kontakt na mailu: rkfvmyto@tiscali.cz
Mgr. Pavel Mistr 465 420 983 nebo 728 185 336
Mgr. Radka Terezie Blajdová 775 391 600
Římskokatolická farnost Vysoké Mýto, IČ 47499109, se sídlem Försterova 161, Vysoké Mýto, informuje tímto
zákonné zástupce dítěte, že bude jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje uvedené na této
přihlášce pro účely evidence účastníků výuky náboženství a poskytování této výuky. Zpracování osobních údajů
probíhá z titulu plnění smlouvy. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

Přihláška na hodiny náboženské výchovy ve školním roce 2019/2020
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 27.9.2019.

