
Pozvánka a přihláška na náboženství 

V dnešních dnech probíhají ve Vysokém Mýtě oslavy 750 let od 

založení města králem Přemyslem Otakarem II. Připomínají se různé 

události z jeho života a my bychom rádi zmínili souvislost se sv. 

Anežkou Českou, která byla jeho tetou, sestrou Václava I. Když 

vypukla vzpoura mladého Přemysla proti otci, patrně tam působila 

jako prostředník. Ke smíření otce se synem dochází právě v 

Anežském klášteře. Tam byla slavnostní hostina, Václav se tam 

nechává podruhé korunovat, je přizván i mladý Přemysl a je mu 

odpuštěno. To vše se děje pod patronací svaté Anežky a v její 

přítomnosti. 

Pán Ježíš nás povzbuzuje, abychom byli také my všichni tvůrci pokoje, neboť tak budeme 

nazváni Božími syny. (Mt 5,9) Ne každý z nás se může stát králem nebo prezidentem, ale každý z 

nás má šanci, blíže poznat Ježíše Krista, krále nebe a země. Dokonce má možnost vstoupit do 

jeho školy a vyučit se přímo u Něho,  neboť on sám nás povzbuzuje:  “Učte se ode mne, neboť 

jsem tichý a pokorný v srdci.” (Mt 11,29)  

 

Rádi bychom pozvali Vaše děti ke společným hodinám náboženské výchovy, které budou probíhat 

následovně: 

 

Dobříkov – ve škole: pondělí od 13:40 hod 
Vraclav – ve škole: pondělí od 13:50 hod 
Vysoké Mýto – ve speciální škole: čtvrtek po vyučování (předběžně) 
Knířov – ve škole:  pátek od 12:00 hod  
Vysoké Mýto – na římskokatolické faře: pátek od 13:15 hod první stupeň 
                                                                                     od 14:00 hod druhý stupeň 

První setkání se uskuteční v pondělí 17. září 2012 a v pátek 21. září 2012. 

Kontakt:  Římskokatolická farnost-děkanství Vysoké Mýto,  Försterova 161, 566 01 Vysoké  Mýto,     
Mgr. Pavel Mistr 465 420 983 nebo 728 185 336 rkfvmyto@tiscali.cz 

____________________________________________________________________________________ 

Přihláška na hodiny náboženské výchovy ve školním roce 2012/2013  
 

Jméno a příjmení: ………………………………………………….…………………………….. Věk: …………..…….  
Datum narození: …………………………… Škola a třída: ……………..…………………………………………..  
Přijaté svátosti:     Křest □ Ano □ Ne                                              Svaté přijímání □ Ano □ Ne 
Trvalé bydliště: ……………………………………………………………………………..…………………………………  
Kontakt na rodiče: …………………………………………………………………………………………………………..  
 
Podpis rodičů: ……………………………………….… e-mail: ……………………..………………………………….  
 
* Přihlášku prosím odevzdejte ve škole, po skončení bohoslužeb osobně nebo do schránky na faře. 
                       


