Přihláška do římskokatolického náboženství pro děti
ve školním roce 2017/2018
farnost Praha-Kunratice, www.farnostkunratice.cz

Milí rodiče a milé děti,
také v novém školním roce 2017/2018 bychom vám chtěli nabídnout výuku náboženství a
pozvat vás, abyste ji hojně využili. Nelitujme času a námahy, které nás vzdělávání stojí,
vždyť právě tato investice se nám bohatě vyplatí a může nám pomoci na cestě k Bohu.
Těšíme se na setkávání s vámi.
P. Vojtěch Smolka a katecheté farnosti
ROZVRH HODIN
A) Děti před prvním svatým přijímáním (předškolní - cca 2. třída ZŠ)
◦ PONDĚLÍ 17:00-17:55
◦ výuku povede Ali Váchalová

B) Příprava na první svaté přijímání (cca 2. - 3. třída ZŠ)
◦ ÚTERÝ 17:00-17:55
◦ výuku povede P. Vojtěch Smolka

C) Děti, kteří již absolvovaly přípravu na první svaté přijímání (cca 3. - 5. třída ZŠ)
◦ PONDĚLÍ 17:00-17:55
◦ výuku povede Jana Vargová

D) Starší děti a mladí (cca 6. - 9. třída ZŠ a odpovídající třídy gymnázia)
◦ ÚTERÝ 17:00-17:55
◦ setkávání nazvané „O Bohu a lidech“: prohloubení víry, vzdělávání, nabídka společně slavené
mše svaté, přátelská setkání a další zajímavý program
◦ výuku povede Karel Macek

DALŠÍ INFORMACE
Třídy v závorkách jsou orientační, s ohledem na okolnosti je samozřejmě možná domluva.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte prosíme co nejdříve v sakristii nebo P. Vojtěchovi/katechetům, anebo ji
pošlete naskenovanou na mail farnosti farnost.kunratice@gmail.com.
Zveme všechny rodiče dětí na informační setkání ve čtvrtek 7. září v 17:00 v Nazaretě. Obsahem bude
představení katechetů a obsahu výuky, pokusíme se odpovědět i vaše případné dotazy. Prosíme přijďte
na toto důležité setkání. Výuka náboženství je zdarma.
Výuka bude probíhat od 18. září 2017 v Nazaretě, Kostelní nám. 16, Praha 4 - Kunratice.

PŘIHLÁŠKA
Jméno a příjmení dítěte
Datum narození dítěte
Školní třída, do které letos dítě chodí
Škola, kterou dítě navštěvuje
Trvalé bydliště dítěte
Jméno a příjmení rodičů
Telefon a email rodičů
V roce 2017/2018 bude dítě navštěvovat skupinu náboženství
(viz výše)
Bylo dítě pokřtěno? (zakrouškujte)
Bylo dítě u prvního sv. přijímání? (zakrouškujte)
Dítě navštěvovalo náboženství ve třídách: (zakrouškujte)
Souhlasím s uchováváním těchto osobních informací.
Datum a místo

ANO
NE
ANO
NE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Podpis rodičů

