
Pozvánka a přihláška na náboženství 

  V letošním roce si připomínáme 1.150 výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a                                   

Metoděje na Velkou Moravu. Jaký poklad nám přinesli, můžete vyluštit v    

tajence (nápověda na druhé straně).  

 

 

                                                                               Povím vám příběh z doby, kdy byl sv. Cyril ještě malý.               

V době otcovi smrti mu bylo asi patnáct let. Byl 

otřesen nejen ztrátou zemřelého otce, ale také tím, 

že v téže době přišel na lovu nešťastnou náhodou o  

svého milovaného sokola, kterého si sám vycvičil. Obě pro něj tak bolestné události ho přiměly k 

zamyšlení nad pomíjivostí života.  

Také pro nás je důležité, abychom v určitou chvíli našeho života otevřeli svá srdce a začali se 

zamýšlet nad tím, jak co nejlépe využít tu chvíli života na této zemi a jak ji zhodnotit, aby se 

proměnila v něco trvalého. V tom nám ale nemůže pomoci nikdo jiný než sám Bůh, kterého se 

snažíme poznávat a mít rádi. Evangelista Jan říká: “Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého 

jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.” (Jan 3,16) 

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

rozděleny dle počtu a složení zájemců.  Předběžný čas výuky: 

Vysoké Mýto – na římskokatolické faře: pátek od 13:15 hod první stupeň 
                                                                                     od 14:00 hod druhý stupeň  
Vysoké Mýto – ve speciální škole: dle zájmu 
Knířov – ve škole:  pátek od 12:00 hod  
Dobříkov a Vraclav: dle zájmu 
 
První setkání se uskuteční v pátek 20. září 2013. 
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 2013/2014  
 

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. 
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