
Výuku náboženství vám nabízíme proto, 
aby zábavnou formou pomáhala dětem 

k hlubšímu poznání hodnot, které tvoří  
pevnou součást naší národní identity;  
k porozumění křesťanskému obrazu Boha  
a jeho vztahu k nám; k rozvoji osobnosti  
s důrazem na výchovu svědomí a dobré skutky.  

             

Kde nás můžete najít?                                                                             * číslo skupiny 

ZŠ Rokytnice   pondělí        třídy 1+2   od 12:15 (45 min) 1A  

 736 522 838  P. Tomáš Klíč       třídy 3+4+5  od 13:15 (45 min) 1B 

ZŠ Brodek    středa         třídy 1+2+3  od 14:15 (45 min) 2A 

fara Brodek   P. Tomáš Klíč       třída 4+5+6  od 15:30 (60 min) 2B  

fara Rokytnice   středa        třídy 6+7+8 od 16:00 (60 min) 3A 

 737 619 805  Markéta Matlochová      třídy 6+7+8 od 17:00 (60 min) 3B  

 

Zájemci o svaté přijímání chodí do náboženství minimálně dva roky. Přitom také mohou být na 

žádost svých rodičů pokřtěni. Žáci devátých tříd a studenti vyšších stupňů škol letos mají možnost 

pokračovat ve studiu křesťanství po domluvě s otcem Tomášem 1x za 14 dní na faře. 

------------------------------------------------- 

Chcete si prohlédnout ukázky našich programů? 

Tak zkuste navštívit stránky www.farni-musle.cz/katecheze-on-line, kde máme archivovány výsledky 

naší snahy o distanční výuku náboženství po uzavření škol kvůli 2. vlně koronaviru. 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PŘIHLÁŠKA DO NÁBOŽENSTVÍ / KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY  

školní rok 2021/22 
 

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………..…………………….………………….     Třída:   ………. 
 
Pokřtěn/a:       ANO    NE    ZATÍM NE      Email na rodiče:   ….………………………………………………… 

Bydliště:    .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Navštěvuje školu:    ZŠ Rokytnice 

   ZŠ Brodek u Přerova       Hlásí se do skupiny číslo: …………. * 

   Jinde:   …………………………………………………………………………….………………… 
 
Jméno a příjmení otce: ……………………………..……………….…………...    ……………..………………… 
 
Jméno a příjmení matky:     ……………………………………………………..…….     ....….…………………………  
 

Podpis rodičů:  ………………………………………………….  ….…….……………………………………….. 
(alespoň jednoho)              otec                 matka 

Přihlášky odevzdávejte ve škole nebo na faře v ideálním případě ještě před prázdninami.  
Kdo pro své dítě nenašel vhodnou skupinu, může se obrátit na faráře s prosbou o individuální řešení. 

Startujeme v týdnu od 6.9.2021. Těšíme se na vás.       

http://www.farni-musle.cz/katecheze-on-line

