Milí rodiče,
máte možnost přihlásit své dítě do nepovinného předmětu „křesťanská
výchova – římskokatolické náboženství.“
V něm se děti učí dívat se kolem sebe, pomáhat druhým, objevovat
dobro a lásku v nás i kolem nás, ujasňovat si otázky o smyslu života, poznávat
Bibli a připravovat se na přijetí svátostí. Křesťanská výchova může být velmi
nápomocna při formování osobnosti dítěte a rodičům pomáhá při vštěpování
etických požadavků na děti.
Vyplněnou přihlášku dejte, prosím, do schránky na římskokatolickou
farnost v Rožnově pod Radhoštěm, Pivovarská 31.

Ve čtvrtek 2 . září 2021 proběhne od 14.00 do
16.30 hodin v pastoračním centru zápis dětí do
náboženství.
Rozvrh
hodin
najdete
na
www.farnostroznov.cz, v kostele i na vývěsce.
Výuka začne v týdnu od 6. září 2021.
S přáním dobra a pokoje
katechetka Alena Čípová
………………….. zde odstřihnout ……..................................
Přihláška do výuky náboženství na pastoračním centru
pro školní rok 2021-2022
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Jméno a příjmení: ……………………………………………..……...
Datum narození:………………..…… Pokřtěn(a): ano – ne – nevím

Jméno a příjmení: ……………………………………………...............

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

Datum narození:……………..………… Pokřtěn(a): ano – ne – nevím

Škola, kterou navštěvuje: ……………………………Třída: …….….

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

E-mail na rodiče :………………………………………………….….

Škola, kterou navštěvuje: ……………………………Třída: …………..

Datum: ………………………… Podpis rodiče: …….……………...

E-mail na rodiče :……………………………………………..………….
Datum: ………………………… Podpis rodiče: ………….…………...

