
Výuku náboženství nabízí naše škola  
ve spolupráci s římskokatolickou farností, 
aby pomohla rodičům pokřtěných žáků   
snadněji uvádět jejich děti  
do křesťanského způsobu života.  
Ostatní žáci i jejich rodiny mohou ocenit  
etické zacílení výuky na rozvoj osobnosti  
s důrazem na výchovu svědomí a dobré skutky.  

             

Kde nás můžete najít?                                                                             * číslo skupiny 

ZŠ Rokytnice   pondělí        třídy 1+2   od 12:05 (45 min) 1A  

 736 522 838  P. Tomáš Klíč       třídy 3+4+5  od 13:00 (60 min) 1B 

ZŠ Brodek    středa         třídy 1+2+3  od 14:05 (45 min) 2A 

fara Brodek   P. Tomáš Klíč       třída 4+5+6  od 15:20 (60 min) 2B  

fara Rokytnice   středa        třídy 6 až 9  od 16:00 (60 min) 3A 

 737 619 805  Markéta Matlochová      třídy 6 až 9  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. Podmínkou udělení těchto svátostí je účast dítěte na nedělních 

bohoslužbách alespoň jednou měsíčně. Přípravu na biřmování otevřeme na podzim 2023. 

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

Chcete si prohlédnout ukázky našich programů? 

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

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

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

PŘIHLÁŠKA DO NÁBOŽENSTVÍ / KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY  

školní rok 2022/23 
 

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 5.9.2022. Těšíme se na vás.       

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

