
 PŘIHLÁŠKA 
do římskokatolického náboženství 

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

Datum narození: …………………………………………………………………  

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

Ţák(yně) ………….  třídy ve školním roce …………………………………..  

Škola: ……………………………………………………………………………  

Kontakt na rodiče: telefon: ……………………………………………………  

 e-mail: ……………………………………………………..  

V ………………..   dne ……………………….   
      
 podpis jednoho z rodičů 

 

✂ 

Přihláška do římskokatolického náboženství 

Milí rodiče! 
  
Je to již rok a půl co musíme žít s covidem. Mnoho věcí je úplně jinak, a většinu svých 

plánu jsme museli přehodnotit. Rádi bychom se vrátili k něčemu co je „normální“, ale jak se zdá 
normy tu nenastavujeme my, ale naše česká vláda a velmi nestálý ekonomický trh. 

Vedle této nejistoty, je tu ještě jedna „norma“, kterou je sám Ježíš. Ježíš, který svou 
mocí nezměnil jediný politický systém, neodstranil otrokářství ve své době, nezaložil žádnou 
školu ani nezřídil nemocnici, přesto však jeho způsob vidění a smýšlení ovlivnil celý  svět. 

Daroval nám smíření a naplnil svět láskou, kterou zakoušejí všichni ti, co se o ni snaží a 
žijí ve společenství se všemi, kterým otvírají svou mysl i srdce a naplňují je svou tvořivou silou, 
když pro ně dělají dobré věci. 

A to je to, oč se snažíme v hodinách náboženské výchovy. Naučit děti přijímat druhé 
s láskou, v jejich odlišnosti, neboť každý má něco, co já ne, a proto mohu být vždy obohacen. 
Jen tak můžeme tvořit horizont společenství založený na opravdové lidskosti, který má svůj 
střed, svou vertikálu, svoje ukotvení v Ježíši. On jediný neustále věří, že všichni jsme děti Boží. 

Drazí rodiče, máte-li zájem o tuto náboženskou výchovu, přihlaste své děti na hodiny 
náboženství. Vyplněnou přihlášku můžete vhodit do schránky Římskokatolické farnosti na Nám. 
Svobody 676/2 v Litovli nebo ať ji vaše dítě přinese na první hodinu náboženství. Rozvrh 
náboženství pro vaši školu naleznete na www.farnostlitovel.cz.  

Všem Vám vyprošuji pokojný a stabilní školní rok. 

 P. Miroslav Bambuch  
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