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12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec, Zvole
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Loštice, Moravičany
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě;
vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako Otec
a nikdy nás nepřestáváš vést.
Prosíme o to skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.

Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce.

Žalm 69
1: Jer 20,10-13
Ordinárium: latinské č. 509

2: Řím 5,12-15
Olejníkovo č. 502

Jen ten je dobrým
poslem evangelia,
kdo s upřímným srdcem,
bez obav
a falešných očekávání
předává dále to,
co přijal
a co se stalo
vlastním obsahem
jeho života.
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Ev: Mt 10,26-33

JEDELSKÁ FARNOST OSLAVÍ PATROCINIUM SV. JANA
KŘTITELE tuto neděli 22. června. Mše svatá bude v 9 hod.,
svátostné požehnání ve 14.30 hod. Sbírka z poutní neděle
bude věnována na opravy.
P. František Eliáš
SETKÁNÍ KNĚŽÍ DĚKANÁTU začne mimořádně v pondělí 23. června společnou
mší svatou v 9.40 hod. Poté se kněží sejdou na faře, aby si po společném obědě, ještě
před prázdninami, vyšlápli do hor.
P. František Eliáš
OTEVŘENÍ ROKU SV. PAVLA V ZÁBŘEZE. Na pozvání P. Františka Eliáše, děkana, otevře Rok sv. Pavla v neděli 29. 6. v Zábřeze a ve
Zvoli P. Stanislav Bindas CM z loštického misijního týmu. Při mši sv.
v 6.55, 8.30 (v Zábřeze) a v 10.15 ( Zvole) bude prezentovat misijní
dílo na Hondurasu. Sbírka v rámci mší svatých bude věnována na
podporu chudých v této zemi. V rámci odpoledního požehnání v 15
hod. (Zábřeh) bude možné zhlédnout obrazovou prezentaci díla misíí v této zemi. Všichni jste srdečně zváni!
redakce
VOLBY DO PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY VE FARNOSTECH ZÁBŘEH,
SVÉBOHOV A KLÁŠTEREC. Příští neděli 29. června proběhnou ve vyjmenovaných
farnostech volby do pastorační rady.
Po vyzvednutí volebních lístků s kandidáty do pastorační rady, zatrhnete (natrhnutím papíru) 6 kandidátů. Prvních šest s největším počtem hlasů, bude zvoleno do
pastorační rady přímo. Rada bude doplněna o zástupce jednotlivých společenství farnosti a o členy jmenované předsedou rady (farář, administrátor).
volební komise
KATOLICKÝ DŮM zve nejenom seniory na úterý 1. července na „Zábavné odpoledne“ s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14. hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.
Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
KAPLE SV. PROKOPA NA SKALIČCE. Po dvouleté pomlce Vás zveme na oslavu patrocinia kaple sv. Prokopa
na Skaličce, které oslavíme v předvečer svátku, ve čtvrtek 3. července při mši svaté v 19 hodin.
Město Zábřeh, jakožto vlastník objektu, kompletně
kapli zrekonstruovalo v uplynulých dvou letech. Kaple
byla staticky zabezpečena, odvodněna a znovu odizolována. Byly provedeny nové vnitřní omítky, položena
nová dlažba, opraveny vitráže v oknech včetně nového
odvětrání. Dále byl opraven vstupní pískovcový portál
a fasáda nově natřena.
Farnost dodala dubové dřevo a zaﬁnancovala interiérové vybavení kaple (nový obětní stůl, ambon, sedes
a opravu svatostánku).
Za farníky ze Skaličky Pavel Kunert
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POUŤ V RÁJEČKU. V sobotu 5. července oslavíme svátek sv.
Cyrila a Metoděje. A protože ne každý se může zúčastnit národní slavnosti na Velehradě, dovoluji si Vás pozvat do Ráječka ke
společné oslavě těchto apoštolů slovanských národů. Slavnost
začne v 11 hodin v kapli sv. Cyrila a Metoděje mší svatou, kterou bude celebrovat někdejší zábřežský kaplan Doc. ThDr. P.
František Kunetka. Slavnost pak bude pokračovat v hasičském
areálu v Ráječku, kde místní Sbor dobrovolných hasičů pořádá tradiční sousedské posezení. Pro děti bude připravena celá
řada her a soutěží s tematikou požární ochrany (o sladkosti). Pro
všechny pak kromě tradičního guláše i občerstvení všeho druhu a také bohatá tombola. K poslechu a tanci bude známé melodie vyhrávat skupina MIROX ze Šumperka.
Zkrátka a dobře sláva skoro jako na Velehradě a tak nezapomeňte přijít!
Za farníky z Ráječka Josef Klimek

BIŘMOVANCI se sejdou v pátek 27.6.2008 po 19 hod. v zábřežském farním kostele. Hostem setkání biřmovanců bude P. Martin Vévoda.
P. František Eliáš

OHLASY:

 CODEX GIGAS V ZÁBŘEZE. Během představení Codexu gigas v kostele sv. Barbory se na vstupném dobrovolném
vybralo 5.850 Kč. Díky podpoře poslance evropského parlamentu Jana Březiny, který zajistil převoz a zapůjčení knihy, byla tato částka v plné výši určena na opravu horního
kostela, náklady spojené s propagací uhradilo Farní muzeum z grantu města. Návštěvníkům děkujeme. Cílem akce byla také propagace křesťanského kulturního dědictví. Následující týden, kdy byla kniha vystavena v Katolickém domě, ji zhlédli stovky žáků škol i dospělých.
Mgr. František John
 10. VÝROČÍ SVATOANTONÍNSKÉHO TÁBORÁKU. Jaký byl? Jaké by bylo 10
let staré víno a natožpak 15 let!? Když jsme se podívali do naší kroniky, zjistili jsme,
že se její počátek datuje do roku 1993 (i když kořeny Rytmické scholy sahají ještě
dál!). Jsme vděčni všem příznivcům, posluchačům i bývalým členům, že dokázali
spolu s námi vytvářet společenství zaměřené k větší cti a slávě Boží. Neboť je pravda, že kdo zpívá, dvakrát se modlí. Mohu to potvrdit z vlastní zkušenosti. Za těch
víc jak 10 let jsem se naučila zpívat, přestože jsem naprostý laik neznalý not. Byla
jsem nucena naučit se i druhý hlas a hrát na rytmické nástroje. Dnes už umím mnoho písniček zpaměti i poslechově. Pravidelná služba, zkoušky a společenství skoroprofesionálů člověku přináší hlubší prožívání zpěvu při liturgii a jistě i požehnání.
V dnešní době Rytmická schola „vyrostla aniž by zestárla“, a tak by se dnes mohla
nazývat spíše scholou „kojících matek“ s dvěma matadory. Věříme, že radostná služba Rytmické scholy přináší mnohým i dnes radost a osvěžení při prožívání liturgie.
Mimochodem právě letos slaví v létě také náš vedoucí Radomír Friedl kulaté jubileum. Přejeme mu, aby mu Bůh stále žehnal nejen skrze tuto službu a dal mu „po čem
jeho srdce touží“.
Za všechny členy rytmické scholy Marta Rýznarová.
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Učící se církev – JEDNOTA DUŠE A TĚLA
Co je člověk? Otázka jistě důležitá, ba nejdůležitější, poněvadž podle odpovědi na ni se utváří celý život každého člověka jak zde na zemi, tak také jednou i na věčnosti. A přece mnozí si ji vůbec nepoloží, ač v jiných věcech si kladou otázky stále (nač?,
k čemu?, proč?... jaký to má smysl?, účel?). Jiní si
tuto otázku položí, ale jejich odpověď je chybná: jejich život – velké kroky, ale mimo cestu K PRAVÉMU CÍLI.
Nepřijatelnými jsou směry, které se snaží vysvětlit
člověka z jednoho principu – monismus. (To je názor, že veškerenstvo vychází z jediné podstaty. Základem monismu je tvrzení, že pro vysvětlení fungování světa není potřeba mít princip duchovní
a hmotný, ale že svět je jednotný.) Je to pohled materialistický, který považuje u člověka hmotný organismus za jedinou skutečnost a celý duchovní a duševní život za činnost nervové soustavy. Právě tak je nepřijatelný i monismus spiritualistický, vysvětlující hmotu jako „ztuhlou“ formu ducha (někteří biblisté).
Každý živý organismus oživuje duše. U rostlin „duše vegetativní“ umožňuje růst a rozmnožování, u živočichů smyslové poznání, snahy a city. U obou těchto jsoucen nemohou
jejich podstatné formy existovat mimo jejich hmotu, ale vždy ve skutečném celku s hmotnou látkou. Jejich „duše“ jsou smrtelné.
Duchová duše člověka však není zplozena rodiči, ale je stvořena Bohem a to hned
v okamžiku početí, při oplození vajíčka spermií. V té chvíli je už počat člověk, tedy za spolupráce Boha s člověkem-rodiči. Přitom v žijícím člověku jsou duše a tělo dvě podstaty neúplné, které teprve ve vzájemném spojení vytvářejí úplnou lidskou přirozenost. Během pozemské existence člověka je ovšem jednota duše a těla nedělitelná. Oddělení duše od těla
se děje až ve chvíli smrti. To má své důsledky pro tělo, které ztrácí svou jednotící formu,
přestává být smysluplným celkem a stává se dočasným seskupením rozpadajících se tělesných prvků. Tělo bez duše se rozpadá. Smrt je odloučení duše od těla. Sama lidská duše
díky své duchovní jednoduchovosti se nemá v co rozpadnout, a proto je schopna přežít
uhynutí svého hmotného organismu v plnosti osobní individuality, projevující se činností
duchové paměti, rozumu a vůle. Zde mluvíme o nesmrtelnosti lidské duše. Tím okamžikem vstupuje do stavu věčného života blaženého či věčné smrti bolestné, tedy s plnou duševní schopností přijmout odměnu nebo trest.
Bůh sám dal duši samostatnou existenci, což nedal ale tělu. Tím ji Bůh obdařil i přirozenou touhou po nesmrtelnosti. Nesmrtelnost lidské duše není tedy jen závěr vyvozený z její
duchovosti, nýbrž tato bytostní idea je zakotvena v duši samé, takže vlastní zánik je duši
nepředstavitelný. Jediná možnost zániku duše by byla, kdyby Bůh, který ji stvořil, také ji
zničil, což ovšem on neudělá, ale její existenci prodlouží do věčného trvání – blaženého či
bolestného.
Ovšem v duši zůstává tíhnutí k jejímu konkrétnímu tělu. Jejich opětné spojení se uskuteční při všeobecném vzkříšení na konci času. Jako je například možné znovu vystavět zaniklou budovu, když je uschována její projektová dokumentace, tak je podobně pro Boha
možné, podle svébytného plánu lidské duše znovu vybudovat ve vhodnějším provedení
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(oslavené) lidské tělo při jeho vzkříšení v novém věku. V řeči dnešních mladých bychom
mohli říci: „Tak, jak jsi mě stvořil, Bože – to je super.“
K dnešnímu námětu nám zbývá objasnit také tak často užívané slovo „SRDCE“. Srdce
ve vlastním slova smyslu znamená tělesný orgán člověka i zvířete. V přeneseném smyslu je
srdce sídlem duševního života – rozumu, vůle citů, vášní. Dále je srdce sídlem přirozeného
a nadpřirozeného života duše – tedy středem života. Proto Bůh nestvořil ženu – Evu z hlavy a ani z nohou Adamových, ale ze žebra, z blízkosti srdce (Gn 2,21-22). Duchovní tradice
církve mluví o srdci, které v biblickém smyslu označuje onu „hlubinu bytí“, kde se člověk
rozhoduje pro Boha nebo proti němu, kde se obrací na Boha nebo Bůh na člověka.
Jistě ideálem a vrcholem může být Ježíšovo Božské Srdce – z lásky k nám a pro naše
hříchy a k naší spáse probodené. Je chápáno jako zvláštní znamení a symbol té lásky, jíž
Božský Vykupitel neustále miluje věčného Otce a všechny lidi bez výjimky. Kolik to jen příkladů života a působení Ježíšova za tu krátkou dobu tří let! Evangelia jsou toho plná!
Srdce je i sídlem mravní osobnosti. „Neboť ze srdce vystupují také špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva...“ (Mt 15,19). Boj proti tělesné žádostivosti vyžaduje očišťování
srdce a cvičení v mírumilovnosti.
Když chtějí Písma označovat místo, odkud vyvěrá modlitba, hovoří někdy o duši nebo
o duchu, ale nejčastěji o srdci (více než tisíckrát!). Je to srdce, které se modlí. Je-li daleko od
Boha, pak je vyslovení modlitby marné.
V hlubinách srdce se vše svazuje a rozvazuje. Například není v naší moci necítit více
urážku a zapomenout na ni, avšak srdce, které se nabídne Duchu svatému, promění ránu
v soucit a očistí paměť tím, že přemění urážku v přímluvu.
Starozákonní žalmista když uvažuje, co je člověk, čím ho Bůh učinil, svůj údiv nad jeho
velikostí vyjadřuje slovy: „Hospodine, Pane náš, co je člověk, že na něho pamatuješ, syn
člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš“
(Ž 8,5-7). Velikost člověka však volá i po jeho odpovědnosti před Bohem i před jím samým.
Upřímnou vírou se máme sklánět před Bohem a denně mu děkovat, že nás takto povýšil,
že nekončíme v prachu země, ale jsme povoláni se svým vzkříšeným, tedy oslaveným tělem, do společenství celé Boží Trojice, tedy s účastí na blaženosti nebe. A také Bože, děkuji
ti, že jsi mi ukázal cestu k dosažení této mé velikosti. Je jí tvé desatero a evangelium tvého
Syna Ježíše. Chci vše zachovávat a plnit, i když to stojí oběti. Jasně si uvědomuji, že jen tak
dosáhnu opětného spojení duše a těla při vzkříšení na konci času a to vrcholně slavného
a blaživého. Papež Lev Veliký i mne vyzývá: „Křesťane, poznej svou velikost!“
P. Antonín Pospíšil

Blahopřejeme
24. června na slavnost sv. Jana Křtitele oslaví jubileum 30. let kněžského svěcení P. Václav Haltmar z Horních Studének,
P. Jan Valenta ze Štítů a P. Václav Vrba ze Svébohova.
Do jejich další kněžské služby přejeme dostatek sil, zdraví a radosti z práce na vinici Boží.
Farníci z „rodných“ farností
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ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO
Sbírky z neděle 15. června: Červená Voda 1.261; Mlýnický Dvůr 310; Jakubovice 306;
Písařov 670 Kč. Dar: Jakubovice (na chodníky) 500 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
 BIBLICKÁ HODINA bude v Jakubovicích ve čtvrtek 26. června v 18 hod. na Stráži, sraz v 17.30 hod.
 FARNÍ DEN v Červené Vodě se koná v sobotu 28. června od 16 hodin na farním
dvoře. Jsou zváni všichni farníci i děti k ukončení školního roku. Bude příležitost setkat se mimo kostel, popovídat si, zazpívat, zahrát hry a soutěže. Bude se opékat kýta
ze selete a točit pivo. Přijďte pobejt!
 INTENCE mší svatých si přicházejte dát zapsat na příští půlrok.
 Jste zváni P. Václavem Dolákem na PRIMICI do Svitav v neděli 29. června v 15
hod. nebo do Drnovic u Vyškova. Více na nástěnce.
P. Pavel Vágner

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 15. června: Mohelnice 4.198; Úsov 963; Studená Loučka 450 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara
 Informace: v úterý 24.6. v 14.00 hod. se koná na faře pravidelné setkání seniorů.

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

Prosím, přijďte v sobotu 28.6. na brigádu od 9.00 do 13.00 na farním dvoře v Postřelmově. Je třeba naložit kontejner, každého bude potřeba.
P. Vladimír Jahn
Prosím všechny účastníky soutěže Farníčku, aby si vyzvedli své odměny,
a to v neděli 29. 6. po mši sv. u sakristie.
Za redakci Farníčku Alena Viktorinová

Ohlášky
V sobotu 28.6. ve farním kostele v Postřelmově ve 12.30 hodin budou sezdáni
pan Pavel Soják a slečna Martina Roučová.
Novomanželům gratulujeme a přejeme od Pána Boha stálou pomoc a ochranu

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 15. června: Lubník 360; Tatenice 2.780; Hoštejn 950; Kosov 600 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl

ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH:

 V neděli 29. června: Hoštejn 8 hod., Lubník 10 hod.
(pouť ke svatým Petru a Pavlovi). Celebruje P. Bohuslav Novák
 Kosov 8 hod., Tatenice 10 hod. (pouť ke sv. Janu Křtiteli)
Celebruje P. Jaroslav Přibyl
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FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY
Sbírka na kostel z neděle 15. 6. Loštice 9.902 Kč, Moravičany 6.636 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán !
VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA Z ŘÍMA V LOŠTICÍCH. V rámci pastorační návštěvy Misijní společnosti sv. Vincence, slovenské
provincie, přivítají Loštice vzácného hosta: 23. nástupce sv.
Vincence de Paul, P. Gregoryho Gayae CM. Narodil se 8. 10.
1953 v Baltimore, Maryland, USA. Kněžské svěcení přijal 24.
5. 1980. Do roku 1984 působil jako profesor a formátor na Niagarské universitě, následně pak na misiích v Panamě. Od r.
2003 byl předsedou Konference řeholníků v Guatemale. Za
generálního představeného Misijní společnosti byl zvolen 15.7.2004. Dovolujeme si pozvat
Vás na mši svatou s P. Gregorym a naší komunitou ve čtvrtek 26. června v 18 hod. do chrámu sv. Prokopa v Lošticích !
POD LOŠTICKÝM NEBEM 2008. MKS a Město Loštice Vás srdečně zvou na 13. loštické
slavnosti hudby a tvarůžků 27., 28. a 29. června do sportovního areálu TJ Slavoj Loštice.
Pátek večer od 18 hod. se ponese ve stylu country. Vystoupí : KAMARÁDI z Loštic, ZELENÁČI Mirka Hoffmanna a ŠEDIVÁCI z Přerova. Sobota bude patřit moravské dechovce.
Představí se Vám od 13 hod.: ROHELANKA, VESELÁ KAPELA, LOŠTICKÁ VESELKA,
VĚROVANKA, ŠOHAJKA a Loštické mažoretky. Večerní program lidové veselice vyplní
ZTRACENÉ RÁJ a FRAK. V nedělním programu má své tradiční místo Slavnostní bohoslužba v 9. 30 hod., kterou celebruje P. Pavel Kavec CM a doprovází JIŘINKY z Moravičan a
Vyroubalova dechovka. Od 13 hod. Vás čeká tvarůžkové klání, královské ceremonie a soutěž v pojídání tvarůžků. Občerstvení nejrůznějšího druhu je zajištěno. Vezměte s sebou své
blízké a přátele a přijeďte k nám, do Loštic! Budete vítáni !
REMINISCENCE Z 2. ROČNÍKU FARNÍHO TÁBOŘENÍ. „Tři věci nám zůstaly z ráje: hvězdy, květiny a dětské oči.“ ( Dante Alighieri 1265-1321). Pod hvězdami, mezi květinami na farním dvoře v Moravičanech se o minulém víkendu třpytily štěstím naplněné dětské oči.
Mladí rodiče z Moravičan uspořádali pro ně 2. ročník farního táboření. Na starém dvoře
v sobotu podvečer vyrostly stany pro kempování asi dvaceti účastníků „sleziny“. Po občerstvení u ohně propukly soutěže. Vrhaly se šipky, střílelo ze vzduchovky na terč, starší si vyzkoušeli dovednost a orientaci v terénu. Večer se pak sedělo u neodmyslitelného táboráku
s písničkami v podání věhlasného A. M. ÚLETU. Noční stezka, honění strašidel pak unavilo účastníky do té míry, že byli nuceni ulehnout „na kutě“. Ráno byli všichni čupr a účastni
mše svaté již v 8 hod. Děkujeme všem rodičům za obětavost, Pavlu Nejedlému za postavení
téměř originálního indiánského tee-pee a všem ostatním za podporu a porozumění. Pamatujme: „DĚTI JSOU MOSTEM DO NEBE.“ (moudrost z Persie)
P. Pavel Kavec CM

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 15. června: Štíty 2.650; Cotkytle 710; Horní Studénky 1.250 + dar na opravy 1.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
Zveme na pouť ke sv. Janu Křtiteli do Zborova v neděli 22.6. v 10.30 hod.
* Při mši bude žehnán nový zvon setkání Panny Marie s Alžbětou. *
* Změna bohoslužeb v neděli 22.6*.: v Horních Studénkách bude mše sv. s nedělní platností v sobotu 21.6. v 18.00 a v neděli nebude. V Cotkytli bude mše sv. už v 7.30 hod.
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Sbírky z neděle 15. června: Zábřeh 9.080; Jedlí 1.700; Svébohov 2.100; Klášterec 2.290;
Zvole 3.740 + mozaika (setkání mládeže na Velehradě) 1.250 Kč. DARY: Zábřeh – na Haiti 400, na kostel sv. Barbory 500; Jedlí – na opravy 500; Svébohov na Honduras 5.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

PŘIHLÁŠKY DĚTÍ DO NÁBOŽENSTVÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2008/2009
V Katechismu katolické církve čteme: Rodiče dostali z milosti svátosti manželství odpovědnost a výsadu evangelizovat své děti… Již od nejútlejšího věku by měli začít vychovávat děti
k víře. To se uskutečňuje již tehdy, když si členové rodiny pomáhají růst ve víře svědectvím
křesťanského života podle evangelia. Rodinná katecheze předchází, doprovází a obohacuje
jiné způsoby poučování ve víře. Rodiče mají poslání naučit děti modlit se, objevit v sobě povolání Božích dětí. Farnost je pro křesťanskou rodinu eucharistickým společenstvím a srdcem liturgického života; je to výsadní místo katecheze dětí i rodičů… Rodiče mají právo zvolit pro své dítě školu, která odpovídá jejich přesvědčení. (Viz KKC 2225, 2226 a 2229).

……………………………………………………….................………………................……
PŘIHLÁŠKA DO NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/09
Přihlašuji své dítě (jméno a příjmení)
……………………………………………………………........................................................................
které bude v novém školním roce žákem (žákyní) třídy: …… školy………………....................
nar.: …………………………………………, pokřtěné: ano - ne
do náboženské výchovy Římskokatolické církve.
Jméno, adresa a telefon rodičů: ……………………………………………………...................…………
Jsem jsi vědom(a) a souhlasím se závazky týkajícími se docházky (viz druhá strana).
Dne: ……………….…....................

Podpis(y) rodičů: …………………......................................

……………………………………………………….................………………................……
Praktické poznámky týkající se docházky do náboženské výchovy: náboženská výchova ve
škole má statut nepovinného předmětu. To znamená, že do takového předmětu je nutné
se přihlašovat na začátku každého školního roku. Pro žáka, který se přihlásí do nepovinného předmětu, je docházka povinná. Každá absence musí být omluvena rodičem písemnou formou v žákovské knížce. Na výuku žák přichází včas a je připraven (učebnice, sešit, psací pomůcky, žákovská knížka …) Vyučující má právo poznačit do žákovské knížky
i případné nedostatky chování žáka. Na plodnou spolupráci při výchově vašich dětí se těší
vyučující katecheté.
Můžete použít přihlášku, zde otisknutou a odevzdat ji přímo na faře (osobně, poštovní
schránka) i pokud vaše dítě ještě nenavštěvovalo výuku náboženství.
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213,
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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