Informace k výuce náboženství 2016 / 2017
Náboženství bude vyučovat paní katechetka Jana Vendelínová, Dr. theol. Některé skupiny
pravděpodobně převezmu já sám. Výuka začne s Boží pomocí v týdnu od 19. září, slavnostní
zahájení a požehnání dětem proběhne při mši sv. s účastí rodin v neděli 18. září od 10.30
v kostele v Kolodějích.
Z minulých let mám seznam dětí i kontakty, ale všechno se mění, a tak prosím o vyplnění
přihlášky prostřednictvím elektronického formuláře na této adrese:
https://goo.gl/forms/jVQI6bVYqsOVrkYA2

Připomínám rodičům, že náboženská výchova dětí je těžko myslitelná bez odpovídajícího
životního stylu doma v rodině. Prosím, abyste při sestavování rodinných plánů dali nejvyšší
možnou prioritu společné modlitbě a nedělní mši sv., která je v Kolodějích každou neděli
v 9h. Srdečně vás zvu zvláště na mše sv. s účastí rodin, které se konají vždy od 10.30 každou
třetí neděli v měsíci mimo období prázdnin. V roce 2016 se jedná o tyto neděle:
18. 9., 16. 10., 20. 11. a 18. 12.
Kladu vám na srdce, abyste si ještě dnes tyto termíny zaškrtli v kalendáři. Prosím, abyste
rodinné výlety, návštěvy, dovolené a jiné mimořádnosti, když už se nemohou konat jindy než
v neděli, zásadně neplánovali v tyto dny.
Informační schůzka rodičů se koná ve čtvrtek 15. září od 18.30 ve farním sále (stodole)
v Praze – Kolodějích. Na této schůzce bych rád spolu s vámi sestavil rozvrh a rozřadil děti do
jednotlivých skupin.

Pár slov k jednotlivým věkovým skupinám
1. třída, předškoláci: skupinu otevřeme v případě většího zájmu, zatím se přihlásili jen dva
prvňáčci.
2. – 3. třída: v této skupině bude probíhat příprava k 1. sv. přijímání pod mým vedením.
Oproti loňsku bych rád tuto skupinu přesunul na středu od 15.30.
4. – 5. třída: rád bych ponechal loňský termín – úterý v 16.30
6. – 7. třída, víceletá gymnázia: pokusíme se vytvořit skupinu ve středu od 16.30
8. – 9. třída: rád bych navrhl nový termín v úterý od 17.30
společenství mládeže: rád bych navrhl setkávání ve čtvrtek od 18.30
Prosím pište nebo volejte, pokud budete potřebovat něco domluvit individuálně. Personální
možnosti jsou sice omezené, ale budu se snažit co nejvíc vám a vašim dětem vyjít vstříc.
Těším se na setkání s vámi ve čtvrtek 15. září od 18.30 ve stodole.
Váš

