V Kolodějích, dne 20. září 2016
Milí rodiče,
děkuji, srdečně děkuji za aktivní přístup všem, kdo mi psali, kdo mě
oslovili a kdo přihlásili své děti na náboženství. Díky tomu máme zhruba
sestavených všech celkem sedm skupin. Prosím současně ty, kdo se mi
dosud neozvali, aby dali vědět, zda z jejich strany je či není o výuku zájem.
Ohlaste se mi také, pokud vaše dítě nemůže chodit kvůli časové kolizi se
školními povinnostmi atd. Vždycky se nějaká možnost může najít.
Naposledy jsem vám psal letos v květnu a bylo to mimo jiné kvůli
penězům. Tentokrát vás ušetřím vodopádu čísel a místo toho se s vámi
podělím o radost: celkem se nakonec za minulé pololetí sešlo 26.200 Kč.
Děkuji všem, kdo přispěli. Jak už jsem psal minule, nejde jen o pokrytí
nutných výdajů, ale hlavně o výraz vašeho zájmu o výuku i obecně o dění ve
farnosti. Nemohu jinak než připojit prosbu, abyste na farnost, resp. farní
stodolu a odměnu paní katechetce pamatovali i nadále. Doporučená
minimální částka zatím zůstává 100 Kč za jedno dítě za měsíc. Pokud by to
pro někoho byl příliš vysoký výdaj, prosím kontaktujte mě a určitě spolu
najdeme řešení. Budu samozřejmě vděčný, pokud někdo bude moci dle
svého uvážení přispět více.
Peníze můžete poukázat na účet farnosti s použitím aktuálního
variabilního symbolu 201603, který nám pomůže platbu identifikovat.
Prosíme, abyste ve vzkazu pro příjemce uvedli jméno dítěte, za které je
částka hrazena.
Číslo účtu je: 251846369/0800, variabilní symbol: 201603.
Peníze můžete předat také v hotovosti katechetce Janě nebo přímo mně.
Chcete-li vystavit potvrzení kvůli dani, rád vám vyhovím. Pokud je to
možné, preferujte prosím v tomto případě platbu bankovním převodem.
V červnu jsme se rozloučili s Bc. Annou Zavadilovou, která nadále učí
náboženství v Říčanech a věnuje se studiu. Dr. Jana Vendelínová s námi
zůstává a letos poprvé budu učit také já a to hned tři skupiny. Ve dvou se
děti budou připravovat na první sv. přijímání (středa 15.30 a čtvrtek 16.30) a
jedna skupina jsou děti ze 6. – 8. třídy ve středu od 16.30.
Výuka probíhá dle rozpisu, který najdete v příloze. Pokud si nejste jisti, do
které skupiny vaše dítě patří, prosím zavolejte nebo napište. Znovu bych vás
rád naléhavě požádal: pokud víte, že vaše děti nebudou přítomny na
náboženství, sdělte nám to včas emailem nebo prostřednictvím SMS. Je to
hlavně v zájmu bezpečnosti dětí. Spojení: 724330835 (O. Salvet) a 607390198
(J. Vendelínová). Prosím pozor, o prázdninách a státních svátcích se neučí.
Poslední hodina před Vánoci bude 15. prosince; v novém roce opět začneme
10. ledna.
Děkuji vám všem za vaši stálou podporu, přeji hezké dny a vyprošuji Boží
požehnání Vám a vašim rodinám.
Ondřej Salvet

