
Přihláška na katechezi (uvádění do života z víry) dětí ve školním roce 2021/22
Římskokatolická farnost u kostela sv. Antonína Praha - Holešovice

Jméno a příjmení dítěte:
datum narození:
bydliště:

třída:

Skupina!
1. třída ZŠ
2. a 3. třída ZŠ
4. a 5. třída ZŠ
6. - 9. třída ZŠ2

středa 14:00 - 14:30
středa 14:30 - 15:10
středa 15: 15 - 15:55
středa 16:00 - 16:45

o
o
o
o

V předchozím roce chodil(a) - nechodil(a) na katechezi.
V předchozím roce chodil(a) do skupiny:
Mám zájem, aby dítě v tomto školním roce přistoupilo k prvnímu svatému přijímánr': ano - ne
Dítě se bude účastnit i navazujících zkoušek dětského sboru4

: ano - ne

Dítě bude z výuky odcházet samo - bude ho vyzvedávat (jméno, telefon):

Jméno, adresa, telefon a mail alespoň jednoho rodiče nebo zákonného zástupce:

Základní informace o výuce:
• Katecheze probíhá ve farních prostorách (Dukelských hrdinů 54, Praha 7). Podle potřeby

může probíhat venku nebo v kostele.
• Kontaktní osobou je Pavel Semela (777 085 705, pavel.semela@knez.cz) pro nejmladší

skupinu, Jiří Beran (603 966208, jberan@upcmail.cz) pro 2.-5. třídu, Jiří Zeman
(723 303 770) pro druhý stupeň.

• Zahájení výuky bude pro všechny děti 22.9.2021 v 15:00 při bohoslužbě slova v kostele
sv. Klimenta, pravidelná výuka na faře začne 29.9.2021.

• Katecheze se nekoná během prázdnin, státních svátků a ve Svatém týdnu.
• V případě nepřítomnosti, prosím, dítě telefonicky (preferovaná je sms katechetovi příslušné

skupinky), mailem nebo písemně omluvte.

Přihlašuji své dítě na katechezi a beru na vědomí podmínky výuky.

V dne

podpis rodiče nebo zákonného zástupce

'Zaškrtněte zvolenou variantu. Vzhledem k množství dětí, které se musí během krátké doby vystřídat v učebnách
prosíme o dochvilnost při příchodu i vyzvedávání dětí. Ve skromných podmínkách je možné na děti počkat ve
farních místnostech.

2Nebo studenti gymnázia stejného věku
3Příprava spočívá v celoroční pravidelné účasti na katechezi v příslušné věkové skupině a v účasti na speciálních

setkáních během druhého pololetí (6 setkání v pátek od 14 hodin - data budou upřesněna).
4 Pro bližší informace nebo individuální domluvu kontaktujte regentschoriho Mgr. Miroslava Pšeničku (tel.
777089932)


