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Vyučujíící:
Mgr. Petr Chlápek

evangelický farář Vrchlabí

O duchovních a
etických základech
naší západní civilizace

ABYCH SE
NEMUSEL JEDNOU
BÁT VŠEHO..

alespoň něco

V	
 letošním	
 roce	
 můžete	
 přihlásit	
 své	
 dítě	
 do	
 hodin	
 
náboženství	
 na	
 vaší	
 škole.	
 V	
 případě	
 dostatečného	
 
počtu	
 žáků	
 každou	
 středu	
 po	
 vyučování	
 (upřesníme).	
 

info: https://www.facebook.com/evangelici.vrchlabi	
 	
 
+	
 e-mail: vrchlabi@evangnet.cz	
 +	
 mobil:	
 604282497

Příhláška do hodiny náboženství
ve školním roce 2015 / 2016
Jméno žáka: ..................................................................................... Vyznání: ................................
Škola: .................................................................................................................

Třída: .................

Jméno rodiče dítěte: ..........................................................................................................................
Telefonní kontakt na rodiče: ................................................ E-mail: …………………………………..
Souhlasím s tím, aby mé dítě bylo vyučováno na
škole, kterou navštěvuje,
základům křesťanské víry, a bylo vyučováno farářem Českobratrské církve
evangelické ve Vrchlabí, Mgr. Petrem Chlápkem v rozsahu 1h týdně. O první hodině
budete osobně informováni po telefonu či e-mailově.

Dne: ...........................................

ve: ............................................. Podpis: ................................

Poznámky:
Hodiny budou vedeny v ekumenickém a otevřeném duchu tolerance
k názorům druhých. Součástí každé hodiny budou hry, zpěv, známý
biblický příběh, modlitba a sdílení vlastních názorů. Smyslem hodiny
je dětem umožnit seznámení se smyslem základních biblických
příběhů, Desaterem, modlitbou Otčenáš a víry jako takové pro
praktický život člověka v naší moderní společnosti.
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na evangelického
faráře Petra Chlápka, který je sám rodičem školáka a rád vám odpoví
na vaše otázky (tel: 604 282 497 - e-mail: vrchlabi@evangnet.cz)
V případě nemožnosti vyučování na škole se budou děti scházet
přímo na evangelické faře. Děti je možné také rovnou přihlásit k
setkávání dětí na “Nábožku”, které se koná každý čtvrtek od 15-16h.
Mnozí rodiče toto již využili.

PŘIHLÁŠKU PROSÍM ODEVZDEJTE CO NEJDŘÍVE TŘÍDNÍMU UČITELI
ČI DO ŘEDITELNY, NEJPOZDĚJI DO 14. ZÁŘÍ 2014 !!!
(po osobní domluvě se lze do výuky zapojit také v průběhu roku)
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info: https://www.facebook.com/evangelici.vrchlabi	
 	
 
+	
 e-mail: vrchlabi@evangnet.cz	
 +	
 mobil:	
 604282497

Příhláška do hodiny náboženství
ve školním roce 2015 / 2016

Jméno žáka: ..................................................................................... Vyznání: ................................
Škola: .................................................................................................................

Třída: .................

Jméno rodiče dítěte: ..........................................................................................................................
Telefonní kontakt na rodiče: ................................................ E-mail: …………………………………..
Souhlasím s tím, aby mé dítě bylo vyučováno na
škole, kterou navštěvuje,
základům křesťanské víry, a bylo vyučováno farářem Českobratrské církve
evangelické ve Vrchlabí, Mgr. Petrem Chlápkem v rozsahu 1h týdně. O první hodině
budete osobně informováni po telefonu či e-mailově.

Dne: ...........................................

ve: ............................................. Podpis: ................................

Poznámky:
Hodiny budou vedeny v ekumenickém a otevřeném duchu tolerance
k názorům druhých. Součástí každé hodiny budou hry, zpěv, známý
biblický příběh, modlitba a sdílení vlastních názorů. Smyslem hodiny
je dětem umožnit seznámení se smyslem základních biblických
příběhů, Desaterem, modlitbou Otčenáš a víry jako takové pro
praktický život člověka v naší moderní společnosti.
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na faráře Petra
Chlápka, který je sám rodičem žáka školy rád vám odpoví na vaše
otázky tel: 604 282 497 , e-mail: vrchlabi@evangnet.cz
V případě nemožnosti vyučování na škole se budou děti scházet
přímo na evangelické faře. Děti je možné také rovnou přihlásit k
setkávání dětí na “Nábožku”, které se koná každý čtvrtek od 15-16h.
Mnozí rodiče toto již využili.

PŘIHLÁŠKU PROSÍM ODEVZDEJTE CO NEJDŘÍVE TŘÍDNÍMU UČITELI
ČI DO ŘEDITELNY, NEJPOZDĚJI DO 18. ZÁŘÍ 2014 !!!
(po osobní domluvě se lze do výuky zapojit také v průběhu roku)

