Mám tu na starosti spolu s psycholožkou knihovnu, kde si vojáci pro volné chvíle
chodí vypůjčovat knížky, CD a DVD s filmy, tak se taky občas na něco podívám.
Ale z čeho mám největší radost je, že tu máme v kapli, kterou tvoří docela velký stan,
pravidelné mše sv. vždy v pátek a v neděli, kde chodí čím dál víc lidí. Na „dušičky“ nás
tam bylo kolem 40. Každému jsem po kázání rozdal svíčku, aby za svoje zemřelé a zvlášť
za vojáky, kteří tady zemřeli, svíčku zapálili a přinesli na oltář a pak jsme se za ně modlili.
Taky jsem je přede mší sv. učil žalm a píseň „Blíž k Tobě Bože můj…“ a celkem se snažili.
Oslavili jsme tu také už naše dva státní svátky. Tož taky jsem se trošku zapojil. Něco
se o tom, jak jsme to tady slavili, píše na internetu na webových stránkách www.army.cz
v kolonce „Zahraniční mise“.
Mezi jiným zde také udržujeme fyzickou zdatnost, která minulý týden mimo jiné
obsahovala 17-ti kilometrový pochod. I já sám jsem s tím měl malinké problémy… Ale
nakonec jsem došel, dokonce ne poslední. I když, jakmile jsem se blížil k základně a
čirou náhodou mě spatřil doktor, ihned mě přinesl „Diclofenac“. Holt moje artritida téměř
III. stupně se nezapře…
Počasí je tu v tuto dobu celkem příjemné, jelikož se nacházíme v horách, ve výšce
2 000 m.n.m. Teplo je tu už jen přes den, asi kolem těch 20 stupňů, ale jakmile slunce
zajde, tak se rázem ochladí a teplota klesne někdy až na 2 stupně.
Jak jsem zaznamenal, u Vás se posouval čas, takže v současnosti zde v Afghánistánu
máme o 3 a půl hodiny víc než v ČR.
Jedna z důležitých věcí, o kterých jsem Vás chtěl také informovat, je využití Vašich
peněz, které jste s otevřeným srdcem darovali pro pomoc místním lidem. Zatím to není
definitivní neboť s určitými lidmi z našeho kontingentu, kteří jezdí do nejchudších oblastí,
stále ještě diskutujeme, co by bylo nejvhodnější pořídit a zařídit. Ale pravděpodobně
budeme investovat do místního sirotčince či nakoupíme na zimu dřevo těm, kteří třou
bídu s nouzí… Ale o přesném zacílení Vašich peněz Vás zcela jistě budu informovat po
svém příjezdu domů. Každopádně Vám všem ještě jednou z tohoto místa vyslovuji upřímné
Pán Bůh zaplať!
Tak to už je asi všecko, mějte se doma moc krásně, a hlavně děkuji za Vaše modlitby!!!
Z afghánských hor Vás moc zdraví
P. Jožka Konečný

Výroky svatých – prosinec
Není slabým, kdo se opírá o Boha.
Mnoho lidí se v těchto místech nestává svatými jen proto, že není nikoho, kdo by z nich
křesťany udělal.
Naučte se velmi trpělivě snášet křehkosti svých bližních a pomáhat jim v nich s nadějí,
že i když teď dobří nejsou, jednou přece jen budou.
sv. František Xaverský
Vpravdě se sluší nazývat mužností, když někdo sám nad sebou zvítězí, když přemůže
hněv.
Kdo nebrání bližního před křivdou, i když to může učinit, dopouští se té samé viny jako
ten, kdo křivdu páchá.
Kdo se vzdálil od Církve, opustil domov i vlast a vydal se napospas v daleké zemi.
sv. Ambrož

Uzávěrka TRIA: příspěvky doručte do čtvrtku 15. 12. 2011
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ROK BIŘMOVÁNÍ – PASTÝŘSKÝ LIST
Drazí bratři a sestry,
právě jsme ukončili první rok přípravy na Cyrilometodějské jubileum, kdy jsme
se častěji vraceli k myšlenkám na křest. Skutečnost, že pokřtěný už nepatří sám sobě,
ale Kristu, nám přináší pokoj a důvěru. Nemusíme se zbytečně strachovat o sebe,
protože on se umí postarat o to, co mu patří. Zároveň se ovšem musíme snažit jednat
ne podle sebe, ale podle Krista, kterému patříme, který na nás má právo. Pak na něj
můžeme spoléhat.
Dnes zahajujeme Rok biřmování. Většina dospělých tuto svátost přijala, i když
i mezi staršími je řada věřících, kteří v mládí neměli možnost biřmování přijmout.
Teprve biřmováním se však dovršuje naše přijetí do církve. Každý, kdo přijal nebo
chce přijmout svátost manželství nebo být kmotrem, má být biřmovaný. Proto
vyzývám všechny dospělé věřící, kteří nejsou biřmovaní, aby se přihlásili k přípravě
na přijetí této svátosti.
Starým a nemocným i v domovech důchodců mohou po krátké přípravě udělit
biřmování kněží třeba společně s pomazáním nemocných.
Proč je biřmování důležité? Vzpomeňte na apoštoly. Měli nejlepšího učitele,
sám Ježíš je naučil modlit se, viděli jeho zázraky, a přece ve zkoušce neobstáli. Jidáš
zradil, Petr zapřel, ostatní utekli, jen Jan stál pod křížem. Když na ně však sestoupil
Duch Svatý, stali se odvážnými svědky zmrtvýchvstalého Krista. Předávali víru a
zapalovali v lidech lásku k Ježíši. Přes všechny překážky církev rychle rostla. Duch
Svatý skrze ně
budoval Boží království ve světě. Že my nehoříme takovou vírou, abychom zapalovali
všechny kolem nás? Obnovme své rozhodnutí pro Boha a otevřeme se působení
Ducha Svatého! On může změnit i dnešní svět!
Co znamená mít Svatého Ducha? Znamená to podobat se Kristu, který je plný
Ducha. Znamená to myslet a jednat podobně jako Ježíš. Proto se budeme v tomto
roce často dívat na Ježíše skrze evangelia, jako se rádi díváme na obrázky těch, které
máme rádi. Každému doporučuji přečíst si denně malý kousek evangelia, abychom
se jaksi přes ten úryvek podívali na Ježíše, s nímž máme stejného Ducha. Často se
ptejme: Jak by to teď na mém místě dělal Ježíš? Pokusme se jednat jako on a modleme
se o Ducha Svatého, aby nám připomínal Ježíšova slova a jeho příklad, aby nám
dával sílu jednat
podle jeho vzoru.
Kdy můžeme počítat s pomocí Ducha Svatého? Duch Svatý je Láska mezi
Otcem a Synem. Chceme-li, aby v nás působil, začněme milovat. Kdo miluje,
zachovává přikázání, říká Pán Ježíš, a hledá dobro druhého. Jednejme podle Božích
přikázání a dělejme skutky lásky k bližnímu. Pak poznáme, že Duch Svatý je v nás a
působí v nás. O to se můžeme snažit každý den a časem poznáme, jak v nás roste
Boží království.

Dospělí křesťané jsou spoluzodpovědní za farnost i křesťanský život v obci a v
celé společnosti. Prvotní církev byla hned od Seslání Ducha Svatého misionářská.
Všichni vydávali svědectví o Kristu a jeho vítězství a přiváděli do společenství církve
nové lidi. Kdo si nechává poklad víry jen pro sebe, je ošklivý sobec. I o víře platí, že
ten dar jsme dostali proto, abychom mohli být užiteční. Snažme se dělit o svou víru
s těmi, kteří ji ještě nepoznali, nebo se od ní vzdálili. Ale dříve než někoho oslovíme,
modleme se za něj, aby naše svědectví dobře přijal, a taky za sebe, abychom to
dovedli správně formulovat. Především ale usilujme o to, aby lidé mohli poznat Boží
lásku z našeho jednání.
Vrcholem tohoto roku bude společná novéna před slavností Seslání Ducha Svatého
a o slavnosti prožijeme obnovu této svátosti.
Byl bych rád, kdyby se ve farnostech setkali bývalí biřmovanci, kteří se společně
připravovali před pár lety a snad vytvořili přátelské společenství. Ať se nyní v těchto
skupinách znovu setkají a vymění si zkušenosti svého křesťanského života a vzájemně
se povzbudí, ať se i společnou modlitbou připraví na obnovení života v Duchu Svatém.
Všichni, kteří byli někomu za kmotra při křtu či biřmování, přijali úkol dávat
dobrý příklad a pomáhat kmotřenci na cestě víry. Možná jsme trochu zapomněli
takový úkol plnit. Vzpomeňme na kmotřence a především se za ně letos často modleme.
Bylo by dobře každý den prosit Pána, aby jim nahradil, co jsme my zanedbali.
Dnes vstupujeme také do Adventu, do přípravy na Vánoce. Začněme toto adventní
snažení prožívat s denním úryvkem evangelia, s modlitbou za kmotřence i naše kmotry
a zvláště se snahou připodobňovat se Kristu, jednat tak, jak on by to dělal na našem
místě, a ukazovat mu lásku zachováváním jeho přikázání. Už tyto Vánoce budou o to
krásnější.
Ke společnému úsilí každému z Vás ze srdce žehná
arcibiskup Jan

List z kalendáře – prosinec
1.12. čtvrtek
2.12. pátek

3.12.
4.12.
5.12.
6.12.
7.12.

8.12.
9.12.
10.12.

7.00 – 16.00 hod. – celodenní adorace na Malém Valu
15.00 – 17.00 hod. – svátost smíření u sv. Mořice
16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
20.00 hod. – adorace v klášteře na Koperníkově ul.
sobota 9.00 – 12.00 hod. - Den otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu
neděle 7.45 hod., 10.45 hod. - mše sv. u sv. Mořice - prodej Vánoční hvězdy
18.00 hod. - mše sv. u sv. Jana - prodej Vánoční hvězdy
19.00 hod. – adorace u sv. Mořice
pondělí 18.00 hod. - příprava snoubenců na sv. manželství
úterý
středa Den otevřených dveří na CZŠ - 10.00 – 12.00 hod. – pro MŠ,
14.00 – 17.00 hod. – pro veřejnost
10.20 hod. – setkání maminek s dětmi
15.30 hod. – výuka náboženství pro žáky 3. třídy v učebně u sv. Mořice
16.30 hod. – biblická hodina v učebně u sv. Mořice (viz pozvánka)
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
čtvrtek 14.30 hod. – setkání seniorů ve farním klubu u sv. Mořice
Srdečně zveme všechny seniory!
pátek
16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
17.30 hod. – setkání velké scholy v učebně
sobota
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Je třeba nahlásit: jméno, příjmení, adresu, číslo občanského průkazu, datum narození
a kontakt (telefon nebo e-mail), a to do 29. 12. 2011, aby se stihly vystavit průkazky
vydané a podepsané otcem arcibiskupem. Pokladničky se budou vydávat 29. 12.
2011 a od 3. 1. 2012 do 13. 1. 2012 ve všední dny od 9:00 do 18:00 hod. a o víkendu
(7. 1., 8. 1.) od 8:00 do 16:30 hod.
Přesnější informace budou zaslány na adresu vedoucího prostřednictvím pošty.
Předem děkujeme za Váš zájem i pomoc.
Mgr. Josef Šebestík, pastorační asistent

Děkanátní pouť do Svaté země od 5. - 12. března 2012
pro všechny, kteří mají zájem osobně navštívit známá biblická místa. Pouti se zúčastní
i kněží kroměřížských farností a okolí. Informace na www.izrael.kromeriz.cz nebo
průběžně v TRIu a v chrámové předsíni.
Uzávěrka přihlášek i úhrada do 20.12.2011 nebo dle domluvy. Přihlaste se co nejdříve!
Termín zvolen dle Velikonoc. Vhodné i pro seniory. Autobus na trase Kroměříž letiště.
Adventní program v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži vždy v 15 hod.:
1. neděle adventní 27.11.2011
PaedDr. et Mgr. o. Martin Mojžiš, průvodce ve Sv. zemi a autor několika publikací
(mše svatá v 8.00 hod. v kostele Panny Marie a v 10.45 hod. v chrámu sv. Mořice)
2. neděle adventní 4.12.2011
Petr Badošek, průvodce na zřícenině a meteorolog, který se do Sv. země vydal pěšky.
3. neděle adventní 11.12.2011
Mgr. o. Jan Linhart, OSF. Spirituál teologického konviktu v Olomouci, který Sv.
zemi prošel pěšky.
4. neděle adventní 18.12.2011
DVD z pouti 2011 a beseda.
Informace: A. a V. Šimordovi tel.: 573 36 10 40, 732 724 568, simorda@post.cz.
Aktuálně na www.izrael.kromeriz.cz

Pozdrav z vojenské mise
Nejsem velký spisovatel a lidská neřest lenost,
která je mi docela vlastní, mě tuze zdržovala od toho,
abych Vám, po nějakém čase v misi, napsal pár řádků
z bojiště. Konečně jsem se k tomuto kroku odhodlal,
jsa povzbuzován jistými zdroji z rodné farnosti, že
moje zpráva nemusí míti zcela vyčerpávající obsah
…
Nuže tedy: dá se říct, že se tady mám celkem jakž
takž dobře. Hlavně jsme tu všichni živí a zdraví, což
je nejdůležitější a taky to pomalu, ale jistě utíká, takže jsme už zhruba v půlce.
Asi už od mého tajného zpravodajského zdroje - mých rodičů (kterým se snažím
pravidelně před nedělní mší sv. v Hradisku telefonovat, abyste měli zprávy co nejčerstvější)
z nedělních „pokostelních“ zpráv víte, že jídlo nám tu vaří Američani a Nepálci. Takže
to máme jak v interhotelu, což s sebou nese na jednu stranu pocit exkluzivity, ale na
druhou stranu si představte, že byste ty „americký hamburgery všeho druhu“ a hrozně
ostrý a kořenitý nepálský speciality měli jíst 3 měsíce...☺ Takže, buď tu máme kuře
sladký jak zákusky, nebo hovězí tak ostrý, že bych po tom vypil bečku piva! Co by
člověk dal za kus obyčejného českého chleba s máslem, natož za maminu „šišečkovou
polívku“! Ale jinak móóóc dobrý!
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SETKÁNÍ SENIORŮ

11.12. neděle

Jako obvykle, tak i v letošním roce pořádají římskokatolické farnosti sv. Mořice i
Panny Marie v Kroměříži společné setkání seniorů, které bude ve čtvrtek 15. prosince
od 14.30 hod. v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ulici. Společné setkání
bude provázet bohatý program.
Přijměte srdečné pozvání k osobní účasti, ke vzájemným rozhovorům, které obohacují
společně prožitý čas.
Na setkání se těší společenství seniorů obou farností.

Zveme maminky na mateřské dovolené s dětmi do herny Centra
na předvánoční setkání ve středu 14. 12. 2011 od 9.30 do
12.00 hod.
Program: v 10.15 hod. ,,Vánoční příběh“.
Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž děkuje farnosti sv.
Mořice, farnosti Panny Marie, přilehlým farnostem, městu Kroměříž za dotace a
podporu, všem dárcům za finanční pomoc, dobrovolníkům a příznivcům Centra pro
rodinu, kteří jej jakýmkoli způsobem v letošním roce podpořili a využili jeho
programů, akcí, prostor a služeb.
S přáním požehnaných vánočních svátků a všeho dobrého do nového roku 2012 za
Centrum pro rodinu přeje Helena Župková (pastorační asistentka).
V rámci 20. výročí znovuobnovení Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži vás zveme na

V Ý S TAV U B E T L É M Ů
v kapli sv. Stanislava na Arcibiskupském gymnáziu
v Kroměříži
Výstavu je možné shlédnout bez předchozí domluvy
20.12., 21.12. 2011 a 4.1., 5.1. 2012 od 16-18 hod.,
8.1.2012 od 14-19 hod.
Ke shlédnutí 150 betlémů z různých materiálů: perník, sklo, keramika, sláma, papír,
dřevo, olovo,…
Kontakt: 573 501 146, kvapilikova@agkm.cz

Tříkrálová sbírka 2012
Oblastní charita Kroměříž pod správou Charity České republiky bude
v roce 2012 pořádat Tříkrálovou sbírku v době od 6. 1. do 15. 1.
2012. Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je upozornit na potřebné
lidi kolem nás i v zahraničí a pomoci jim.
Nejprve však chceme poděkovat všem, kteří se účastí či příspěvkem
podíleli na Tříkrálové sbírce 2011. Tříkrálová sbírka v roce 2011 činila
celkem 577.980 Kč.
S čím se však Oblastní charita Kroměříž potýká je, že v Kroměříži zůstávají prázdné
ulice, ve kterých se už dlouhá léta neobjevili Tři králové. Proto chceme vybídnout
všechny, kteří by se zapojili do této sbírky, a tak pomohli rozšířit společné dílo
charitních pracovníků.
Uvítáme dospělé osoby a mládež starší patnácti let. Přihlásit se mohou v Oblastní
charitě Kroměříž, Ztracená 63 nebo na tel. čísle: 573 343 648, 737 630 670 u pana
Mgr. Josefa Šebestíka. Můžete použít e-mailovou adresu:josef.sebestik@kromeriz.charita.cz.
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12.12.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.
21.12.

22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.

7.45 hod., 10.45 hod. - mše sv. u sv. Mořice
18.00 hod. - mše sv. u sv. Jana
17.00 hod. – zpívané nešpory u sv. Mořice za účasti arcibiskupa
Mons. Jana Graubnera, kanovníků Metropolitní kapituly
u sv. Václava v Olomouci, Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži
a kněží kroměřížského děkanátu
pondělí 15.00 hod. – biblická hodina v PL (viz pozvánka)
úterý
středa 10.20 hod. – setkání maminek s dětmi
15.30 hod. – výuka náboženství pro žáky 3. třídy v učebně u sv. Mořice
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
čtvrtek 14.30 hod. – společné setkání seniorů obou kroměřížských farností
v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ulici (viz pozvánka)
pátek
16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
sobota
neděle 7.45 hod., 10.45 hod. - mše sv. u sv. Mořice
18.00 hod. - mše sv. u sv. Jana
19.00 hod. – adorace u sv. Mořice
pondělí
úterý
16.00 – 17.30 hod. - svátost smíření u sv. Mořice
středa 10.20 hod. – setkání maminek s dětmi
15.00 – 17.00 hod. – svátost smíření u sv. Mořice
15.30 hod. – výuka náboženství pro žáky 3. třídy v učebně u sv. Mořice
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
čtvrtek Živý betlém – vystoupení CZŠ na Velkém nám.
15.00 – 17.00 hod. - svátost smíření u sv. Mořice
pátek
15.00 – 17.00 hod. - svátost smíření u sv. Mořice
16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
17.30 hod. – setkání velké scholy v učebně
sobota 16.00 hod. – mše sv. pro rodiny s dětmi v kapli na Malém Valu
21.00 hod. – tzv. „Půlnoční“ mše sv. u sv. Mořice
neděle 7.45 hod., 10.45 hod. - mše sv. u sv. Mořice
18.00 hod. - mše sv. u sv. Jana
pondělí mše sv. jako v neděli
úterý
středa
čtvrtek
pátek
16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
sobota 16.00 hod. – mše sv. s děkovnou pobožností na závěr roku
23.00 hod. – mše sv. s prosbou o požehnání do nového roku 2012,
za občany města Kroměříže

Příležitost ke svátosti smíření v době adventní:
Ve všední dny se zpovídá půl hodiny před bohoslužbami.
Ve čtvrtém adventním týdnu budou přítomni i kněží z farností našeho děkanátu.
Ve farním kostele sv. Mořice bude příležitost ke svátosti smíření zvláště v tyto dny:
l
v úterý
20.12. – od 16:00 do 17:30 hod.
l
ve středu
21.12. – od 15:00 do 17:00 hod.
l
ve čtvrtek 22.12. – od 15:00 do 17:00 hod.
l
v pátek
23.12. – od 15:00 do 17:00 hod.
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List z kalendáře – Hradisko
1.12. (první čtvrtek v měsíci) – dopoledne - návštěva nemocných
4.12. (první neděle v měsíci) – 14.30 – 15. 00 hod. - kostel Všech svatých Hradisko
– adorace
l 5.12. (první pondělí v měsíci) – 19.00 – 21.00 hod. – Lutopecny
– společenství s modlitbami za uzdravení,
Katecheze - Moc Božího slova II.
l v pondělí - 17.00 – 18.00 hod. – Miňůvky u p. Zdráhala
– modlitební společenství starších
l 12.12. a 26.12. (2. a 4. pondělí) – 19.30 – 21. 30 hod. - fara Hradisko
– biblické společenství
l 13.12. a 27.12. (v úterý po 14 dnech) - 19.00 – 21.00 hod. – Lutopecny
– společenství CHO Naděje
l každou středu - 13.30 – 14. 45 hod. - ZŠ Bezměrov - výuka náboženství
l každý pátek - 18.00 – 19.30 hod. - fara Hradisko - společenství dětí malá schola
l
l

n
n
n
n

rozvoj talentů pro cizí jazyky, společenské i přírodní vědy,
výuka anglického, německého, francouzského, ruského, španělského a
latinského jazyka,
jazykové konverzace vedené lektory z JAR a Ruska,
průběžná komunikace s rodiči žáka prostřednictvím elektronické žákovské
knížky.
Mgr. Štěpán Bekárek, ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

Vánoční hvězda - šance pro těžce nemocné děti
Sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky
nemocných dětí pořádá prodej Vánoční hvězdy. Výtěžek
z prodeje bude věnován Dětskému hemato-onkologickému
oddělení Dětské kliniky v Olomouci.
I letos v našich farnostech přispějeme koupí Vánoční
hvězdy na léčbu těžce nemocných dětí.
Vánoční hvězdu si můžete zakoupit v neděli 4.12.2011
v kostele sv. Mořice po každé mši svaté a večer v kostele
sv. Jana Křtitele.
Děkujeme Vám.

RORÁTY
V době adventní zveme všechny děti na ranní mše svaté ke cti Panny
Marie – roráty. Budeme je slavit ve všední dny od pondělí do pátku
v kapli svatého Vincence na Malém Valu vždy v 6.45 hod. První roráty
budou v pondělí 28. listopadu. Sestry sv. Vincence zvou po mši svaté
děti na malou snídani.

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
Pilařova 3, 767 01 Kroměříž, www.agkm.cz,
tel. 573 501 111
ag@agkm.cz
Nadaným žákům 7. a 9. tříd základních škol, zájemcům o studium na

Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
ve školním roce 2012/2013
Podmínky pro přijetí do 1. ročníku šestiletého nebo čtyřletého studia:
l úspěšné absolvování 7. nebo 9. třídy základní školy
l úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z jazyka českého a matematiky
Žáci s vynikajícím prospěchem /vyznamenání/ mohou být přijati bez přijímacích zkoušek.

Pozvánka
Srdečně Vás zveme na biblickou hodinu, která bude ve středu 7.12.2011 v 16.30
hod. v učebně u sv. Mořice.
Téma: Rodokmen P. Ježíše Krista dle MT 1.3-6.
Jeho synovství lidské a Božské zároveň.
Srdečně Vás zveme na biblickou hodinu, která bude v Psychiatrické léčebně v pondělí
12.12.2011 v 15.00 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje.
Téma: Rodokmen P. Ježíše Krista dle MT 1,3-6.
Jeho synovství lidské a Božské zároveň.
MUDr. Pořízek Bohuslav

Další informace získáte v sobotu 3. 12. 2011, kdy proběhne na naší škole od 9 do 12 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Přihlášky ke studiu: Podávejte na běžných formulářích, které obdržíte v základní
škole (na vyžádání přihlášku pošleme). Přihlášky je nutno podat do 15. 3. 2012.
Studentům našeho gymnázia nabízíme:
n vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu, který vychází
z požadavků RVP pro gymnázia,
n velký výběr volitelných předmětů, orientace na humanitní i přírodní vědy,
n výchovné prostředí a setkávání v křesťanském duchu,
n ubytování a stravování přímo v areálu školy,
n slevy a podporu studentům ze sociálně slabých rodin,
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DEN

OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ

KDY? Středa 7. 12. 2011
h 10 - 12 hod.: program pro MŠ
h 14 - 17 hod.: veřejnost

www.czs-km.cz, tel. 573 335 531
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