
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2021/2022 
ZŠ Sušice, Lerchova ul. 
1. ročník   pondělí 11.50 - 12.35 od   13. září 
2. a 3. ročník  pondělí 13.00 - 13.45 od   13. září 
4. a 5. ročník  středa  13.00 - 13.45 od   15. září 
6. až 9. ročník  pátek  15.00 - 15.45 od   17. září 

 

ZŠ T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129 
1. až 5. ročník  úterý  13.30 - 14.15 od 14. září 
6. až 9. ročník  pátek  14.00 - 14.45 od 10. září 

ZŠ T. G. Masaryka Sušice, Komenského 59 
1. až 5. ročník  pátek  12.45 - 13.30 od 10. září 

Gymnázium Sušice 
Bude upřesněno 

ZŠ Kolinec 
1. až 5. ročník  čtvrtek 13.00 - 13.45 od   9. září 
6. až 9. ročník  čtvrtek 13.50 - 14.35 od   9. září 

Pokud byste potřebovali podrobnější informace nebo Vám z vážných důvodů 
nevyhovoval čas výuky, obraťte se přímo na vyučujícího Mgr. Vojtěcha Šmídla, tel. 
777 358 728, e-mail: vojtech.smidl@centrum.cz 

Náboženství je nabízeno i na dalších ZŠ v okolních farnostech (Hrádek u Sušice, 
Dlouhá Ves, Hartmanice, Kašperské Hory, Hlavňovice, Velhartice, Zavlekov, Nalžovské 
Hory, Žihobce, Žichovice, Horažďovice, ...) 
 

 
PŘÍPRAVA DĚTÍ KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ A 

EUCHARISTIE 2021-2022 V SUŠICI 
Vážení rodiče,  příprava je určena dětem ve věku přibližně 3. třídy nebo starším, které 

navštěvují výuku náboženství a jsou pokřtěny. Další podmínkou je pravidelná účast na 
nedělní mši svaté a účast na nabízené přípravě. Přípravy se mohou účastnit i nepokřtěné 
děti, pro které rodiče žádají křest. 

• Odložená příprava dětí přihlášených v minulém školním roce bude zahájena 
v úterý 14. září od 16:00 do 17:15 na faře v Sušici. Na toto setkání přijdou i rodiče dětí. 
Následně bude příprava každé úterý v uvedený čas. 

• Informační schůzka pro rodiče nově přihlášených dětí se koná ve středu 22. září 
od 16:00 do 17:15 na faře v Sušici. Zde se rodiče seznámí s podmínkami a průběhem 
přípravy. Dohodne se také den a hodina přípravy. 

Přihlášky k přípravě dostanou děti na hodině náboženství. Můžete také přímo oslovit 
duchovní našich farností a katechety. 

P. Jaroslaw Zygmunt  a  katecheté  Vojtěch a Šárka Šmídlovi  


