PŘIHLÁŠKA

K8

DO KURZU KATECHETA V BRNĚ 2017/2018
Příjmení:
Jméno:
Titul:

..............................................................................

Rozená:

.........................................................................

...................................................................................

Řeholní:

........................................................................

Rok křtu:

.........................................

Moje farnost:

Děkujeme.

Rodinný stav: ............................................................

.......................................................................................

Datum narození: .......................................

Pokud možno,
přiložte k přihlášce
svou fotografii
průkazkového
formátu.

Místo narození:

Rok biřmování:

.........................................................................................................................................

.........................................

Dosažené vzdělání: .......................................................

....................................................................................................................................................................

Diecéze**: ................................

Kontaktní adresa (obec, ulice, číslo, PSČ): ..................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon / mobil: .....................................................................
Druh dosavadního teologického vzdělání:

E-mail:

.............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Druh dosavadního pedagogického vzdělání:

.....................................................................................................................................................

Od kurzu očekávám vzdělání a zvýšení kompetencí:
*pro svoji službu pastoračního asistenta/katechety, kterou nyní v církvi vykonávám
*pro zapojení do katechetické služby ve farnosti v budoucnu
*pro jinou službu ve farnosti, a to: .......................................................................................................................................................................
Souhlasím, aby Biskupství brněnské zpracovávalo (shromažďování, uchovávání, korespondence) shora
uvedené osobní údaje pro potřeby Diecézního katechetického centra podle zákona č. 101/2000 Sb. na dobu
neurčitou. Beru na vědomí, že tento souhlas je dobrovolný a mohu ho kdykoliv odvolat u Biskupství
brněnského.
……………………………….
podpis

Na druhou stranu přihlášky napište prosím vlastní životopis.
Doporučení duchovního správce
Byl jsem seznámen s podmínkami přijetí, absolvování a cílem kurzu Katecheta a doporučuji jmenovaného
(jmenovanou) ke studiu.
Prohlašuji, že doporučovaného uchazeče/uchazečku osobně znám jako římského katolíka/katoličku s dobrou
pověstí. Jsem přesvědčen, že má studijní i osobnostní předpoklady potřebné nejen k absolvování kurzu, ale
v případě potřeby i k zapojení do praxe a ke katechetické spolupráci ve farnosti.
V ………………………. dne …………………
L. S.
____________________________________________
* hodící se zaškrtněte takto:
** diecézi vyplňte v případě, že se nejedná o brněnskou

.....................................................................
Čitelný podpis duch. správce
a razítko ŘKF

VLASTNÍ ŽIVOTOPIS
Napište, prosím, svůj stručný životopis a sdělte, co sami považujete za důležité, zejména ve vztahu
k víře, katechezi, pastoraci, práci ve farnosti.

.........................................................................

.........................................................................

datum

podpis

Vyplněnou přihlášku (včetně doporučení duchovního správce) odešlete do 22. září 2017 na adresu:
Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum, Petrov 5, 602 00 Brno.

