Úvodní slovo
K úvodnímu slovu mě vždycky pobízela paní Věra. Teď
je nemocná a pobývá nějakou dobu v nemocnici
v Kladně. A tak pobídka přišla od našeho asistenta
Petra Belici. Když už jsem tedy začal paní Věrou, chtěl
bych jí touto cestou poděkovat za mnohá léta, kdy
starost o farní listy byla především na jejích ramenou.
Jen Pán Bůh a nejbližší spolupracovníci ví, kolik času,
námahy a věčného připomínání to paní Věru stálo.
Děkuji Vám jménem farnosti. Prosím, budete-li chtít,
buďte naší inspirátorkou i nadále. Nové redakční radě
přeji také inspiraci Ducha svatého. Abychom věděli, co
a kdy napsat.
Novinkou od září je, že k nám do farnosti opět přijde
pan jáhen. Bude svěcen 3. září v naší katedrále
a jmenuje se Dominik Frič. Pochází z Prahy 13, ze
Stodůlek. Z doby, kdy jsem tam byl jáhnem, si jej
pamatuji jako malého hocha. Přiznám se, že mě
nenapadlo, že jednou budeme spolupracovat na vinici
Páně. Věřím, že si jej oblíbíte a přijmete ho s láskou.
Na závěr bych Vám všem chtěl poděkovat za trpělivost,
kterou máte se mnou. Za skryté a potřebné služby
spolupracovníků, kteří musí často snášet mé nálady
a nedostatky. A prosím, vydržme to léto, které začalo
tak prudce. Modleme se za mír na Ukrajině a za déšť.
Požehnané léto Vám přeje P. František

Občasník Římskokatolické
farnosti Kralupy nad Vltavou
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NOC kostelů 2022 v naší farnosti
Letošní Noc kostelů proběhla v naší farnosti
ve větším rozsahu již potřetí. V roce 2020
jsme otevřeli pět kostelů, loni jich bylo šest
a letos se nám podařilo otevřít kostelů osm.
Kromě těch, které se návštěvníkům otevřely
již v minulých letech, byly letos nově
otevřeny tři další kostely, konkrétně kostel
Narození Panny Marie v Holubicích, kostel
sv. Klimenta v Chržíně a kostel sv. Jiří na
hřbitově ve Velvarech. I když takto velký
rozsah letošní Noci kostelů byl náročný na
organizaci, rozhodně to za tu atmosféru
a možnost setkání se s lidmi mimo farnost
stálo. Letošní rok byl plný „NEJ“. NEJvíce
otevřených kostelů (8 kostelů + 1 kaplička
+ 1 doprovodný program mimo kostel),
NEJvíce hudebníků a zpěváků (4 sbory
+ 7 skupin učitelů a žáků ZUŠ + 2 varhaníci
+ zpívání při kytaře), NEJvíce návštěvníků
za poslední období ve farním kostele
(288 návštěvníků - nárůst o 220 % oproti
roku 2020 a o 198 % oproti roku 2021),
NEJvětší průměrná návštěvnost na kostel
(173 návštěvníků letos, 90 návštěvníků vloni
a 87 návštěvníků v roce 2020) a NEJvíce
domluvených partnerství s městy a obcemi
(3 města a 3 obce).
Základem programu ve všech kostelích byla
hudební vystoupení, ale také informace
o křesťanství. O hudební vystoupení se letos
postarali žáci a učitelé Základní umělecké
školy v Kralupech. Dále také vystoupilo
pěvecké uskupení Období sboru, Šimon
Family Band a ve Veltrusech probíhalo
zpívání při kytaře. Nechyběly ani varhanní
koncerty, které proběhly ve Chvatěrubech
a na Vepřku, v podání varhaníka Vojtěcha
Hrňáka. V Kralupech se o varhanní koncert
postarali žáci ZUŠ Kralupy. V rámci
závěrečného koncertu Noci kostelů, který
proběhl ve farním kostele, vystoupil
Dvořákův komorní sbor Kralupy s Lužanskou
mší od Antonína Dvořáka.
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Seznámení s liturgickým prostorem probíhalo v rámci komentovaných prohlídek, kdy byl
návštěvníkům kostel prezentován ne jen
pouze jako stavba z hlediska historie a stavebního slohu. Byl popsán také z pohledu
křesťanského, aby návštěvníci věděli, co vše
se v kostele nachází a k čemu to slouží. Již
tradičně byl o tyto komentované prohlídky
největší zájem. Návštěvníci se nejvíce
zajímali o možnost podívat se do míst, kam
se běžně nedostanou. Na Vepřku to byla
například zvonice a ve většině kostelů to byl
kůr nebo sakristie.

Čtení z bible – Boží slovo (Nelahozeves)

Kromě Velvar a Chržína probíhalo ve všech
ostatních kostelích v rámci představení
křesťanství čtení z Bible. Návštěvníci si
mohli poslechnout vybrané úryvky z Bible,
které četli farníci. Následně bylo možné
rozvést individuální rozhovor nad těmito
texty. V Nelahozevsi, kde bylo čtení
posledním
bodem
programu,
došlo
k improvizaci a Boží slovo se četlo venku
vedle kostela pod stromem při svíčce
a světle z mobilu. Bylo to velmi příjemné
a netradiční zakončení Noci kostelů v této
obci. Ve všech kostelích si návštěvníci mohli
vzít Boží slovo i domů v podobě papírové
ruličky, ve které byla ukryta krátká citace
z Bible.
Po závěrečném koncertu v Kralupech, který
byl pomyslnou tečkou za Nocí kostelů, hlavní
koordinátor akce poděkoval všem koordinátorům jednotlivých kostelů, dobrovolníkům
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a hudebníkům. Nelze opomenout ani partnery a podporovatele, bez kterých by se akce
mnohem hůře realizovala. Hudebníci i dobrovolníci obdrželi jako poděkování perníček
zdobený kostelem a letopočtem 2022, který
vyrobili v kavárně Rígrovka. Za tyto perníčky
patří velké poděkování nejen kavárně, ale
také Charitě v Kralupech, která tuto tréninkovou kavárnu provozuje a perníčky nám
poskytla jako dar.

Kromě osmi kostelů bylo možné navštívit
kapličku svatého Jiří v Lobečku, která byla
otevřena k nahlédnutí a bylo zde po část
večera možné vyslechnout i výklad. Dalším
doprovodným programem bylo tvoření pro
děti, které probíhalo v dětském koutku
kavárny Rígrovka. Děti si mohly vytvořit
náramek z korálků a křížku pro sebe, nebo
svou maminku. Kromě korálků byl pro děti
připraven kvíz formou magnetické tabule,
kde přiřazovaly názvy jednotlivým částem
kostela a origami, které zajistila nově
vznikající škola MOVERE.

veno bohaté občerstvení. Využili jsme této
příležitosti i k oslavě narozenin našeho otce
Františka. Kromě dortu a originální kytice
plné dobrot si otec František mohl také užít
vystoupení pěveckého uskupení Období
sboru. V infocentru byla promítána pracovní
verze videoprezentace prezentující průběh
Noci kostelů v jednotlivých kostelích naší
farnosti, kterou mohli koordinátoři a dobrovolníci shlédnout. Finální verzi této
videoreportáže můžete shlédnout na webu
www.farnostkralupy.cz/nockostelu/ nebo na
YouTube kanálu farnosti.

Gratulace otci Františkovi a příprava sboru na vystoupení.

Noc kostelů 2022 byla v rámci pražské arcidiecéze zakončena až na afterparty v Sále
kardinála Berana na pražském arcibiskupství
za účasti ministra kultury Martina Baxy, kardinála Dominika Duky, biskupa Zdenka
Wasserbauera a P. Michala Němečka ve
čtvrtek 23. června. Byla tam zastoupena
i naše farnost a Petr Belica odprezentoval
průběh Noci kostelů u nás. Příští Noc kostelů
proběhne v pátek 2. června 2023.

Tvoření pro děti v kavárně Rígrovka (náramky z korálků)

Afterparty v Sále kardinála Berana na pražském arcibiskupství

Jako poděkování za práci a podporu pro
všechny dobrovolníky, hudebníky i partnery
proběhlo v infocentru Nelahozeves setkání
po Noci kostelů. Toto setkání proběhlo ve
středu 15. června. Pro všechny bylo připra-

Další podrobnosti o letošní Noci kostelů
v naší farnosti, včetně fotogalerie, najdete na
farním webu a na našem speciálním webu
www.farnostkralupy.cz/nockostelu/.

www.farnostkralupy.cz

(autor: Petr Belica)
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Otevření kostela sv. Jiří ve Velvarech
Symbolicky na Noc kostelů se po mnoha
letech oprav otevřely 10. června 2022 pro
veřejnost brány kostela sv. Jiří, velvarského
kulturního klenotu, čímž došlo k završení
mnohaletých snah města o záchranu této
významné památky. Kostel vystavěný v roce
1616 Santinim Malvazionem z prostředků
velvarských měšťanů měl pohnutý osud
a mnohokrát v minulosti mu hrozil zánik.
Poslední těžké období prožil v devadesátých
letech, kdy byl mnohokrát vykraden a poničen vandaly. Následně byl uzavřen a chátral.
V roce 2011 darovala farnost kostel městu
Velvary a podařilo se, že kostel byl zařazen
do seznamu památek zapojených do Programu záchrany architektonického dědictví MK
ČR, díky čemuž město získalo potřebnou
finanční podporu na záchranu. Ta z prostředků dotačních i městských probíhala
dalších 10 let. Byla opravena střecha, trámoví a sanktusní vížka, došlo k obnově vnější
štukové výzdoby a fasády, včetně kamenných prvků, následně se tři roky restaurovaly
všechny okenní vitráže a kamenné okenní
ostění a poté se přešlo ke tři roky trvajícímu
odkryvu a restaurování původních výmaleb
z roku 1616. Ačkoli město ještě čeká dost
práce (oprava dřevěné kruchty, sakristie
a podlah a snaha o navrácení a záchranu
varhan), po zakončení důležité etapy restaurování výmaleb byl kostel otevřen veřejnosti.
A sláva to byla veliká! Od poledne byl kostel
přístupný volné návštěvě a lidé se mohli
v klidu pokochat úžasným barevným interiérem. V podvečer zde otec František, po
mnoha letech poprvé, odsloužil mši svatou.
Poté následovalo krátké zastavení, kdy jsme
připomenuli pohnutý příběh této vzácné
památky a poděkovali při tom všem, kdož se
o její záchranu zasloužili. Následoval velkolepý koncert, na němž vystoupil Velvarský
pěvecký spolek a světoznámý chlapecký
pěvecký sbor Boni pueri. Slavnost otevření
vyvrcholila společnou písní Proč bychom se
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netěšili, kterou si zazpívali všichni přítomní,
protože těšit a radovat se máme opravdu
z čeho!
Veliký dík patří všem, kdož přispěli k záchraně a obnově této krásné stavby, řemeslníkům, umělcům, pracovníkům památkové
péče, projektantům, všem podporovatelům,
ať již finančním, odborným či duchovním. Dík
patří Ministerstvu kultury, které z Programu
záchrany architektonického dědictví významně finančně podporovalo tuto akci.
Děkujeme též Středočeskému kraji, který
výrazně přispěl na završení obnovy výmaleb,
děkujeme Římskokatolické církvi, že nám
kostel předala do péče, a těšíme se, že jej
budeme společně využívat. Odsloužení
první mše bylo symbolem zahájení této
spolupráce. Největší dík patří všem
velvarským měšťanům, že obnovu kostela
podporovali a schvalovali, což je projevem
jejich velkorysosti a kulturnosti.
Díky moc též všem, kdož se vystoupením,
pomocnou rukou či návštěvou zasloužili
o neopakovatelnou atmosféru tohoto kouzelného večera, na který budeme dlouho
vzpomínat. Ať sv. Jiří poskytuje klidné
a krásné zázemí všem potřebným, a ať se
z něj co nejdéle radujeme, protože je důkazem toho, že ve Velvarech se zázraky dějí.
S díky, že mohl být nápomocen,
Radim Wolák, starosta Velvar

Vystoupení sboru v kostele sv. Jiří, Foto: Michaela Purgertová
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Charita Kralupy oslavila 20 let
Neděle 5. června patřila kralupské Charitě,
která v rámci Dnů Kralup oslavila 20 let
svého působení. Po několikaletém působení na dobrovolnické bázi pod vedením
paní Marie Kasíkové byla v roce 2001
organizace oficiálně zaregistrována a jejího
vedení se ujala Bára Kovářová, toho času na
mateřské dovolené.
Činnost Charity se v prvních letech zaměřovala na práci s dětmi, které jsou
bezprizorní, nemají odpolední program
a toulají se ulicemi. Časem se ukázalo, že je
potřeba pracovat nejen s dětmi, ale i s celými
rodinami. Postupně Charita registrovala
Nízkoprahové zařízení pro rodiny s dětmi,
Sociálně aktivizační službu pro rodiny
s dětmi, Sociální poradenství, Sociální rehabilitaci. Velkým mezníkem byl rok 2010, kdy
se organizace přestěhovala do nově zrekonstruovaného domu v Sokolské ulici. V roce
2015 pak Charita přebírá do vlastnictví
Azylový dům pro matky s dětmi v Minicích
a činnost Charity se rozbíhá naplno. Po
celou dobu svého působení se Charita více
či méně potýká s nedostatkem financí.
Provoz je sice hrazen ze státního rozpočtu,
ten ovšem kryje maximálně 80 procent
celkových nákladů. Hledáme tedy cesty, jak
vylepšit náš rozpočet. Logickým vyústěním
bylo založení charitního obchůdku a šicí
dílny.
V roce 2019 otevíráme Kavárnu Rígrovka, to
ještě netušíme, že nás čeká covid a válečný
stav na Ukrajině. To jsou všechno okolnosti,
které naši práci velmi ovlivňují a je potřeba
reagovat na nové výzvy a potřeby. Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že 20 let od
založení uplynulo už v roce 2021. To ovšem
z důvodu covidových opatření nebylo možné
oslavu uspořádat. I tohle byla jedna z vynucených změn.
Ve zmíněný den oslav 20. výročí založení
Charity v Kralupech byla sloužena děkovná
mše svatá za přítomnosti generálního vikáře

www.farnostkralupy.cz

Mons. Jana Balíka. Pak byl připraven bohatý
program, představily se i děti z nově založené adaptační skupiny dětí z Ukrajiny. Dům
i charitní dvůr byly plné lidí, kteří se k nám
přišli podívat, posedět, popovídat. Zájem lidí
nejen z řad farnosti, ale i města, byl pro nás
největší odměnou a povzbuzením do další
práce.
Děkujeme za přízeň, za všechny modlitby
v průběhu celých dvaceti let a jsme rádi, že
farnost naši práci chápe a také podporuje.
Tým Charity v Kralupech
Vám přeje požehnané léto!

Mše svatá ve farním kostele, kterou celebroval Mons. Jan Balík

Přípitek na dvoře charity s ředitelkou Barborou Kovářovou

(autor: Lenka Müllerová, foto: Anička Guthrie)
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Kralupy budou mít novou školku a školu MOVERE
měsíčně pro jedno dítě, druhý sourozenec by
rodinu vyšel na 4 tisíce korun. Školné je
možné také individuálně ponížit a přizpůsobit
možnostem rodin.
www.skolamovere.cz

U chodníku rušné „Přemyslovky“, kousek od
schodů na Hostibejk, je k nepřehlédnutí
kontejner pravidelně naplňovaný stavebním
odpadem. Je to budoucí soukromá škola
a školka, jejíž první zrekonstruované místnosti už pár měsíců užívá skupinka dětí
z Ukrajiny. „Otevřeli jsme tu ve spolupráci
s městem a Charitou adaptační skupinu pro
děti z ukrajinských rodin od tří do šesti let.“
říká Kateřina Brandýská, jedna ze zakladatelek. Příprav je mnoho, souběžně se
stavbou se pracuje na ideové podobě školy,
na personálním složení zástupců školy
a také na náboru žáků, aby nová škola v září
přijala první žáky.
Ještě před tím, než úřady v půlce června
razítkem potvrdily změnu statutu budovy na
školní zařízení, proběhla dvě kola zápisů.
Zájem byl takový, že se zakladatelé rozhodli
pro maximální variantu z těch, na které
pomýšleli. Kromě třídy prvňáčků a školky
budou otevřeny dvě spojené třídy – druháci
a třeťáci a také čtvrťáci a páťáci. Nová škola
Movere bude mít v září přibližně 75 žáků.
Financování má několik zdrojů. Na provoz
bude přispívat městský úřad a stát, rekonstrukce a další zařizování je na vlastní
náklady zřizovatele, tedy Spolku Movere. Na
jeho účet jako první přispěli jeho zakladatelé,
manželé Brandýští, manželé Šimonovi
a také ředitelka školy Romana Ondráčková
se svým mužem. Shánějí se ale další
sponzoři a mecenáši. Významnou podporou
by měla být půjčka od kralupské farnosti,
kterou snad schválí Arcibiskupství pražské.
Ani příspěvky od státu a města však
nepokryjí skutečné náklady soukromé školy,
proto bude nutná finanční spoluúčast rodin
žáků. Školné je stanoveno na 6 tisíc korun
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Škola a školka Movere si zakládá na etice
a vychází z křesťanských principů. Inspirací
je škola Navis ve Světicích, která je v začátcích i mentorem této nové školy. „Jejich styl
mě nadchl, výuka, jak ji vedou, je pro děti
zajímavá. Nebiflují se, ale učí se kreativně
a pracují také sami na sobě. Učitelé dětem
ukazují, že není důležité pouze co umíš, ale
jaký jsi. Jak se chováš k sobě, k okolí,
k rodičům. Jaký hodnotový žebříček si vybuduješ, jak umíš pracovat s chybou, která
není nic špatného, ale musím s ní pracovat,
přijmout, že chybuji a hledat další kroky.
Pracuje se tam hodně s motivací a charakterem dítěte. Na tohle se v obyčejných
školách příliš důraz neklade.“ uvádí Kateřina
Brandýská.
Ohleduplný, respektující přístup má i své
měřitelné výsledky. Žáci z Navis patří k nejúspěšnějším ve znalostních soutěžích i ve
Scio testech a to dokonce v Evropském
srovnání. „Nechceme děti tlačit do nějaké
bubliny vytrénovaných, vzdělaných mladých
lidí. Nebudeme svým žákům odstraňovat
překážky, chceme, aby si děti uměly stát za
tím svým, aby se posílily v tom, v čem jsou
dobré. Aby se nenechaly strhnout davem,
ale stály pěvně ve svém přesvědčení,“ říká
Kateřina Brandýská.
(autor: Magdaléna Čechlovská, foto: Movere)

Římskokatolická farnost Kralupy nad Vltavou

Nemá u nás prázdniny i víra?
Je víra jenom jednou z barev našeho
pomyslného vějíře? Je nedělní mše jedním
pírkem do čelenky? Součástí výbavy
všestranného člověka? Všestranností je
myšleno, že nějakým způsobem zohledňujeme i tu duchovní stránku, abychom měli
všechno pokryto, ale je to právě jenom
„jedna z“. Vše, co děláme, bychom měli dělat
pro Pána. Ať už chodíme do práce, nebo
odpočíváme. Ať si hrajeme nebo se bavíme.
To všechno se dá dělat tak, že to děláme
před Boží tváří. Děláme to jako jeho děti,
které vědí, že jsou Pánem milovány a které
ho milují. Děti, které každým krokem, ať ho
směřují kamkoliv, chtějí, aby je přibližoval do
Otcovy milující náruče.
I dovolená může být prožívána, a měla by
být, jako jedna z přirozených činností, které
jsou na místě. Naštěstí v našich
zeměpisných šířkách ji alespoň většina lidí
může nějakým způsobem uskutečnit.
Nezáleží na tom, co dělám, jestli je pondělí,
úterý, středa, čtvrtek, pátek, nebo sobota,
nebo potom ta slavná neděle s povinnou
účastí na bohoslužbě. Vlastně by se ty dny
neměly od sebe lišit v tom, jestli se ráno
přemlouvám k tomu, abych vstal do práce,
nebo přijdu z práce a místo toho, abych se
jen zabavil, četl si noviny nebo knihu, koukal
se na televizi. Místo toho se rozhodnu být tu
pro druhé. Postarat se o děti, pomoci
manželce, nebo ještě nějak jinak někomu
posloužit. Vždycky je to motivací, díky které
to křesťan zvládá den po dni, kterých je tři sta
šedesát pět v roce. Z toho velká část je
pracovních. Má to smysl jen když to děláme
s pohledem, aspoň implicitně, upřeným na
Boží horizont. Z toho pak taky dokážeme
načerpat sílu.

Když přijde čas dovolených, zase to může
být příležitost být jako Bůh, být jako Ježíš, být
skromný, být ten, kdo je na světě pro druhé
a ten, který přišel sloužit. Může se to projevit
třeba tehdy, když nastane hádka, jestli jet za
babičku do Rokycan nebo do Sedlčan, nebo
jestli jet k Baltu nebo na Maltu. Můžu
nadhodit svůj nápad, můžu i říct co mě na
něm láká, co bych na něm doporučil, ale
netrvat zarputile na tom, aby bylo po mém.
Umět se radovat v případě, když návrh
jiného člena rodiny, většinou životního
partnera, mezi ostatními získá podporu,
nebo prostě proto, abych mohl udělat radost,
ustoupím s tím svým. I to je vlastně způsob,
jak se přibližujeme Bohu, protože kdykoliv
dáváme svůj čas, dáváme svůj život,
dáváme své síly. Třeba tím, že se přizpůsobíme a zvolíme to, co si přeje někdo, koho
máme rádi, koho nám Bůh svěřil do cesty.
Tím se přibližujeme Bohu a vlastně na ničem
jiném přece nezáleží.
K čemu by nám byly vlny a pěna Niagarských
vodopádů, které bychom viděli pět minut,
čtvrt hodiny, pět hodin, pět dní. Už by nás to
asi ani tolik nebavilo. K čemu by nám tohle
bylo, kdybychom se Bohu vzdalovali? Co
prospěje člověku získat celý svět, ať už jako
turista nebo jako král, který by ho vlastnil,
když uškodíme své duši?
(autor: Immanuel Mariae)

„Můj synu,
věnuj pozornost mým slovům,
k mým výrokům nakloň ucho.
Ať nesejdou ti z očí,
střez je v hloubi srdce.“
Př. 4,20-21
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Aktuální informace z naší farnosti
Farní káva bude probíhat i přes prázdniny.
Využijte setkání s farníky i knězem na faře
u kávy. Vždy první neděli v měsíci po mši
svaté. V rámci letních prázdnin se jedná
o termíny 3. července a 7. srpna 2022.
Restaurování vitráže středového okna
v presbytáři farního kostela v Kralupech bylo
zahájeno během 12. týdne v mezidobí.
Proběhla stavba lešení za hlavním oltářem
a po vyndání vytráží bylo okno dočasně
osazeno průsvitnou výplní. Po dokončení
restaurování vitráží, které provádí Milan
Augustin z Nového Boru, dojde opět k jejich
osazení do okna a demontáži lešení.
Restaurátor Milan Augustin již zajišťoval
opravu vitráží ve Velvarech v kostele sv.
Kateřiny Alexandrijské a kostele sv. Jiří.
Termín dokončení je plánován na 22. srpna
2022. Práce probíhají díky dotaci od
Středočeského kraje z programu na záchranu a obnovu památek.

Výuka náboženství na faře bude probíhat
opět od září. Termín zahájení výuky bude
včas upřesněn. Nyní je třeba vyplnit
přihlášku níže a předat ji na faru elektronicky
e-mailem na fara@farnostkralupy.cz, nebo
v tištěné podobě, ideálně do 31. 7. 2022.
ODBĚR ZPRÁV Z FARNOSTI
Přihlaste se k odběru zpráv vyplněním
a odesláním formuláře na našem farním
webu www.farnostkralupy.cz/newsletter/.
Na e-mail uvedený v přihlášce Vám budou
zasílány ohlášky, novinky nebo Farní listy dle
Vaší volby.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Přihláška dítěte na výuku náboženství pro školní rok 2022-2023
Přihlašuji svou dceru / syna* na výuku náboženství v Římskokatolické farnosti Kralupy
Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………………………………………
Věk a rok narození: ……………………….………

Je dítě pokřtěno? ANO

□

NE

□

Škola, kterou dítě navštěvuje: ………………………………………………………………………………………………………………..
Třida, do které v rámci školy bude dítě od září docházet: ………………………………………………………………………
Jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………………………………………………………………………
Telefonní kontakt na zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………………………
E-mail na zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………………………………………..
Datum: ……………………………………..

Podpis zákonného zástupce: ………………………………………..

* nehodící se škrtněte
Informace o zpracování osobních údajů najdete na našem webu na stránce www.farnostkralupy.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/
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