Klub křesťanství

Nikodém
Víte kolik peněz a v jaké měně dostal Jidáš za zrazení Ježíše? Ne?
Tato otázka a další jiné jsou často součástí přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia, a
státní maturitní zkoušky, taktéž při přijímacích řízeních na vysoké školy.
Pokud chcete, aby si Vaše děti byly jisté odpověďmi, získaly všeobecný přehled o Bibli,
hlubší znalosti historie a základních křesťanských hodnot, přihlaste je do klubu
Nikodém.
Zde děti hravou a nenásilnou formou získají tyto znalosti a dokáží se v těchto věcech
orientovat.
Klub veden v ekumenickém duchu, veden p. Vratislavem Janem Maršou, farářem
Církve československé husitské, se sídlem na Selské 53, zde v Maloměřicích.
Účast v klubu je pro děti zdarma a není “náborem” do církve ani pro děti,
ani pro jejich rodiče.
Schůzky klubu se konají vždy ve středu v ZŠ Hamry od 15:30 – do 16:15 hod. v tzv.
relaxační místnosti.
Nepředpokládá se, aby byly děti věřící. Cílem klubu je hravou formou děti seznámit
s kořeny dnešní civilizace a hodnotami, které vychází z křesťanství či které křesťanství
přináší do našich životů. Chceme vytvořit prostor pro to, aby z dětí vyrostly
sebevědomé, svobodné bytosti, schopné si vytvořit svůj názor, umět se orientovat ve
svém životě, a v životě ve společnosti a tak se staly lidmi, kteří díky svým názorům jsou
odolní vůči manipulaci a populismu.

Klub je určen pro děti od 6 do 15 let
Klub mohou navštěvovat i děti, které navštěvují jinou školu.
Bližší informace můžete získat na tel. č. 776 032 149 nebo na adrese Sborový dům
Betlém, Selská 53, Brno – Maloměřice či na e-mailové adrese: marsa@ccshbrno.cz
PŘIHLÁŠKA
Jméno a příjmení dítěte:
Bydliště:
Tel. kontakt na rodiče:
e-mailový kontakt na rodiče:

Podpis rodičů:

Poznámka:
Na klub Nikodém mohou děti navázat a zúčastnit se dětského
volnočasového klubu Šalomoun, kdy pod dozorem faráře se děti ze
školy přemístí do sborového domu Betlém, Selská 53, Brno –
Maloměřice. Klub Šalomoun se koná každou středu od 15:30 do
18:00 hod.
Informace o klubu Šalomoun jsou k dispozici na webových
stránkách www.ccshmalomerice.cz nebo telefonicky na tel. č.
776 032 149

