
FARNÍ    (IN)FORMÁTOR 
BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ JE MEZI NÁMI – NEDĚLNÍ EVANGELIUM VE ŠKOLNÍM ROCE 2020-21 

     Udatný rytíři a princezno, jistě už vlastníš plakát č. 1 s tématem: „JSI JEDINEČNÝ!“ Pokud  ne rychle 

si jej vyzvedni, ať můžeš na něj lepit kartičky z neděle. Dávej pozor, jakou stranou jej lepíš. Za 9 neděl by 

měl vzniknout obrázek, který bude symbolem jedinečnosti.  Termín odevzdání plakátu č. 1 bude:  

8.11.2020   Pak dostaneš další plakát č. 2.  

PRAVIDLA UDATNÉHO RYTÍŘE A PRINCEZNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-21:  

1. Kromě plakátu se sítí k nalepování kartiček je potřebné mít také úvodní plakát s postavami rytíře a 

princezny. Z něho si pak vystřihneš to, co tobě náleží, a můžeš se zúčastnit celoroční soutěže. Podepsané 

postavičky se pak budou posouvat o další úrovně.  

2.  Aby se tvá postavička mohla posunout o další úroveň, je potřeba sbírat jednoduché nálepky, které se 

dostávají v pátek po mši sv.  

3. Za co můžeš získat nálepky? Za účast v pátek, za splnění úkolu nebo zápis do kroniky nedělních 

evangelií.  V době adventní a postní budou i bonusy. Úkoly dostaneš v pátek nebo si jej můžeš přečíst 

v příloze Nedělní liturgie.  

4. Splněné úkoly se budou odevzdávat vždy za týden, pokud nestihneš, můžeš i později, ale moc 

nedoporučujeme. Po uplynutí 9 týdnů se PLAKÁTY S NALEPENÝMI KARTIČKAMI A 

NÁLEPKAMI  odevzdají, abychom ti mohli posunout danou postavičku o úroveň výš. TZV. VYŠŠÍ 

LEVEL.  

5. Šance pro postup do vyšší úrovně: na jednom plakátu je potřebné získat min. 30 nálepek, lze i více, 

ale počítáme s tím, že ne vždy stihnete úkol nebo budete třeba nemocní. Pokud se ti nepodaří ani 30 nálepek, 

můžeš klidně pokračovat dále, s tím, že až získat těch 30 postoupíš dál. Tzn. budeme sčítat nálepky z více 

plakátů.  

******************************************************************************* 

24. týden v mezidobí (11.-18.9.2020): 

Hl. myšlenka: Minulou neděli jsme si řekli, že křtem jsme se stali rytíři a princeznami božího království. 

Každý je jedinečný, ale aby vše fungovalo správně musíme držet pospolu a Ježíš nám v tom bude pomáhat.  

     Život na královském dvoře však vyžaduje také patřičné chování, které s pospolitostí souvisí. Rytíři a 

princezny se učí tzv. ETIKETĚ. Jedna z takových Božích etiket zazněla i v dnešním evangeliu. Ano. 

ODPUŠTĚNÍ. Určitě nás v životě už někdo rozčílil nebo ublížil a my jsme si to nenechali líbit. Moudří 

králové se však nevztekají a nerozčilují. Snaží se v sobě svůj hněv potlačit a v duchu přemýšlejí, jakým 

způsobem  tento problém v klidu vyřešit. Tím, získávají pokoj a moudrost srdce. Když si neví rady, poprosí 

o radu někoho zkušenějšího a moudřejšího. Rada na závěr: pravý rytíř a princezna od problému neutíkají a 

neschovávají se, ale řeší je.  

 

Úkoly:  

1. Co je to Etiketa?  Napiš 5 etiket, které znáš a zachováváš.  

2. A:„Celý dluh jsem ti odpustil, protože ji mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako 

jsem se smiloval já nad tebou?“ tato věta dnes zazněla. Napiš k tomu souřadnice, kde bychom to v Bibli 

hledali. B: Je to jedna z Božích etiket. Na tento citát vytvoř plakát (etiketu), který by poukazoval na to, jak 



se máme zachovat, abychom tuto etiketu dodrželi. Můžeš použít různou formu (kresba, ústřižky z tiskovin, 

látka, bar. papíry apod.) 

Pro mladší rytíře a princezny je příloha k vypracování. Petra a Jirka se pohádali. 
   

 


