
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.  

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

25. týden v mezidobí (18-25.9.2020): 

Hl. myšlenka: Milé princezny a stateční rytířové, máme za sebou dvě lekce, které nás naučily, že je dobré 

být pospolu a vzájemně si máme odpouštět.  

     V dnešním evangeliu Ježíš vysvětluje, v čem spočívá Boží spravedlnost. My si často myslíme, že 

spravedlnost spočívá v tom, když všichni dostanou všechno stejně. Ono to, ale ve výsledku nemusí být až 

tak správné. Např. Jsou tři sourozenci, různého věku a rodiče se rozhodnou, že jim koupí trojkolku. Tomu 

nejmladšímu to udělá sice radost, ale 10 letá sestra už asi takovou radost mít nebude a co na to řekne 13 

letý brácha, který by si přál nové kolo? Radost by měl jen ten nejmladší. Bůh však jako dobrý hospodář a 

moc dobře ví, co každý z nás potřebuje. A proto je hloupé si vzájemně závidět.  Moudré princezny a stateční 

rytíři nezávidí. Jsou přejícní a vděční za každý dar. Umí se také rozdělit s tím, čeho mají nadbytek nebo se 

dokonce vzdát i něčeho co mají rádi. Tím bude sílit i Boží království.  

Úkoly:  

1. Najdi větu v evangeliu: Mt 20,14. Opiš si ji na malou kartičku a větu si vyzdob. Bude ti připomínat Boží 

spravedlnost.  

2. Závist je velmi škaredá vlastnost. Lékem na závist je vděčnost. Možná doma máte prázdnou krabičku od 

léků (můžeš si i vyrobit). Na krabičku si napiš slovo VDĚČNOST. Každý den si zkus ráno nebo večer 

uvědomit za co chceš být vděčný, napiš si to na papírek a vlož do krabičky. Po týdnu zjistíš, čím vším jsi 

byl(a) obdarován(a) a zapomeneš někomu něco závidět.   



Pro mladší rytíře a princezny je příloha k vypracování. Kdy začali dělníci pracovat.   

   

 


