
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.  

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

26. týden v mezidobí (25.9.-2.10.2020): 

Hl. myšlenka: Milé princezny a stateční rytířové, obrázek z kartiček na prvním plakátu nám roste, pomalu 

se ukazuje nějaký kopec, uvidíme co bude dál.   

     Dnešní evangelium nás učí další dovednosti, která by na královském dvoře neměla mít vůbec ani trochu 

místa. Co to je? LENOST. Být pravdivý i za cenu, že se snížím před druhým je opravdu velká odvaha, a 

tomu je třeba se učit. S leností se potýkáme všichni i my dospělí rytíři a princezny. Akorát je třeba si s tím 

umět poradit, abychom se lenosti nepoddávali a ona sama se u nás neuvelebila. Překonávat lenost je někdy 

moc těžké a na poprvé se nám to nemusí úplně podařit, ale to nevadí. Ježíš chce hlavně vidět naši pravdivost. 

Jestli se opravdu snažíme nebo se jen přetvařujeme. Chce, abychom před ním byli upřímní. Tak jako ten 

první syn. Otevřeně řekl: „Mě se nechce“ a nakonec šel.   

Úkoly:  

 LENOST patří mezi 7 hlavních hříchů. Přílohou je dnes spíš pracov. list, kde na druhou stranu vypracuješ 

úvodní otázky přílohy (nahoře pod nadpisem: Co jsou to ctnosti?) Pak jsou ctnosti rozděleny na tři skupiny. 

Ke každé ctnosti nakreslíš nebo přiřadíš symbol a vypíšeš dalších 6 hlavních hříchů a k nim také nakresli 

symboly.  

Pro mladší rytíře a princezny je příloha k vypracování. Maminčiny úkoly pro Pavlíka.   

 


