
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.  

o 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.  

o 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.  

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

27. týden v mezidobí (02.-09.10.2020): 

Hl. myšlenka: Milé princezny a stateční rytířové, dnešní evangelium nás vede opět na vinici. Jak si 

představuješ vinici? Dlouhé stráně z kopce do údolí a v nich v řadách zasazené keře vinné révy. Krásný 

pohled pro milovníky vína a vinařů. Ještě větší radost je, když na vinici ke konci léta se začnou vypínat na 

slunci sladké a šťavnaté hrozny.  

     Ale jak se asi cítí vinař, když na vinici nenajde ani jeden hrozen? Je nejen smutný, ale stojí před otázkou 

co dál s vinicí. Jak s ní naložit? Úkolem vinice je přece nést co nejvíce dobrého ovoce. Vinice  je obrazem 

našeho života. Jaké ovoce a jaké nájemníky na ní pustíme, záleží na nás. Z listu sv. Pavla Galaťanům víme, 

jaké ovoce můžeme nést, pokud se necháme vést Duchem Svatým. Správní rytíři a moudré princezny se 

snaží nést co nejlepší ovoce. A pokud si pozveme na pomoc ty správné pomocníky, jistě úroda bude bohatá. 

Dej pozor, ať se ti nepřipletou zlí „vinaři“ z dnešního evangelia.  

Úkoly:  

1. Najdi si v NZ list sv. Pavla Galaťanům a v 5. kapitole najdeš ovoce Božího Ducha. Vypiš je. Zkus se pak 

zamyslet: Co je myšleno pod slovíčkem – zlí „vinaři“ v dnešním zamyšlení.  

2. Ke konci evangelia je věta: „Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.“ Co je to nárožní 

kvádr (popiš to a nakresli, jak vypadá). Kdo je myšlen tím „kamenem“?  

Pro mladší rytíře a princezny je příloha k vypracování najdete na: 

http://www.kanan.cz/kvizy/27mezidobiast.pdf.          Vytvořit hrozen   

 


