
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.  

o Od 12.10.2020 po dobu 14 dnů jsme omezeni se v pátky a neděle setkávat na mši sv. Kartičky za 

neděle však můžeš dostat později, až to bude možné. Úkoly a hl. myšlenku však najdeš na www.farnost-

hnojnik.cz nebo na facebooku farnosti. Najdou se určitě i jiné možnosti jak získat úkoly třeba napiš na 

rkf.hnojnik@doo.cz nebo piš sms 731625655. Kdo chce za něčím jít, jistě si cestu najde. Takže buď 

statečný rytíř či odvážná princezna a neboj se hledat cestu.  

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

28. týden v mezidobí (09.-16.10.2020): 

Hl. myšlenka: Milé princezny a stateční rytířové, dnes Ježíš mluví o tom, že každý je pozvaný žít v Božím 

království. Jenže né každému se chce žít na dvoře Božím. Možná se jim nechce, protože jsou zklamáni 

z toho, že je to moc těžké a oni na to nemají nebo jsou možná zase ti, kdo o tom božím království moc 

nevědí. Tudíž ani nevědí, proč by tam měli žít. Proto se klade otázka k nám. Je na mě vidět, že já patřím 

k členům Boží královské rodiny?  Umím nést to dobré ovoce, po kterém všichni uvidí, že plním správně 

úkoly statečného rytíře či princezny? Ano minulý týden jsme o tom hovořili. Abychom mohli nést dobré 

ovoce, pomáhá nám Duch Svatý, který rozmnožuje v nás dobro.  

     Pokud si pravidelně lepíš všechny kartičky, jistě se ti pomalu ukazuje obrázek, který naznačuje symbol 

velké lásky k nám. Ano, Ježíš z lásky za nás zemřel na kříži, abychom mohli žít v rodině Božího království.  

Úkoly:  

1. Vyrob pozvánku na nějakou velkou událost v tvém životě či rodině. Mohou to být kulaté narozeniny. 1. 

sv. přijímání, křtiny mladšího sourozence, svatba tety či strejdy apod. Možností je jistě mnoho a na takovou 

událost je potřeba se nejen připravit, ale i s předstihem pozvat hosty. Ať se ti to podaří. 

2.  Možná jsi už pozvánku na nějakou významnou událost už někdy dostal nebo ji dostali tví rodiče. Podle 

toho o jakou událost šlo, jste začali uvažovat o oblečení, jaké si vezmete. Co myslíš, jaké oblečení se nosí 

na dvoře Božího království? Aby ti to šlo lépe, nakresli si jednoduché šaty a do nich pak napiš, co všechno 

takové šaty by měly mít, aby byly důstojné dítěte Božího království.  

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