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

     V letošním školním roce nás bude provázet téma BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ MEZI NÁMI.  Budeme se 

snažit o to, aby Boží království jsme žili a dále jej šířili. Propůjčíme si postavy zdatného rytíře a princezny, 

kteří budou procházet výchovou na královském dvoře. Během školního roku postupně dostaneme 5 plakátů, 

do kterých budeme lepit kartičky, které obdržíme v neděli za účast na mši sv. Po nalepení 9 kartiček, nám 

vždy vznikne jeden obraz na plakátě, který bude vystihovat 5 důležitých oblastí v našem životě. Každý 

plakát má 9 polí – pro 9 nasbíraných kartiček.  

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

1.  Kromě 5 plakátů je také úvodní plakát s obrázkem rytíře a princezny, které ke království patří. Ty si 

vystřihneš postavičku, která ti přísluší a podepíšeš  ji. Dáš ji své jméno. Bude pak připevněna na 

nástěnku a bude se pak postupně přesouvat, podle toho, jak ty sám se budeš snažit.  

2.  Na druhou stranu plakátu (formát A4) si budeš lepit jednoduché nálepky  - za účast na páteční mši 

sv., za splněné úkoly, za zápis do společné kroniky. Nálepky budou k dispozici v pátek po mši sv. Za 

splněný úkol budou nálepky v dané přihrádce na nástěnce (něco podobného jako bylo vloni). 

3. Aby kartičky měly svůj smysl, je dobré navštěvovat páteční mše sv., jinak kartičky zůstanou jen 

vyzvednutím v neděli.  

4. 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. (termíny odevzdání 

napíšeme na celý rok) 

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.  

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

23. týden v mezidobí (4.-11.9.2020): 

Hl. myšlenka: Svátosti křtu jsme se stali členy Božího království. Abychom nedělali ostudu našemu Králi 

a Královně, je potřebné, abychom se naučili chovat jako pravý rytíř a pravá princezna. O to se budeme 

snažit během celého školního roku.  

   Na konci dnešního evangelia jsme slyšeli větu: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam 

jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,20) Co nám milé princezny a rytíři, chce Ježíš říci? Abychom drželi 

pospolu. Protože království, ve kterém si každý dělá, co chce a po svém, kde není žádná spolupráce, respekt 

a ohleduplnost, tam to království moc dobře fungovat nebude. Proto je potřeba pracovat na dobrých vztazích 

mezi sebou. Co to bude znamenat?  K tomu mě napadá jedno přísloví: „Nečiň druhému to, co sám nemáš 

rád.“ Jedno upozornění: Sami to vše nezvládneme, pozvěme k tomu Ježíše a svěřme mu to v modlitbě, aby 

nám pomohl nedělat druhému to, co my sami nechceme.  

Úkoly:  

1. Vystřihnout postavičku pro nástěnku – rytíře nebo princezny 

2. Najdi si v Bibli text Řím 12,4-5 (pokud ještě nezvládneš, pomohou ti rodiče nebo někdo starší). Tento 

text vystihuje téma prvního plakátu, který zní: „JSI JEDINEČNÝ.“ Jak by namaloval tento úryvek nějaký 

malíř? Pokus se o to. Namaluj tam také sebe jako rytíře či princeznu.  Můžete doma o tom přemýšlet i 



celá rodina, každý něco přidá a vznikne společný obraz. Dotvořit to lze i různými myšlenkami, které vás 

napadnou. 
   

 


