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

     Udatný rytíři a princezno, čas běží a pomalu budeme mít adventní dobu. Adventní čas je spojen 

s dlouhými večery. Hodně musíme svítit. I téma dalšího plakátu to vystihuje: „S JEŽÍŠEM JSI SVĚTLO 

PRO TENTO SVĚT!“. Tma v našich životech však může být ještě horší než ta venku. Tma v životě totiž 

představuje např. zlo, bolest, nemoc, hádka, smutek, válka, nenávist... Ježíš však říká, že máme být světlem 

pro tento svět. Jak? Malými činy. Úsměv, pozdrav, povzbuzení, poděkování... A když budu napojen na 

velký zdroj – Ježíše – tak budu druhým svítit jako reflektor. A o to se budeme snažit v druhé úrovni, čili 

plnit úkoly plakátu č. 2. Co stále můžeš:   

o Plnit postupně úkoly, které se určitě k tobě dostanou, jelikož možností je spousta. Nejlépe je najdeš 

na www.farnost-hnojník.cz, dále můžeš si o ně požádat na rkf.hnojnik@doo.cz Vyplněné úkoly si pak 

odkládej nebo je příležitostně můžeš vložit do poštovní schránky na faře.  

o Modlit se. Každý večer ve 20 hod se společně modlíme za ukončení pandemie, můžeš se přidat. Jestli 

chodíš spát dříve, můžeš se modlit i v jinou hodinu, podstatné je, abychom na to pamatovali každý den.  

o Každý čtvrtek na TV NOE v 18:30 hod je pořad OVEČKY. Jelikož výuku náboženství teď nemáme, 

i když nějakou podobu se snažíme tvořit, v tomto pořadu si můžeš ověřit vědomosti nebo se také 

dozvědět něco nového.  

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

33. neděle v mezidobí (13. – 20. 11.2020): 

Hl. myšlenka: Milé princezny a stateční rytířové dnešní evangelium krásně popisuje, jak se můžeme 

druhým posvítit na cestu, povzbudit je a pomáhat jim kráčet společně na cestě do Božího království. Ježíš 

dnes v evangeliu mluví o darech. Každý z nás je obdařen schopnostmi, které jsou vlastní pouze nám. Jen je 

třeba je objevit. Jistě i vy učením a sebepoznáváním se snažíte najít v sobě dar, v čem vynikáte, co vás baví, 

co byste jednou chtěli dělat. Ano, každý má ten dar. Dostal ho od Boha. Jen záleží, zda ho umíme objevit.  

Je velice dobré, když jej objevíme. Nadání, které nám bylo darováno, si však nemáme nechat jen pro sebe. 

Dostali jsme ho proto, abychom tím pomáhali druhým. Abychom druhým udělali tím radost. Ono to nemusí 

být velké dary. Stačí nepatrný dar. Např. ochota, pečlivost, trpělivost, skromnost, zdraví….. Tím vším totiž 

mohu nejen pomoci, ale mohu přispět k lepší atmosféře doma, kde nyní tolik přebýváme. Jsme spolu jako 

rodina. Možná jste dřív nebyli tolik spolu jako nyní, a vidíte, kolik úsilí musíte vynaložit, aby doma bylo 

uklizeno, abychom hezky na sebe mluvili, aby doma zavládla tolik často očekávaná rodinná pohoda. Otázka 

na závěr k zamyšlení. Co myslíte, jaký největší dar vám mohou dát rodiče? Zkuste o tom přemýšlet. Možná 

na něco přijdete.  

Úkoly:  

1. K doplnění myšlenek opět video: https://www.youtube.com/watch?v=yScHiLed-cY 

2. Odpověď na otázku, která zazněla na konci krátkého zamyšlení: Jaký dar mi mohou dát rodiče?      

3. Pokud každý objeví svůj dar, talent či nadání a dáme dohromady všechna naše obdarování, může z toho 

vzniknout pěkné dílo. Tuto neděli budeme slavit již 208 let, co naši předkové dali své dary dohromady a 

vybudovali pro nás farní kostel, místo, kde se můžeme setkávat nejen s Ježíšem. Napiš, kdo všechno je 

potřebný k tomu, aby tento kostel mohl stát i pro další generace. Můžeš to i nakreslit.       

Pro mladší rytíře a princezny je příloha k vypracování: lze také najít na odkaze: 

http://www.kanan.cz/kvizy/33mezidobia.pdf 
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