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

     Udatný rytíři a princezno, slavíme slavnost Ježíše Krista Krále. Ano náš Král má slavnost. Jak to s ním 

oslavíš, záleží jen na tobě. Touto slavností nám končí opět jeden liturgický rok. V některých chvílích byl 

opravdu náročný. Spravedlivý a moudrý Král nás však zná a ví, co jsme prožívali. Ví o našich úskalích, ale 

i snahách. O dnešní slavnosti mu to můžeš všechno odevzdat. Možná to není krásné třpytící se zlato, ale 

jsou to upřímné dary, které on může proměnit.   

     Od další neděle začneme nový liturgický rok – 1. adventní neděli. Co náš čeká a co je stále dovoleno?   

o Výroba adventního věnce, který nám bude připomínat adventní čas a přípravu na Narození Ježíše.  

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

na www.farnost-hnojnik.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, 

můžeš se zdokonalovat skrze tento pořad.  

o Od 1. neděle adventní budou k dispozici v kostele kartičky za nedělní mše sv. a plakát č. 2. Kartičky 

za uplynulé neděle budou připraveny v balíčku s plakátem č. 2. Více se dozvíš v ohláškách v neděli.   

o Od 1. prosince také spustíme adventní kalendář s úkoly. Sleduj www.farnost-hnojnik.cz.   

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

Slavnost Ježíše Krista Krále (20. – 27. 11.2020): 

Hl. myšlenka: Milé princezny a stateční rytířové Ježíš v dnešním evangeliu děkuje nějakým lidem za to, 

co pro něho udělali. Že mu dali napít, najíst, oblékli ho, navštívili ho a jinak různě pomáhali. Ti lidé si sice 

nepamatují, že by něco takového pro Něho udělali, dokonce, že by ho potkali. Nakonec řekne velmi 

zajímavou větu. „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste 

udělali.“ Kdo je to ten nejposlednější? Zkuste sami přemýšlet. A pamatujte, když uděláte něco pro toho 

nejposlednějšího, sloužíte Ježíši, našemu Králi, nebe a země. Znovu i v této větě můžeme vnímat návod, 

jak budovat Boží království mezi námi.  

Úkoly:  

1. K doplnění myšlenek opět video: https://www.youtube.com/watch?v=V2gVOt09AoE  

2. Kdo může být v mém životě ten nejposlednější? Přemýšlej. Pak napiš, co pro něho můžeš udělat. Pokud 

neumíš ještě psát, můžeš to nakreslit.       

3. Vyrobit doma adventní věnec spolu s ostatními členy rodiny.    

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

http://www.kanan.cz/kvizy/34mezidobia.pdf 
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