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BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ JE MEZI NÁMI – NEDĚLNÍ EVANGELIUM VE ŠKOLNÍM ROCE 2020-21 

     Udatný rytíři a moudrá princezno, opět začínáme další advent. Těšíš se na advent? Já ho mám moc 

ráda. Je to čas, kdy je sice více tmy, venku větší zima a den velice krátký. Možná v tomto se ti to moc 

nelíbí, musíš být více doma a venku je brzy tma.  

     Já si prožívání adventu hodně vybavuji z vyprávění nebo čtení našich předků. Bylo hodně sněhu, doma 

se topilo v kamnech, lidé byli více pospolu a společně si mohli vyprávět různé příběhy, zpívat adventní či 

rorátní písně. To se mi moc líbí a nejen to. Díky příběhům a písním si můžeme připomenout slova proroků, 

kteří předpovídali příchod Mesiáše a přemýšlet, jak Bůh o nás nezapomněl.  

     Jistě už máš připravený adventní věnec a na něm 4 svíce. Dej si ho s rodiči na stůl tak, abyste si mohli 

okolo něho sednout, zapálit svíci a zaposlouchat se do příběhu. Pomodlit se, povyprávět si něco hezkého, 

co jsme ten den zažili apod. Aby čas přípravy na Vánoce byl jiný než ten předchozí. Abychom opravdu 

bděli, jak k tomu budeme také vybídnuti.   

Prožijme spolu setkání u adventního věnce aneb „DALEKÁ CESTA DO BETLÉMA“ 

o Letošní advent nebudeme moci prožít spolu v kostele, proto jsme pro vás připravili příběhy na každý 

den s malým úkolem. Budeme tvořit on-line adventní kalendář.  

o Každý den od 18 hod si můžete poslechnout jeden příběh o putování do Betléma na www.farnost-

hnojnik nebo youtube kanále farnosti Hnojník. Na konci příběhu bude malý úkol, kterým budeme tvořit 

pomyslnou cestu do Betléma.   

o Každý čtvrtek na TV NOE v 18:30 hod je pořad OVEČKY  

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.    

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

1. neděle adventní (27. 11. – 4.12. 2020): 

Hl. myšlenka: Milé princezny a stateční rytířové dnes v evangeliu Ježíš používá jedno slovo, které vyslovil 

již při nedávném evangeliu o deseti družičkách. Tehdy podobně jako dnes mluvil o tom, že je velice důležité 

se připravit na setkání s Ježíšem na konci našeho života. V obou úryvcích Ježíš používá slovní spojení: 

„Bděte, protože nevíte, kdy to bude.“ Tím však nás nechce strašit nebo v nás vyvolávat strach. Život po 

smrti totiž není životem nějakých kostlivců, ale je životem Božích princezen a statečných rytířů 

v nádherném království, které si ani nevíme představit. Je tam totiž místa dost pro každého a kdo má rád 

např. zmrzlinu, tak je tam určitě přichystaný kopec zmrzliny. Kdo má rád hranolky, určitě je tam dostatek 

hranolek atd.  

     Stejně tak jako se družičky těšily na svatbu a na svého ženicha, tak se i křesťané těší na život v Božím 

království. A jako se družičky připravovaly na setkání se ženichem, tak se také my připravujeme na toto 

velké setkání. To je také význam slova: „Bděte“. Proto dnes začínáme advent, který ve svém významu, nás 

k přípravě vede a vybízí.  

     Aby se to všem dařilo a někdo nezůstal pozadu, chceme společně „bdít“ a vydat se na cestu, která nám 

pomůže se dobře připravit na setkání s Ježíšem. K doplnění myšlenek, opět video: 

https://www.youtube.com/watch?v=vO80dtAd3b0 

Během adventu budou každodenní úkoly na konci příběhu, proto je nenajdeš zde pod hl. myšlenkou,  jak 

bylo zvykem. Zachováme pouze úkoly pro mladší rytíře a princezny.  

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

http://www.kanan.cz/kvizy/1adventb.pdf 
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