
FARNÍ    (IN)FORMÁTOR 
     Udatný rytíři a moudrá princezno, prožíváme 2. neděli adventní a zároveň si připomínáme sv. Mikuláše. 

Na adventním věnci svítí druhá svíce, venku je i trochu sněhu a mrazivo, takže to vypadá i na zimní období. 

Doma je nám dobře teploučko, ale bude fajn, když se projdeš i venku, někam na procházku, třeba s rodiči 

nebo kamarády.  

     V kostele sice ještě nejsme v plném počtu, jak jsme na to zvyklí, ale kartičky za neděle si můžeš 

vyzvednout odpoledne při procházce v kostele. Kostel je otevřený, protože ti, kdo se nedostanou do kostela, 

mohou odpoledne přijít, pomodlit se a přijmout Pána Ježíše ve sv. přijímání. Hodiny jsou vypsány 

v ohláškách.  

     Pamatuješ si, kdo to byl sv. Mikuláš? Dnes se tradice sv. Mikuláše pouze připomíná tím, že někdo 

z dospělých se převleče do masky sv. Mikuláše, navštěvuje domácnosti a hodným dětem naděluje 

symbolický balíček s ovocem a sladkostmi, za odměnu děti řeknou básničku nebo modlitbu. Dokonce s ním 

chodí zlý čert a prý bere do pytle nehodné děti. V době, kdy žil sv. Mikuláš, s ním žádný čert nechodil. 

Tehdy chodil sv. Mikuláš v noci, tajně, aby ho nikdo neviděl a naděloval těm, kdo to nejvíce potřebovali. 

Chudým lidem, protože to nebyly pouze děti, ale chudé rodiny.  

Prožíváme spolu setkání u adventního věnce videm na youtube farnosti Hnojník pod názvem:  

„DALEKÁ CESTA DO BETLÉMA“ 

o Každodenním posloucháním příběhu tvoříme virtuální adventní kalendář, jelikož za každým příběhem 

je i malý úkol. Pokud se ti podařilo už něco splnit, pošli nám fotku nebo i krátké video. Rádi ho 

uveřejníme na faceboku farnosti.  

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. V neděli už dopoledne.   

o Každý čtvrtek na TV NOE v 18:30 hod je pořad OVEČKY pro další vzdělávání.   

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.    

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

2. neděle adventní (4. – 11. 12. 2020): 

Hl. myšlenka:  Princezny a rytířové, evangelium dnešní neděle nám připomíná slova proroka Izaiáše: „Hle,  

posílám před tebou svého posla, on ti připraví cestu.“ Koho nám Bůh posílá? Dává nám do cesty nějakého 

posla? Už druhou neděli na kartičce, kterou můžete dostat za účast na bohoslužbě, máme namalovaného 

kluka. Avšak dneska tam máme kromě něho ještě někoho. Víte, kdo to je? Je to anděl. Každý z nás má 

anděla strážného. On sice není vidět, ale je s námi. První naše modlitba, kterou jsme se naučili, byla přece: 

„Andělíčku, můj strážníčku…“ Když jsme byli větší nebo jsme větší a umíme už číst, známe přece jinou 

modlitbu k Anděli strážnému. A modlíme se jí každý den, alespoň se snažíme modlit každý den nebo jsme 

už zapomněli? Zvlášť ho přece vzpomínáme ve chvíli, kdy nám hrozí nebezpečí anebo chceme vyváznout 

bez nějakých problému z nějaké svízelné situace. Např. když někde cestujeme, máme být zkoušení, jdeme 

k zubaři apod. Proto se on také jmenuje Strážný, aby nás střežil ode všeho zla. Také se o to modlíme…na 

tvá vnuknutí pozor dávám… On čeká na naše volání. Když si však na něho nevzpomeneme, je velmi 

smutný, protože nemůže vykonávat úkol, pro který je poslán. Proto pamatujte na svého anděla strážného a 

dnešní kartička vám to bude připomínat. Doporučuji i krátké video o. Romana Vlka:  

https://www.youtube.com/watch?v=rOsSznoguc0 

Během adventu nebudeme dávat úkoly zde pod hl. myšlenku, ty máte na každý den na konci adventního 

čtení. Zachováme pouze úkoly pro mladší rytíře a princezny k vypracování: 

http://www.kanan.cz/kvizy/2adventb.pdf 
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