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

     Udatný rytíři a moudrá princezno, dnes máme 3. neděli adventní, které říkáme také radostná. 

Vstupujeme již do druhé poloviny adventu, na adventním věnci svítí 3. svíce, která bývá i růžová. Máme 

se těšit a očekávat příchod vzácného hosta. Když čekáme vzácnou návštěvu, také se připravujeme, aby 

hosté se cítili dobře a bylo jim u nás příjemně. Také to prožíváte stejně? Nedávno na jedné hodině jsme si 

s jednou třídou povídali o ztišení. Advent je časem i ztišení. Přemýšlíme, jak se ještě připravit, co udělat, 

aby host se cítil dobře u nás doma, v našem nitru.   Chceme vám pomoci a zpříjemnit tento čas, proto:  

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

„DALEKÁ CESTA DO BETLÉMA“ 

o Každodenním čtením tvoříme virtuální adventní kalendář, jelikož za každým příběhem je 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. V neděli si příběh můžete poslechnout již dopoledne po 

11 hod. Na konci příběhu je malý úkol, kterým budeme tvořit pomyslnou cestu do Betléma.   

o O 3. neděli adventní jsme připravili soutěžní kvíz, který je umístěn pod příběhem z 12.12.2020. 

Odpovědi nám pošli do týdne. 5 vylosovaných si určitě najde překvapení v jesličkách.  

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.    

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

3. neděle adventní (11. – 18. 12. 2020): 

Hl. myšlenka:  Princezny a rytířové, evangelium dnešní neděle nám opět představuje Jana Křtitele. Byl 

bratrancem Ježíše, kterému dal Bůh za úkol připravit lidi na to, že přichází Boží království. A co myslíte, 

jak se mu to dařilo? Měl docela úspěch. Hodně lidí se díky němu začalo o Boží království zajímat. Dokonce 

se na něho začali tak těšit, že končili se vším špatným, co dělali – lhaní, kradení, bití, podvádění a začali 

žít lepšími životy. Ale byli i jiní lidé. Takoví, kteří mu naschvál chtěli dělat problémy. Protože, když je 

někdo dobrý a dělá dobré věci, často to druhé provokuje k tomu, aby mu nějak škodili. Nakonec král nechal 

Jana Křtitele zatknout a useknout mu hlavu. Nám to asi nehrozí, ale určitě máte zkušenost, že není vždycky 

snadné dělat dobro a vydávat svědectví o Božím království – někdy se nám nechce, jindy se bojíme, že se 

nám bude někdo posmívat. Ale právě proto Boží království potřebuje, aby se z vás stali stateční rytířové a 

princezny, abyste se nikdy nebáli dělat dobré a správné věci a nebáli se zastat těch, kterým se třeba někdo 

posmívá. Na kartičce, kterou dnes dostanete, máte napsáno: „I já jsem nositelem Krista.“ Tím se právě 

stanete, když se nebudete bát dělat dobré věci. A až si doma nalepíte kartičku do plakátu, zjistíte, jakým 

způsobem ta naše reklama na Boží království funguje. Doporučuji i krátké video o. Romana Vlka 

k doplnění myšlenek:  

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

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/3adventb.pdf  
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