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

     Udatný rytíři a moudrá princezno, na adventním věnci svítí čtvrtá svíce. Znamená to, že oslava 

Ježíšových narozenin se blíží. Jsi připraven? Možná, že něco je třeba ještě doladit. My ještě pár dnů 

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

„DALEKÁ CESTA DO BETLÉMA“ 

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 Připomínám: zasílejte vyplněný malý kvíz na rkf.hnojnik@doo.cz  Odkaz na něho najdete pod 

videem 3. neděle adventní nebo na www.farnost-hnojnik.cz do 22.12.2020 

o Letošní Vánoce budou trochu jiné. V kostele si nebudeme moci zazpívat koledy, jak jsme zvyklí. Doma 

si je určitě zazpívejte nebo zahrajte na nějaký hudební nástroj. I návštěva na bohoslužbách bude 

omezena a bohoslužby budeš pravděpodobně sledovat v televizi nebo internetu.  

o Během Vánoc budeš moci navštívit kostel, kde budou i jesličky. Čas otevření najdeš v ohláškách.  

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

4. neděle adventní (18. – 25. 12. 2020): 

Hl. myšlenka:  Princezny a rytířové, dnešní evangelium je pro nás velmi důležité. Mluví se v něm o tom, 

jak Boží království přišlo na zem. Přišlo s naším králem. Náš král je totiž Ježíš. Vypráví o tom, jak anděl 

Gabriel navštívil dívku Marii. Oznámil ji, že se ona stane matkou budoucího krále. Maria byla trochu 

zaskočená. Ale nakonec souhlasila  a díky jejímu souhlasu, přišlo mezi nás boží království. Rozhovor 

anděla a Marie si denně připomínáme v modlitbě, které říkáme Andělovo pozdravení: „Zdrávas Maria, 

milosti plná….“ Nezapomeňme nadále Marii, Matku našeho krále denně pozdravovat. Ona totiž nás má 

moc ráda a chce, abychom i my měli rádi našeho krále a dostali se jednou do království, které nám on 

připravil. Možná také někdy nebudeme všemu rozumět jako Maria, ale s důvěrou v její mocnou přímluvu 

nám bude jednou odhaleno, proč Bůh nám připravil tento plán. Doporučuji i krátké video o. Romana Vlka 

k doplnění myšlenek:  
https://www.youtube.com/watch?v=O2RTS8p6ybA 

 

Slavnost Narození Páně (25.12.2020): 
 

Hl. myšlenka: Milé princezny a stateční rytířové, evangelium dnešní slavnosti, navazuje na evangelium ze 

4. neděle adventní. Tam jsme slyšeli o setkání Marie a anděla Gabriela, který oznamuje, že Bůh naplňuje 

svůj slib a sestupuje na zem Boží království. Maria se v té chvíli stává Matkou krále, Spasitele, Božího 

Syna. Dnes slyšíme, že se to konkrétně děje, když Marie s Josefem hledají místo v Betlémě, aby si mohli 

odpočinout. Když najdou místo k odpočinku, Marie porodí syna a hned tuto zprávu dostávají pastýři také 

skrze anděla. Zvláštní je to, že se rodí Král, který nemá palác. Navštívit ho přicházejí ubozí pastýři, kteří 

nejsou vůbec přichystaní na návštěvu krále. Nepíše se o tomto narození v novinách, nejsou žádné hostiny, 

oslavy… A přesto, nad Betlémem zpívají andělé a oslavují s pastýři narození velikého Krále, který má 

spasit celý svět. Pastýři nevěděli co to je za krále, přesto běželi se poklonit. My už víme, co je to za krále a 

můžeme se také poklonit při mši sv.. Můžeme se s ním setkat v modlitbě a chválit ho a oslavovat, že se stal 

naším králem. Zpívat mu koledy a jiné chvalozpěvy. Možností je mnoho, jak můžeme spolupracovat na 

šíření Božího království mezi lidmi. Popřemýšlejme a oslavme našeho krále…  

 

Úkoly pro mladší rytíře a princezny k vypracování: http://www.kanan.cz/kvizy/4adventb.pdf  
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