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

     Udatný rytíři a moudrá princezno, dnešní neděli všechny rodiny mají svůj svátek. Jelikož nad námi 

nade všemi bdí Svatá Rodina – Ježíš, Maria a Josef. Jsou nám příkladem opravdové rodiny. Ukazují nám, 

jak by měla každá rodina prožívat své radosti i starosti.  

     Jistě máš radost z dárků, které byly pod stromečkem a mnohem větší radost s největšího Dárku – Ježíše, 

jehož narozeniny právě slavíme. Vánoce pro nás křesťany nejsou jenom 24., 25. a 26.12. Vánoce my 

křesťané slavíme až do Křtu Páně, kdy končí doba vánoční. Oslava Ježíšových narozenin netrvá pouze 

jeden či dva dny. Proto i radost, kterou o Vánocích prožíváme je jiná. Víš proč tomu tak je? Víme totiž, 

z jakého důvodu se Vánoce slaví. Víme, že dárky, stromeček a všechno co přispívá ke sváteční atmosféře, 

není tak důležité. Protože my se soustředíme na ten největší Dárek a tím je náš Ježíš, Spasitel, jak to často 

slyšíme i v koledách. 

Proto ti přeji, aby ta pravá radost zůstala i pro všední dny, kdy se opět vrátíme ke svým povinnostem a 

úkolům.  

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

Svátek Svaté Rodiny (25. 12. 2020 – 01.01.2021): 

Hl. myšlenka: V dnešním evangeliu jsme mohli slyšet o velké radosti člověka, který dlouho očekával 

slíbeného Mesiáše, Spasitele světa. Víš, jak se jmenoval? Simenon. Simeon byl už moc starý, Marii a Josefa 

vůbec neznal. Ale bylo mu dáno poznat malého Ježíška, když jej přinesli do chrámu. Bylo to tím, že Simeon, 

byl neustále v chrámě, modlil se a uměl rozeznat vůli Boží. Proto ve chvíli, když vcházela Marie a Josef 

s malým miminkem, hned poznal, že je to ten, na kterého čeká. Uslyšel vnitřní hlas, protože byl neustále 

v Boží blízkosti, v modlitbě s Bohem. Proto začal Simeon chválit Boha za tento okamžik života. Chválil 

ho za Boží blízkost, za jeho velké činy a hlavně za naplnění příslibu, který dal ve známost. Po krátkém 

chvalozpěvu se obrátil k Marii a naznačil ji, že projde v životě nejen radostnými chvílemi, ale i trápením a 

úzkostí, tak jako každá maminka, která miluje své dítě. Předpověděl jí sedm bolestí, kterými projde. Bůh ji 

však neopustí. Mimo Simeona, tam  byla také velmi stará žena – prorokyně Anna, která byla svědkem této 

události a vše potvrdila, že se stane. I rytíř nebo princezna procházejí nejen úspěchy, ale i neúspěchy a 

zklamáním. To k životu patří. Bůh o tom ví, proto je nám vždy na blízku, aby nám byl pomocí a útěchou. 

Nezapomeň na to…Doporučuji i krátké video o. Romana Vlka k doplnění myšlenek: 

https://www.youtube.com/watch?v=K5Fi4Jpf5Bg  
 

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (01.01.2021): 
 

Hl. myšlenka: Milé princezny a stateční rytířové, o dnešní slavnosti je možno dostat plakát č. 3 k nalepování 

dalších kartiček. Máme Nový rok a první evangelium v tomto roce. Je vlastně pokračováním evangelia 

z Narození Páně. V něm jsme vyzvedli myšlenku andělů a jejich zvěstování radostné události pastýřům. Ti 

pak byli prvními hosty u malého Ježíška v Betlémě. Dnes se chceme zastavit u maminky Ježíška. Maria, 

když prožívala radost nad narozením prvního dítěte, uměla naslouchat všemu, co pastýři vyprávěli, když 

se přišli poklonit k jeslím. Když vyslechla, vše uchovávala ve svém srdci a přemýšlela o tom.  Přemýšlela 

o velkých činech Božích. Právě díky tomu, že vše uchovávala a rozvažovala, stala se velkou ženou pro celý 

svět. Stala se Matkou velké Církve Božích dětí a královnou nebe a země. Marii velmi záleží na nás. Chce 

nás všechny mít u svého Syna Ježíše. Chce tam mít všechny princezny a rytíře, kteří se snaží žít a šířit Boží 

království. Proto i s její přímluvou začínáme první den v občanském roce. Abychom po celý rok uchovávali 

Ježíšova slova a rozvažovali o nich, co znamenají. Ukazovat na Ježíše jako Maria. Maria, Matko Církve, 

oroduj za nás!  
 

Úkoly pro mladší rytíře a princezny k vypracování: http://www.kanan.cz/kvizy/1vanoceb2.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=K5Fi4Jpf5Bg
http://www.kanan.cz/kvizy/1vanoceb2.pdf

