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

     Udatný rytíři a moudrá princezno, vstoupili jsme do nového roku 2021. Možná se ti zdá, že znovu se 

bude všechno opakovat. Znovu se půjde do školy, znovu bude pololetní vysvědčení, přijde postní doba, 

velikonoce, budou prázdniny, bude…..  Co bude? Ano, některé události se budou opakovat, ale přesto 

budou jiné. Nic se neopakuje, vše má svou premiéru. Záleží jen na nás, jak se k tomu postavíme. Zda to 

budeme jen tak prožívat, abychom to prožili nebo budeme chtít vidět tyto věci jinak.  

     To jsme se přece učili v adventu. Být jiný, vidět jinak, vnímat jinak, v tichu slyšet něco jiného, co mohu 

pak dát i dál. Ježíš se přece také narodil v tichu. Znáš tu koledu? „Tichá noc, svatá noc….“? Ta to krásně 

vystihuje. Přišel v tichu. Ticho může být i v lednu po novém roce. Kdy den je ještě krátký, noc delší a já 

v tom tichu noci mohu slyšet, třeba koledování „Tří králů“ a vnímat jejich poslání a návštěvu u Ježíše 

v Betlémě.  

     Nový rok, který se píše, má premiéru. Určitě bude jiný. Bude jiný, když já do něho vložím to, co jsem 

prožil o Vánocích, co jsem uslyšel o Vánocích. Bude to jiné. Ježíš vyroste, proto vyrůstejme i my. Já i ty, 

ve víře toho, který kvůli nám přišel, v naději, že s jeho pomocí vše zvládneme a v lásce, která nás spojí 

v Boží království zde na zemi. K tomu, ať Bůh požehná tvé kroky a vše co budeš dělat.  

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

2. neděle po Narození Páně (01. - 08. 01. 2021): 

Hl. myšlenka: Dnešní evangelium od apoštola Jana, nám předkládá slova: „…Boha nikdo nikdy 

neviděl…“ Ano to je pravda. Viděl ho pouze Ježíš, protože od Něho přišel. Ten ho zná velmi dobře. Předtím 

byl s Bohem v nebi. Proto byl poslán na zem, aby nám o Bohu vyprávěl. Aby nám ukázal svým životem, 

jaký je Bůh. Skrze Ježíše si můžeme alespoň trošičku přiblížit, jak vypadá Boží království. Než se pak Ježíš 

vrátil zpět ke svému Otci po svém zmrtvýchvstání, pověřil své přátele, kteří s ním chodili po zemi, aby své 

zážitky vyprávěli všude tam, kam půjdou. Aby svědčili, aby se sdíleli o tom, kdo je Ježíš a co víc, jaký je 

Bůh, právě na základě Ježíšova života, protože On ho zná nejlépe.  

     Proto i já i vy jste se stali Ježíšovými přáteli a kamarády, rytíři a princeznami, abyste poznávali, kdo je 

Ježíš a vyprávěli a sdíleli se s ostatními. Nejdříve vám o Ježíši vyprávěli rodiče nebo prarodiče. Ti jsou 

vašimi prvními učitele o Boží lásce a Ježíšovi. Protože oni jsou už Ježíšovými přáteli déle než vy. Pak si 

vědomosti rozšiřujete v náboženství. To vám pomáhá se dozvědět něco, co rodiče ještě nestihli nebo 

neřekli. A až budete větší, můžete se dál o něm dovídat z Bible nebo jiné náboženské knížky. Jedno chci 

však zdůraznit. Vědomosti nejsou vše. Vědomosti o Ježíšovi musíme hlavně vložit do běžného života. Tak 

jak se to učíme od začátku školního roku. Po životě nás poznají. Co mi to bude platné, když budu vědět, o 

Ježíšovi spoustu věcí, ale nebude mít rád kamarády ve škole, nebudu jim umět pomoci, nebude poslouchat 

paní učitelku či učitele. To pak nebude ze mě dobrý přítel Ježíše. Já se musím hlavně po příkladu mých 

rodičů nebo vychovatelů učit žít Ježíšovo poslání. Pak budu i poznávat Boha a stanu se opravdovým rytířem 

či princeznou Božího Království.   

 

Úkoly:  
 

1. V lednu probíhá tříkrálová sbírka. Letos nebudou koledníci chodit po domech a koledovat. Nakresli, 

vyfoť nebo natoč krátké video s koledou tří králů. Pokud máš sourozence a je vás více, domluvte se a 

vytvořte krátké koledování. Splnění úkolu nám pak zašli na email: rkf.hnojnik@doo.cz  

2. Úkoly pro mladší rytíře a princezny k vypracování: http://www.kanan.cz/kvizy/2vanoceb.pdf  
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