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

     Udatný rytíři a moudrá princezno, překročili jsme do další části liturgického roku. Nazýváme ji také 

MEZIDOBÍ I., neboť nás dělí od další významné doby a velmi důležité pro naši spásu – období postu a 

velikonoc. Na to si však ještě počkáme. Mezidobí I. můžeme nazvat také obdobím masopustu a různých 

maškarních zábav. Neznamená to však, že budeme tak rozpustilí, že zapomeneme na Pána Ježíše. Je to jen 

odlesk naší radosti z vánočního období. Tak jak jsme si o tom povídali minule. Vánoční radost není jen o 

Vánocích, ale má nás provázet dál. Chceme se těšit i nadále z velikých Božích darů. Letošní masopust však 

kvůli epidemii nebude probíhat jako obvykle. Avšak radost můžeme dělat i při omezení. Možná to budou i 

někteří potřebovat. Nemocní, osamocení, rodiče, sourozenci, kamarádi. Můžeme jim třeba nakreslit 

nějakou maškarní postavu a napsat něco legračního, abychom je povzbudili a dodali jim i odvahu přečkat 

toto náročné období.  

     Chci se zastavit ještě u jedné myšlenky. 3. neděle v mezidobí je papežem Františkem vyhlášená nedělí 

Božího slova. Papež si velmi uvědomuje potřebu číst Písmo svaté, hledat v něm návody k životu a zároveň 

i znovu objevovat Krista – učitele a lékaře duší. To nyní hodně potřebujeme. Jestli pak víš něco o Bibli? 

Máš ji vůbec v knihovničce? Čteš z ní někdy? Umíš pojmenovat nějakou část, knihu? Umíš v ní hledat a 

orientovat se? Víš, jak je Bible důležitá? Co je to evangelium? Rozumíš Bibli? Odpověď na nějakou otázku 

bys možná našel. Ale není jen důležité znát odpověď. Mít znalosti. Důležité je: Naslouchat Božímu slovu 

pozorně, přemýšlet  o něm a uskutečňovat jej v životě. A proto i papež ustanovil na začátku občanského 

roku neděli Božího Slova, aby nás provázelo dalšími dny v roce.  

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

2. neděle vmezidobí (17. – 24. 01. 2021): 

Hl. myšlenka: Evangelium minulé neděle nás přivedlo k řece Jordán, kde Jan Křtitel pokřtil Pána Ježíše. 

Ježíš se pak od Jordánu vydal dál do města a vesnic a začal hledat své učedníky. Dnes jsme slyšeli o dvou 

učednících, kteří se rozhodli jít za Ježíšem. Předtím byli žáky Jana Křtitele, takže nějaký náznak o Ježíšovi 

již měli, ale nebylo toho moc: Chtěli ho však poznat blíž a proto, když se ukázal u Jordánu, vydali se pak 

na popud Jana za ním. Ježíš to zpozoroval, obrátil se k nim a zeptal se jich: „Co byste chtěli? Co si přejete?“ 

Oni na to: „Kde bydlíš?“ Co tím naznačili učedníci? Chtěli Ježíše více poznat. Jan jim odkryl tajemství 

Božího Beránka, který má přijít po něm. Nyní, když už ho viděli, chtěli Ho poznat blíž. Proto se ptají na 

místo, kde nejvíc přebývají, aby mohli přebývat s ním. Znáš odpověď na otázku: Kde bydlí Ježíš? Co bys 

odpověděl jako rytíř či princezna Božího království svému kamarádovi? Kde má bydliště Ježíš? Jestli při 

křtu jsme se stali sourozenci Ježíšovými, měli bychom vědět, že Ježíš bydlí s námi, v každé rodině. Že 

s Ním můžeme kdykoliv mluvit, o všem co prožíváme, jaké máme plány. On bydlí s námi. Je to úžasné. 

Nemusíme čekat, až nám zvedne telefon, odepíše na email, whatsapp, messenger či jiný prostředek, přes 

který komunikujeme. Proto s ním neustále mluv a povídej si. Někdy stačí v kostele si jen tak sednout do 

lavice a dívat se na svatostánek, on tě určitě slyší a vyslyší.  
 

Úkoly:  
 

1. Dnešní evangelium nás ujišťuje, že Ježíš je nám stále nablízku. Napiš dopis Ježíši. Jaké máš představy, napiš mu 

takový plán na celý rok. Dopis může mít i poděkování, prosby. Pak si dopis uchovej do příštího roku, abys mohl 

porovnat, v čem se lišil a co se naplnilo. Pokud ještě neumíš psát, můžeš to nakreslit.   

2. Úkol pro mladší rytíře a princezny k vypracování nebo na: http://www.kanan.cz/kvizy/2mezidobib.pdf   
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