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

     Udatný rytíři a moudrá princezno, možná tě napadlo, že v lednu se nic moc neděje. Dostaneš sice 

pololetní vysvědčení, ale jinak venku je zima, doma je ti fajn v teple. Přece však ti připomenu, že ani leden 

není až tak nudný. Prožíváme nyní týden modliteb za jednotu křesťanů, (18. – 25.1.)  která bude zakončena 

svátkem obrácení sv. Pavla, připomeneme si velkého učence na svou dobu sv. Tomáše Akvinského, patrona 

mladých sv. Jana Boska a na 3. neděli v mezidobí neděli Božího Slova. Takže je patrné, že ani leden není 

až tak prázdný na připomínky a události, které v Týmu s Ježíšem můžeme prožívat.  

     Dnešní vydání tohoto (in)formátoru se nese pod názvem JEŽÍŠŮV TÝM. Evangelium této neděle tomu 

napovídá. Všichni, kdo jsou v Ježíšově týmu spolupracují dle Ježíšových zásad, pravidel a podle Jeho 

příkladu. Tak to ostatně bývá ve všech týmech, aby mohly správně fungovat a naplňovat své poslání. 

Ježíšův tým tvoří členové Božího království a vstupenkou je právě přijetí svátosti křtu. Členy jsme se tudíž 

stali (pokud ne, je možno to napravit). Jako „týmáci“ však musíme spolupracovat. K tomu potřebujeme se 

seznámit s pravidly a úkoly, které pro nás Bůh ve svém plánu připravil. Tato pravidla nejlépe se dozvíme 

z jedné velmi známé knihy, která je nejčtenější na celém světě a je stále aktuální, i když byla napsána již 

velmi dávno. Ano je to BIBLE.  Boží Slovo, které na zemi Ježíš pronášel, které pak bylo zapsáno, které 

můžeme také číst.  

     Papež František si velmi uvědomuje důležitost Božího Slova v našem životě, proto ustanovil na 3. neděli 

v mezidobí NEDĚLI BOŽÍHO SLOVA.  Protože Boží Slovo, jak píše žalmista, osvěcuje moji stezku  (por. 

Ž 119,105). Abychom si právě o této neděli uvědomili, důležitost Božího Slova v našem životě, abychom 

jej četli, jsou po mši sv. připraveny pro účastníky bohoslužeb  ZÁLOŽKY S CITÁTEM Z BIBLE. 

Obrázky na záložkách jsou pořízeny v naší farnosti nebo našimi farníky. Proto si po mši sv. můžeš vzít 

jednu a možná právě tento citát tě nejen potěší, ale bude i provázet během celého roku. Možná tě přivede 

k dalšímu čtení Bible.  

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

3. neděle vmezidobí ( 24. – 31. 01. 2021): 

Hl. myšlenka: Minulou neděli jsme si přiblížili scénu svou učedníků, kteří znali Jana Křtitele, tudíž se 

dozvěděli i o Ježíšovi. Proto chtěli o něm vědět ještě více, proto se ho ptali, kde bydlí. V dnešním úryvku 

evangelia jsme četli o tom, jak Ježíš začíná veřejně působit. Dává se poznat lidem, mluví s nimi a hledá lidi 

do svého týmu. Na začátku si právě vybírá Ondřeje a Jana, pak jejich bratry Petra a Jakuba. Jsou už čtyři a 

jdou s Ježíšem všude tam, kam jde on. Poslouchají ho, jsou svědky jeho činů, jsou ve škole Ježíšově. Podle 

evangelia to bylo asi před více než 2000 lety. Víš o tom, že Ježíš si vybírá lidi do svého týmu i dnes? 

V dnešní době? Když jsme ještě vůbec nebyli na světě, Bůh (otec Ježíše) už o nás věděl a připravoval pro 

nás plán. Už věděl, komu se narodíme, v jakém prostředí budeme bydlet a tak. On už tenkrát věděl, že také 

budeme patřit do Ježíšova týmu. V Božím plánu také je, že my všichni patříme do týmu jeho syna Ježíše. 

Všichni ti, kdo se schází na mši sv., kdo patří do farní rodiny, ten, kdo je pokřtěn. Jestliže patříme do 

jednoho týmu, který vede Ježíš, znamená to, že se musíme k sobě chovat hezky a vzájemně si pomáhat. 

Spolupracovat, aby tým fungoval tak jako nějaká firma, která vyrábí věci, potřebné pro náš život.  
 

Úkoly:  
 

1. V dnešním evangeliu nám Ježíš připomíná, že patříme do jeho týmu. Ježíšův tým tvoří farnost a každý tam máme 

nějaký úkol. Některý je viditelný, některý možná ani moc ne. Bůh však vidí všechno. V příloze 1 najdeš úkol, který 

se týká farního týmu. https://kc.biskupstvi.cz/storage/f/Cirkev/Farni_spol.pdf  

2. Vyluštění přílohy č. 2  https://kc.biskupstvi.cz/storage/f/Bible/knihovna_NZ_lust.pdf  

3. Úkol pro mladší rytíře a princezny k vypracování nebo na: http://www.kanan.cz/kvizy/3mezidobib.pdf  

Jako doplnění připojuji odkaz na videokázání o. Romana Vlka. https://www.youtube.com/watch?v=M_l82BzjLSQ  
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