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

     Udatný rytíři a moudrá princezno, máme za sebou první měsíc roku 2021. Ve své elektronické schránce 

nebo ve škole jsi dostal/a vysvědčení za 1. pololetí. Nacházíme se v polovině „masopustu“ (to je čas, kdy 

bývají karnevaly a jiné zábavy – o tom byla už řeč). Před námi je ještě jedna taková událost, která nám 

možná moc nesedí z hlediska posloupnosti. 2. února si připomeneme Svátek Uvedení Páně do chrámu 

– Hromnice. Na Hromnice bývá také polovina zimy za námi. Kdysi byly silné mrazy a mnoho sněhu. Dnes 

už tak kruté zimy nejsou. Zpátky ale ke Hromnicím. Jak souvisí Hromnice s Uvedením Páně do chrámu. 

Co to vlastně je? Kdysi se tomu svátku také říkalo Obětování Páně, v polštině to vlastně takto zní. Co je to 

vlastně za svátek. Možná pro mnohé to je již zapomenutá událost. Přitom je to velmi důležitý moment 

v životě Ježíše a také Panny Marie, jeho matky. V Lk 2,22-40 si o tom můžeš přečíst. Proč se tomu říká, 

ale Hromnice? Copak tam hřmělo či blýskalo se, když Ježíše nesli do chrámu?  

     Tento den, si připomínáme představení Ježíše Pánu a setkání se Simeonem, který nazval Ježíše „Světlem 

národů..“ Svíce, které si v tento den přinášíme do kostela, nám jsou požehnány. Připomínají nám Světlo – 

Ježíše, který přišel na svět, aby nás zachránil. Říkáme jim „Hromničky“. Ty pak doma si zapalujeme nejen 

při modlitbě, ale i při jiných přírodních jevech – bouřka, povodeň, zemětřesení nebo také, když někdo 

z blízkých umírá, modlíme se a prosíme o ochranu Boží před těmito katastrofami. Je dobré mít doma i tuto 

svíci, neboť nám připomíná přítomnost Ježíše mezi námi i v těch náročných situacích a zkouškách. Zároveň 

i my máme být Ježíšovým světlem pro ty, kteří jsou slabší nebo potřebují naši pomoc a povzbuzení. Vždyť 

i Simeon byl světlem pro Marii a Josefa, když se s ním setkali. Velebili Boha spolu s ním.  

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

4. neděle v mezidobí (31. 01. – 07.02. 2021): 

Hl. myšlenka:  Téma dnešního evangelia bychom mohli nazvat: SLOVO MÁ MOC. Natož pak Boží slovo. 

To má ještě větší moc. V evangeliu dnešní neděle jsme slyšeli, jak Ježíšovo slovo má opravdu velkou moc. 

Jednou větou dokázal vyhnat zlého ducha. My lidé celý život zápasíme se zlem. A Ježíš řekl jednu větu a 

zlý duch vyšel. Opustil člověka. Uzdravil jeho nitro. To je opravdu velký zázrak. Mít uzdravené srdce, duši 

je velký dar. To pak také lépe vnímáme hlas Boží, lépe plníme Boží vůli.  

     Minulou neděli jsme si uvědomovali, jak Boží Slovo je důležité v našem životě. Může i dnes Ježíš nás 

svým slovem uzdravit? Vyhnat zlého ducha? Určitě. Ale je tady i další věc. My lidé toho napovídáme za 

celý život mnoho. Někdy se snažíme druhým vysvětlovat věci a stejně nás nechápou nebo dokonce nám 

nerozumí. Jindy však naše slovo může i uzdravit či povzbudit. A to je pak síla a moc slova. Jestli často 

čteme Boží Slovo a učíme se ve škole Ježíšově, jak mluvit s lidmi, pak i naše slovo může mít moc uzdravení 

a povzbuzení. Pokud však myslíme jen na svůj prospěch, na své věci a pohodlí, pak můžeme slovem i ranit 

a uhodit. Je třeba mít také na mysli, že jednou vyslovené slovo už nevrátíš ani párem volů. V Božím 

Království by se měla říkat jen taková slova, která jsou k užitku a k oslavě Boží. Umí pochválit a povzbudit. 

Tak o tom píše i sv. Pavel ve svých listech.  
 

Úkoly:  
 

1. Slovo má moc. Co řekl Simeon o Ježíšovi mělo také moc. Vylušti v luštěnce. Příloha č. 1. 

https://kc.biskupstvi.cz/storage/f/Hromnice/Co_rekl_Simeon.pdf  

2. V příloze č. 2 po vyluštění, napiš jak ty můžeš být světlem pro druhé. Ať už slovem či činem. 

https://kc.biskupstvi.cz/storage/f/Hromnice/HROMNICE_svetlo_sveta.pdf  

3. Úkol pro mladší rytíře a princezny k vypracování nebo na: http://www.kanan.cz/kvizy/4mezidobibst.pdf  

Jako doplnění připojuji odkaz na videokázání o. Romana Vlka. https://www.youtube.com/watch?v=epCmW8Z-DDw  

https://kc.biskupstvi.cz/storage/f/Hromnice/Co_rekl_Simeon.pdf
https://kc.biskupstvi.cz/storage/f/Hromnice/HROMNICE_svetlo_sveta.pdf
http://www.kanan.cz/kvizy/4mezidobibst.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=epCmW8Z-DDw

