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

     Udatný rytíři a moudrá princezno, prohlížím si různé materiály na internetu, které by mi pomohly napsat 

tyto řádky. Přemýšlím, co další týden budeme prožívat. Napadá mě však jedno slovo: FERIE. Děti chodící 

do polské školy, jistě vědí, co to slovo znamená: Prázdniny, volno, nic významného se neděje. Ano i 

v církevním kalendáři toto slovo se běžně používá a má stejný význam. Než se přiblížíme k postní době, 

prožíváme období během roku a pokud neprožíváme nějakou slavnost nebo svátek či památku je tam 

jednoduše napsáno ferie. Volno. Neznamená to však, že nebudeme nic dělat, že se nemusíme modlit či 

dokonce, že nemusí být mše sv. Slovo ferie v liturgickém kalendáři znamená, že v daný den si kněz může 

vybrat vzpomínku na jakéhokoliv světce nebo si vybrat formulář – modlitby, které použije ke mši sv. Např. 

jsou lidé v nouzi, nemocní, osamocení, hříšní apod. Právě za tyto lidi se může modlit zvláštním způsobem. 

Anebo může opakovat texty z neděle.  

     Proč o tom píšu. Protože nyní prožíváme takové období volna. Ve všech směrech. Je po Vánocích, 

slyšíme v evangeliu o tom, co Ježíš dělá, jak se chová, jak vyučuje. Vnímám to jako poklidný čas, ale 

neznamená to, že mám úplně usnout na „vavřínech“. Mohu si v klidu přečíst knihu, něco tvořit nebo 

přemýšlet, co budu letos dělat v postní době. Co bych mohl(a) udělat jinak. Chci vás všechny, kdo budete 

číst tyto řádky vybídnout k přemýšlení: Co mohu v letošní postní době udělat jinak? Jak ji mohu prožít, 

abych měl radost z času, který mi Bůh svěřil a svěří. To by mohla být i myšlenka pro tento týden, kterou 

můžete svěřit i do modlitby, abychom společně vytvořili postní projekt, který vyústí do radostné zprávy: 

Ježíš žije, Aleluja! Mějte požehnaný týden, naplněný modlitbou a dobrem.  

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

5. neděle v mezidobí ( 07. – 14. 02. 2021): 

Hl. myšlenka:  Dnešní neděli nás Ježíš přivádí do domu apoštolů Petra (Šimona) a Ondřeje. Zde uzdravuje 

nemocnou maminku Petrovy manželky. Ta je pak po uzdravení obsluhuje jako každá hospodyňka, když 

má hosty. Pravděpodobně tam zůstal do večera. Možná se už chtěl ubírat domů, aby si odpočinul. Tak by 

jednal každý, ale oni mu přinášejí další nemocné. Informace o uzdravení se roznesla rychle, proto další 

nemocní chtějí být uzdravováni. Nevíme, jak dlouho ještě Ježíš byl vzhůru. Dovídáme se však, že brzy 

ráno, ještě byla tma, se Ježíš ubírá na osamělé místo. My bychom si možná ještě pospali, po tak náročném 

dni, abychom mohli pokračovat v další práci. Možná bychom si vzali i volný den, ale Ježíš vstává ještě dřív 

než ostatní a ubírá se na místo, kde je klid a ticho. Kde ho nikdo nebude rušit.  Co tam dělá tak brzo? Modlí 

se. Mluví se svým Otcem. Kdy má s ním promlouvat, když během dne je zaneprázdněn, mluví s lidmi, radí 

jim, dává pokyny pro život, učí….Ježíš tyto chvíle prožívá často, aby mohl mít sílu pro každý nový den. 

Aby uměl poradit, vysvětlit, pomoci…Jestliže Ježíš se potřeboval modlit, aby uměl s lidmi jednat a věděl 

jim pomoci, co potom my? My lidé slabí, hříšní. Jak my máme umět žít podle Ježíše, když s ním nebudeme 

mluvit, když se nebudeme modlit? Jestliže Ježíš se modlil, my se také musíme modlit, abychom měli sílu 

a moudrost, která nás poveden po Božích cestách. Dnešní hlavní myšlenka: RANNÍ MODLITBA. Pamatuj 

ráno mluvit s Ježíšem. Radit se s ním, svěřit mu nový den. Možná budeš i překvapen.  
 

Úkoly:  
 

1. Náš den má začít modlitbou. Jak je to se mnou? Začínám modlitbu s Bohem nebo jen vstanu a na Boha si ani 

nevzpomenu?  Příloha č. 1. https://kc.biskupstvi.cz/storage/f/Modlitby/Nas_den_a_modlitba.pdf  

2. Jaké znám modlitby? Pouze ty, co mě naučili rodiče či prarodiče? Mohu se modlit i jinak? Jaké formy modlitby 

mohou být? Více v příloze č. 2.  https://kc.biskupstvi.cz/storage/f/Modlitby/Modlitba_a_jeji_formy.pdf  

3. Úkol pro mladší rytíře a princezny k vypracování nebo na: http://www.kanan.cz/kvizy/5mezidobibml.pdf   

Doporučuji videokázání o. Romana Vlka. Zde je odkaz:  https://www.youtube.com/watch?v=OpLMut6YG-4  
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