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BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ JE MEZI NÁMI – NEDĚLNÍ EVANGELIUM VE ŠKOLNÍM ROCE 2020-21 

     Udatný rytíři a moudrá princezno, venku je krásně nasněženo, teploměr ukazuje mínusové hodnoty a 

polovina února je za námi. Co nás čeká? Popeleční středou se začneme připravovat na nejdůležitější svátky 

v celém liturgickém roce – Velikonoce. Díky Velikonocům se znovu můžeme těšit z Ježíšovy blízkosti a 

jistoty být v jeho království. To my přece chceme. Je však potřebné se připravit na tuto událost. Postní doba 

je jiná než adventní. Dává nám možnost hlouběji pracovat na sobě a zároveň si připomenout vlastní křest, 

přijetí do velkého společenství synů a dcer Božího království. Křest souvisí s očisťováním, proto začneme 

postním dnem, který nám pomůže v sebeovládání a očištění duše i těla. Bude to čas možná i náročnější, ale 

kdo vytrvá, bude spasen.  

     Postní program: Během postní doby se chceme s vámi setkat ve videoprojekci. Rytíři a princezno, víš 

co je to Popelec? Proč se uděluje Popelec? Odkud je popel? Zda je povinnost vymetat komíny nebo kotel, 

abychom splnili náplň Popeleční středy, protože v ten den vyvážejí popelnice a ony přece nemohou zůstat 

prázdné. To vše s vysvětlením v úvodním videu v úterý 16.2.2020 na www.farnost-hnojnik.cz.  

     Dále jednou týdně se setkáme v učení sv. Josefa (tento rok vyhlásil papež František rok sv. Josefa). 

Abychom si více přiblížili jeho důležitost v životě Ježíše a Marie, budeme se v postní době věnovat jeho 

osobě a vlivu na Ježíše. Pak budou na daný týden úkoly, které nám pomohou následovat Ježíše pod 

patronátem sv. Josefa.   

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

6. neděle v mezidobí (14. – 21. 02. 2021): 

Hl. myšlenka:  Další týden máme za sebou. Podařilo se vám nastartovat den s ranní modlitbou? Pokud 

ano, je to správný krok k tomu, abychom porozuměli dnešnímu úryvku z evangelia. Dnes se Ježíš setkává 

s nemocným člověkem. Jeho nemoc je opravdu strašná. Malomocenství nám nic neříká, a přesto jí trpí lidé 

v jiných krajích. Jsou to převážně chudé země, protože nemají peníze na léčbu. V Ježíšově době 

malomocenství přivádělo lidi do samoty. Postiženému člověku za živa odumírá kůže, která postupně začne 

opadávat a zdravý člověk se mohl od nemocného rychle nakazit, pokud nebyl izolován. O tyto lidi se nikdo 

nestaral a nebyla mu poskytnuta lékařská pomoc. Byli vyhnáni pryč z města nebo vesnice, daleko od lidí, 

žili v samotě. Nemocný trpěl vlastně dvakrát. Nemocí a samotou. Jídlo jim bylo podáváno na okraji místa, 

kde žili v samotě, tak aby se spolu nesetkali. Tito lidé opravdu velmi trpěli. Jak se, ale mohl tento nemocný 

setkat s Ježíšem, když žil v samotě od lidí? Mohl o něm slyšet, když byl ještě mezi lidmi, ve městě. Proto 

také dostal odvahu a šel za ním z jasnou prosbou: „Chceš-li, můžeš mě očistit?“ A Ježíš vůbec neváhal. 

Vnímal jeho velkou touhu po uzdravení. O jeho pomoci. „Chci, buď čistý.“  

     Stejně vnímá Ježíš každého z nás a zvláště při modlitbě k nám mluví: „Chci ti pomoci, chci tě uzdravit, 

ano já to chci!“ Otázka je, zda my chceme být v té pozici jako ten malomocný a prosíme Ježíše o pomoc, 

o uzdravení nebo chceme se spoléhat na vlastní síly a schopnosti. Opět vidíme, jak důležitá je modlitba, 

zvláště ráno, kdy začínáme nový den. Ježíši, chceš-li, můžeš mi pomoci? Nevím, co mě čeká tento den, ale 

vím, že pokud tě poprosím o pomoc, ty půjdeš se mnou. Amen.  
 

Úkoly:  
 

1. Minulý úkol jsme se učili začínat den modlitbou a jakým způsobem se můžeme modlit. Dnes si už konkrétně 

napíšeme, za co se chceme modlit. V evangeliu prosil malomocný o uzdravení. My jsme také nemocní – hříchem. 

Nakresli si obrys ruky a ruku si vystřihni. Pak na jednu stranu si vypíšeš za co chceš Bohu poděkovat a na druhou o 

co ho chceš prosit. Pomůcka ti pak připomene každý den, za co chceš modlit.  

2. Úkol pro mladší rytíře a princezny k vypracování nebo na: http://www.kanan.cz/kvizy/6mezidobibst.pdf   

Doporučuji videokázání o. Romana Vlka. Zde je odkaz:  https://www.youtube.com/watch?v=QD3CLCni8Ys  
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