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

     Udatný rytíři a moudrá princezno, venku se mění počasí. Začíná se pomalu oteplovat a příroda nám 

dává jasně najevo, jak nám sníh mizí před očima. Všude okolo se pozvolna ukazují zelená místa trávy, 

z nichž koukají kopečky zeminy, kterou vyhrabali krtci. Zde konkrétně můžeme pozorovat jakou obnovou 

a změnou prochází příroda, jež nás obklopuje. Je správné, že právě nyní a teď můžeme prožívat dobu postní. 

Stejně jako příroda mění svůj vzhled i my máme obnovit své nitro, své životy a vztahy. Je to doba příhodná, 

sedí k tomuto období. Proto chceme společně, ačkoli jsme stále omezování neustupující epidemií, 

proměňovat naše rodiny, sami sebe a zároveň vztah k Bohu. Připravili jsme opět několik videí, která by vás 

měla provést postní dobou až k Velikonocům.  

     Jak vše bude vypadat?  

 Tento rok je vyhlášen papežem Františkem „Rok sv. Josefa“. Myslím si, že sv. Josef by měl mít i v našem 

životě své místo, tak jako měl místo u Marie a Ježíše.   

 Na každou neděli se budeme snažit připravit krátké video se zamyšlením nad nedělním evangeliem, které 

propojíme s vlastností sv. Josefa. Na sv. Josefovi si ukážeme v čem je nám vzorem a budeme se od něho 

učit. Postní projekt jsme nazvali „V UČENÍ U SV. JOSEFA“ Ano sv. Josef nás bude vyučovat, jak 

nejlépe vytvořit útulný domov, kde každý má svůj úkol a své místo.  

 Na konci videa načrtneme možnosti, jak naplnit v daném týdnu postní snažení, které bude rozděleno do 

dvou skupin, podle úrovně schopností. 1. skupina – děti školního věku, 2. skupina – mládež a dospělí. 

 Abychom mohli pracovat jako rodina nebo i samostatně, potřebujeme k tomu nejdříve postavit 

jednoduchou stavbu domu (ukázka je vidět na videu), kde si budeme postupně značit naše postní snažení. 

Tím se nám postupně bude náš jednoduchý domeček stávat domem, kde bude to, co potřebuje každá 

rodina a kde často chybí to, aby rodina mohla fungovat.   

 Video bude zveřejněno na www.farnost-hnojnik.cz každou sobotu večer před danou nedělí. Sleduj, proto 

web farnosti. 

 Přeji ti požehnanou dobu postní a odvahu vyjít na cestu proměny a obnovy.   

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

1. neděle postní ( 21. – 28. 02. 2021): 

Hl. myšlenka:  Milé princezny a stateční rytířové, už jste někdy měli hlad? Předpokládám, že ano. A co 

jste potom dělali? Ale jistě. Najedli jste se. Dnešní evangelium vypráví o tom, jak Duch Svatý vyvedl Ježíše 

na poušť, aby tam hladověl. Proč to měl dělat? Aby se připravil na svoje poslání zachránit lidi. Takovému 

hladovění říkáme půst. Půst s modlitbou jsou nejlepší příprava na tak veliké poslání. Postit se znamená zříci 

se něčeho příjemného. A to dokáže člověk jenom z velké lásky. Když se z lásky k Bohu zřekneme něčeho 

příjemného, tak zesílí naše duchovní svaly. To je důležité k tomu, abychom dokázali vítězit nad 

pokušeními. Stejně jako statečný rytíř vítězí nad drakem a jinými nástrahami. Modlitba nás posiluje, 

abychom v psotu vytrvali až dokonce. Ve středu nám začala postní doba. Je to doba, kdy si připomínáme, 

že je důležité posilovat svoji lásku k Bohu, a tak i svoje duchovní svaly. Dnešní neděli by k vám měla 

dorazit poslední kartička do třetího plakátku, která zobrazí kompletní obraz. Ten nám bude připomínat, že 

nejenom modlitba, ale také naslouchání Božímu slovu posiluje a dává do našich životů živou vodu. 
 

Úkoly: Jsou zveřejňovány ve videu postního zamyšlení: „V učení u sv. Josefa“ 

Úkol pro mladší rytíře a princezny k vypracování na: http://www.kanan.cz/kvizy/1pustb3.pdf  

Doporučuji videokázání o. Romana Vlka. Zde je odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=GY8txVA5Kz0   
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