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

     Udatný rytíři a moudrá princezno, venku to vypadá krásně slunečno, jarní paprsky zahřívají nejen nás, 

ale i přírodu, která se postupně začíná probírat ze zimního spánku. I my postupně se probíráme cestou 

k velikonočním svátkům. Ještě to bude nějakou dobu trvat, než k nim dojdeme a budeme radostně zpívat 

Aleluja.  

     O dnešní neděli bychom měli dostat další plakátek k nalepování nedělních kartiček. Je to plakát č. 4, ve 

kterém se skrývá další obraz našeho šíření Božího království. Heslem dalšího plakátku bude: „Jsi pro Ježíše 

drahý, že za tebe dal svůj život!“ (Iz 43,4). Další série devíti kartiček v sobě skrývá obraz, který vyjadřuje 

cennost, ochotu dát život za cenu bolesti a utrpení. O tom, jsou také myšlenky postní doby a velikonoc. 

Jestliže si uvědomíš cenu svého života, svých blízkých, dokážeš i ty sám něco obětovat a vyjádřit tím lásku 

k druhým.   

     Postní program pro rodiny a děti, ale i jednotlivce: 

 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 1. postní neděle), 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 sílu vystoupit i na horu, kde je lepší výhled na svět.   

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

2. neděle postní (28. 02. – 07.03. 2021): 

Hl. myšlenka:  Milé princezny a stateční rytířové, chodíte rádi na výlety? Co většinou děláte na takovém 

výletě? Dnes v evangeliu jsme slyšeli, jak Ježíš své přátele Petra, Jakuba a Jana na výlet na vysokou horu. 

Chtěli tam být sami, odpočinout si a taky se společně pomodlit. Když vyšli na horu, stalo se něco 

nečekaného. Ježíšův oděv najednou zářivě zbělel a objevili se tam dva velcí proroci, kteří už dávno zemřeli: 

Mojžíš a Eliáš. Začali si s Ježíšem o něčem povídat. Ježíšovi přátelé vůbec nechápali, co se děje, ale cítili 

se moc dobře, protože pocítili závan Božího království. Poznali, že nic krásnějšího neexistuje a toužili po 

tom, aby ta krásná chvíle nikdy neskončila. Petr hned navrhl, že postaví tři stany, aby tam mohli bydlet. 

V tom okamžiku se z nebe ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte“. V té chvíli se všechno 

vrátilo do běžného všedního dne. Mojžíš a Eliáš zmizeli a Ježíš vypadal jako předtím. Ježíšovi přátelé z toho 

byli pěkně zmateni. Ještě více byli zmateni, když  jim Ježíš řekl, že o tom nemají mluvit, dokud nevstane 

z mrtvých. Vůbec totiž netušili, co to znamená vstát z mrtvých. Věděli pouze, že s Ježíšem je jim dobře a 

že Boží království je úžasné.  

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/2pustb2.pdf  

Doporučuji videokázání o. Romana Vlka. Zde je odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=A6doT-GuWvM    
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