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     Udatný rytíři a moudrá princezno, jarní prázdniny jsou za námi, opět začnou školní povinnosti. Není to 

stále ideální, protože počasí občas opravdu táhne ven a chtěli bychom, aby vše bylo jako dřív. Ne všechno 

není v naší moci. Neznamená to však, že si máme nechat vzít radost ze života a nemůžeme se věnovat 

věcem, na které nezbývá dost času.  

     Minule jsme si řekli, že jsme cenní v Božích očích a Bůh o nás ví. Jen třeba mít neustále důvěru, že 

tomu tak je. K tomu chceme přispívat i v našem postním snažení, kdy pro vás všechny natáčíme slovo 

povzbuzení a zamyšlení.  

     Sv. Josef, který je patronem nejen měsíce března, ale i celým rokem nám to pomalu ukazuje, jak to 

probíhalo i v jeho životě. Také se musel vypořádat s obtížemi a starostmi. Přijmout vůli Boží. Jeden rozdíl 

to však mělo. On opravdu vsadil na Boha. Odevzdal se mu úplně, proto Bůh mu požehnal i těch těžkostech. 

Proto se učme od sv. Josefa, přijímat každou situaci v trpělivosti a důvěře v Boží Prozřetelnost.  

     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 požehnaný 3. postní týden a důvěru v Boží Prozřetelnost, že On opravdu o nás ví.   

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

3. neděle postní (07. – 14. 03. 2021): 

Hl. myšlenka:  Milé princezny a stateční rytířové, už se vám stalo, že jste něčemu vůbec nerozuměli? 

V dnešním úryvku evangelia Ježíš opět nenápadně mluví o tom, že zemře a vstane z mrtvých. A opět mu 

nikdo nerozumí. Mají ho tak trošku za blázna. Ale Ježíš si z toho nic nedělá. Ví, že lidé jsou často nechápaví. 

I nám se může stát, že něčemu nerozumíme. Může to být slovo nebo příběh z Bible, ale i různé věci kolem 

nás. Na konci dnešního úryvku je ale naspáno něco velmi důležitého. Ježíš nám rozumí vždycky. Zná nás 

lépe než jakýkoliv člověk. Dokonce lépe než naše maminky. V Bibli je napsané, že ví, kdy vstáváme a kdy 

jdeme spát a že zná každou naši myšlenku. Je to tak proto, že každého z nás miluje víc než svůj život. A 

jako náš starší bratr nám pomáhá a chrání náš před každým zlem.  
 

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/3pustb.pdf   
Doporučuji videokázání o. Romana Vlka. Zde je odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=0f7z3GQ2BHE     
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