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

     Udatný rytíři a moudrá princezno, jsem v polovině postní doby. Čas rychle utíká a cesta k Velikonocům 

se krátí. Před námi je slavnost sv. Josefa, který nás provází touto postní dobou. Takže pamatuj se k němu 

obrátit i v modlitbě za ty, kdo jsou nemocní, trpí samotou nebo je trápí nějaký smutek. Samozřejmě mu 

můžeš svěřit i své radosti a pěkné zážitky, které jsou za tebou. Určitě bude mít radost. Je to velký pomocník 

v různých těžkostech a také patron dobré smrti. Svěříme mu také všechny, kdo jsou blízko smrti, aby je 

Bůh přijal k sobě do svého království. Jinak pokračujeme v našem postním programu více si můžeš přečíst 

dole.  

     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 4. postní týden a ujištění: Bůh je láska. Na to nezapomeň. .   

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

4. neděle postní (14. – 21. 03. 2021): 

Hl. myšlenka:  Milé princezny a stateční rytířové, dnešní evangelium od sv. Jana nám vysvětluje důvod 

proč přišel Ježíš na svět. Mnozí lidé se Boha a jeho syna Ježíše bojí. Mají strach z toho, že je moc přísný, 

že chce po nich těžké věci. Někdy dokonce mají představu, že za každou chybu je potrestá. Prostě, že je 

hlídač, který sleduje co udělají dobře a co zle. Ježíš však v dnešním evangeliu říká: „Bůh přece neposlal 

svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen“. Víte co to znamená? Přišel 

proto, aby každý kdo v něho uvěří mohl s ním žít v Božím království. Mohl žít tam, o čem celý rok zde 

hovoříme a čemu se učíme. V čem je však problém? O tom mluví Ježíš dále. „Lidé si však více zamilovali 

tmu než světlo.“ Co se tím myslí? Spousta lidí dnes totiž myslí jenom na sebe, své požitky. Aby měli 

spoustu peněz, aby se měli co nejlépe i za cenu lži a podvodu. Lidé si zamilovali více zlo a myslí si, že jim 

přinese štěstí. Chtějí lží a podvody si zajistit štěstí zde na zemi. Na toto dnes Ježíš ukazuje. Proto je dnes 

obtížné Boží království žít zde na zemi. Zlo, které se po zemi takto šíří, pak našeptává lidem lež, že i Bůh 

je takový zlý a přísný. A to není pravda. Bůh je láska. „Z lásky k nám poslal na svět svého jediného 

Syna…“ (Jn 3,16). Jestliže my známe tuto pravdu, pak je to pro nás velmi důležitá informace, abychom 

mohli už zde na zemi žít jako praví rytířové a princezny tohoto království a svým poctivým životem 

vydávali dobré svědectví.   
 

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/4pustb3.pdf    
Doporučuji videokázání o. Romana Vlka. Zde je odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=HUQ8TQDFsOM      
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