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

     Udatný rytíři a moudrá princezno, v pátek 19.3. jsme oslavili sv. Josefa – patrona tohoto roku a zároveň 

našeho průvodce na cestě k Velikonocům. Před námi ve čtvrtek je další slavnost – Zvěstování Páně (událost, 

kterou budeme slavit hlavně o Vánocích).  Na slavnost sv. Josefa papež František vyhlásil Rok rodiny. Asi 

ví, jak je potřeba zachovat dobré a zdravé rodiny, které pak vychovávají další generaci  a budoucnost života 

zde na zemi. A tom je i celá doba postní. Učí nás spolu s Josefem, jak se máme postupně my měnit a 

uvědomit si velkou lásku Boha k nám lidem. Bůh poslal na svět svého jediného syna, aby každý měl místo 

v Božím království. O tom je i nedělní evangelium 5. neděle postní. Takže jdeme spolu do dalšího snažení 

s přímluvou sv. Josefa a jeho rodiny.  

     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 pokojné a radostné prožití 5. postního týdne, mnoho sil a naději, že Bůh je opravdu silnější a 

bojuje za nás. Jen mu to odevzdej a uvidíš sám….   

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

5. neděle postní (21. – 28. 03. 2021): 

Hl. myšlenka:  Už jsi slyšel někdy větu: „Jsi to, co jíš.“ Tato věta nám říká, že když jíme zdravé věci, jsme 

zdraví, a když špatné, tak zaděláváme na problémy. A stejně tak můžeme říci: „Stáváš se tím, s kým se 

setkáváš.“ Co to znamená? Znamená to, když občas pomůžeš babičce, staneš se babičkou? To asi ne. Ale 

když se budeš s babičkou často setkávat a poslouchat co ona říká, tak se od ní můžeš naučit spoustu 

moudrých věcí. Když se naopak budeš setkávat s nerozumnými lidmi, tak se od nich naučíš hlouposti. Když 

se zlými, tak se postupně budeš stávat zlým člověkem. A když s dobrými, stane se z tebe dobrý člověk. 

Proto je důležité vybírat si, s kým se chceme setkávat a trávit svůj čas. Lidé z dnešního úryvku evangelia 

přišli za Filipem a něco po něm chtěli. Chtěli se setkat s Ježíšem. Také my v tomto školním roce se snažíme 

co nejvíce se setkat s Ježíšem. Podle možností. Možná to už někoho může i nudit. Pořád jen ten Ježíš. Ale 

když víme, proč to děláme, nikdy nás setkávání s Ježíšem neomrzí. Proč se neustále Ježíšem zabýváme? Je 

to náš dobrý kamarád, učí nás žít v Božím království a pomáhá s nesnázemi, které nás potkávají. Když se 

s ním budeme setkávat, staneme se jemu podobnými: moudrými a radostnými.    
 

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/5pustb2.pdf     

Doporučuji videokázání o. Romana Vlka. Zde je odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=V7YVLS0O340       
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