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

     Udatný rytíři a moudrá princezno, prožíváme velkou slavnost. Slavnost Veliké noci, kdy náš 

velikonoční beránek Kristus je obětován a na třetí den vstal z hrobu. Ježíš uskutečnil něco, co tu ještě nikdy 

nebylo. Byl mrtev a znovu žije. To přece nikdo neudělal. Je to opravdu vyjímečný člověk, který se dal do 

krajnosti za nás a nyní je oslaven. Proto jsou  pro nás Velikonoce opravdu největší svátky a také 

nejdůležitější.   

     Jelikož je to velká slavnost a jeden den na to nestačí, abychom oslavili zmrtvýchvstání Ježíšovo, 

oslavujeme ji celý týden tzv. VELIKONOČNÍM OKTÁVEM. Oktáva znamená osm. Tedy plných osm dní 

slavíme jako bychom slavili jeden den.  

       Evangelisté opisují událost prázdného hrobu a vždy se tam dozvíme jiné informace. Jednou to jsou 

ženy, které potkají anděla, pak je to Marie Magdalská, která pláče u prázdného hrobu a potkává Ježíše, pak 

to jsou Emaužští učedníci, kteří jdou smutní a do cesty se k nim přidává Ježíš, kterého nepoznávají. 

Nakonec také sám Ježíš vyhledává své vyvolené, ustrašené a ve večeřadle zavřené učedníky a zkoumá, 

kolik si toho zapamatovali o něm.  

Abychom se o tom všem dozvěděli, čteme každý den jeden z příběhů a v každém z nich najdeme jedno. 

Ježíš se dává poznat různým způsobem a nikde nikomu nic nevyčítá a není smutný z toho, že všichni ho 

opustili. A o tom je celý velikonoční oktáv. Radujeme se z toho, že Ježíš má radost ze setkávání. Dává 

naději a povzbuzuje ostatní. Není pesimista.  

     Celý tento oktáv je zakončen druhou neděli velikonoční, které také říkáme NEDĚLE BOŽÍHO 

MILOSRDENSTVÍ.  V naší farnosti je adorační den. To znamená, že dopoledne po mši sv. je až do večera 

vystaven Pán Ježíš ve zlaté monstranci (vypadá jako zlaté sluníčko) a čeká, až přijdeš ty, kamarád, soused, 

rodiče a přijde prosit znovu odpuštění našich slabostí a načerpali mnoho jeho darů a dárečků, které pro nás 

připravil Ježíšův Otec.  

 

 Přeji ti to co přál Ježíš učedníkům ve večeřadle, když za nimi přišel. „Pokoj tobě“ Ať pokoj Kristův je 

mezi námi a jeho pokoj ať umíme předávat i dál, všude tam, kam půjdeme. Možná to bude i ta škola.   

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

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  (04. – 11. 04.  2021): 

Hl. myšlenka:  Radostná zvěst dnešní neděle je vlastně základem naší víry. Tak jako posluchači Ježíšovi 

nerozuměli Jeho slovům i my často nerozumíme slovům Božím. Když Ježíš zemřel na kříži, byli všichni 

Ježíšovi přátelé smutní. Schovali se, čekali, co bude dál. Jenom statečné ženy se nebály jít ke hrobu a našli 

hrob prázdný. Bylo to velké překvapení. Nastal veliký zmatek, nikdo nevěděl, co to má znamenat. Zde 

vidíme, že událost Ježíšova zmrtvýchvstání byla nenápadná a tajemná, která přinesla něco velmi vzácného.  

     Může nám to připomenout perla. I ta je vzácná a nádherná, ale než vznikne, musí projít vývojem. Vzniká 

pomalu, nenápadně, v utrpení, ukrytá v perlorodce. A až se po nějakém čase objeví a někdo ji najde, je 

ohromen její krásou a dokonalostí. Něco podobného prožil Ježíš.  
 

Úkoly: 

Přijď v neděli „Božího milosrdenství“ tj. 2. neděle velikonoční popovídat si s Pánem Ježíšem. Třeba i na 

malou chviličku.  

Úkol pro mladší rytíře a princezny k vypracování na: http://www.kanan.cz/kvizy/1velikonoceb3.pdf   

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

http://www.kanan.cz/kvizy/1velikonoceb3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=prUFUkGFIjw

