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

     Udatný rytíři a moudrá princezno, končí velikonoční oktáv a dnešní neděle nám připomíná velké Boží 

milosrdenství. Co to vlastně je? Milosrdenství je složeno ze dvou slov. Milý a srdce. Slovo milosrdenství 

se dá blíže popsat: Mít milé srdce. Bůh toto milé srdce má pro každého z nás. Právě skrze Ježíše, který se 

za nás obětoval na kříži, se toto jeho srdce otevřelo úplně do krajnosti. Proto o této neděli po neděli 

Zmrtvýchvstání si to máme ještě více uvědomit.  

     I evangelium o 2. neděli velikonoční o tom jasně hovoří. Ježíš přichází k učedníkům a ukazuje své „milé 

srdce“. Dává najevo „Já jsem s vámi, já vás beru takové, jací jste, vím, že je to pro vás těžké přijmout 

skutečnost, kterou nyní prožíváte, ale nebojte se, já jsem to náročné už prožil a já vás mám stále rád.“  

    Toto je obsah i dnešní 2. neděle velikonoční. Bůh přijímá každého i toho největšího hříšníka. Jen je třeba 

prosit o odpuštění a uvědomit si velikost Boží lásky a tím se i na nás pak bude vylévat Boží Milosrdenství.  

     Tento svátek ustanovil sv. Jan Pavel II., papež na pokyn sv. Faustyny, která byla sekretářkou Božího 

Milosrdenství. Skrze ni se můžeme více ponořit do Onoho Božího milosrdenství a čerpat sílu a odpuštění. 

Skrze její deníček, který sepsala, se můžeme dozvídat o nekonečném Božím milosrdenství. Proto i 2. neděle 

velikonoční je v naší farnosti adoračním dnem, abychom si mohli uvědomovat tuto nekonečnou lásku 

k nám.   

 

 Přeji ti i nadále radost a pokoj, který přináší Ježíš. Sílu a požehnání k dalším úkolům nového týdne, který 

je před námi.  Pamatuj! Ježíš je s tebou i v těch nejnáročnějších chvílích a zároveň, i když jsi daleko od 

něj.    

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

2. neděle velikonoční – Božího Milosrdenství  ( 11. -18. 04.  2021): 

Hl. myšlenka:  Kartička dnešní neděle, kterou si máš možnost vyzvednout, nese název „Jsem Ježíšovým 

učedníkem“. Ale copak je někdo učedníkem Ježíšovým, když je zavřený v místnosti a má strach, před 

jinými lidmi? To jsme právě v dnešním evangeliu slyšeli. Ano, učedníci byli zavřeni před lidmi a báli se. 

V té jejich nejistotě co přijde dál, k nim přichází Ježíš a zdraví je tím krásným pozdravem „Pokoj Vám“. 

Oni najednou jakoby zapomněli na to, co prožívají a jsou plni radosti. Ježíš je opět uprostřed nich. Jediný, 

kdo tuto chvíli neprožívá s nimi je Tomáš. Někam si odskočil. Když se však vrátil, všichni s nadšením mu 

vyprávějí, kdo je navštívil, on jim však nevěří. Vidíme, že učedníci, kteří s Ježíšem byli každý den, nejsou 

nyní žádní superhrdinové.  

     To by nás mělo povzbudit, že my často také nejsme hrdinové a přesto nás Ježíš nazývá učedníky dokonce 

dětmi Božími. Přijímá nás do plného společenství se svým Otcem.  

     Jak se zachoval Ježíš k ustrašeným učedníkům?  Nic jim nevyčítal, ani jim nenadával. Úplně klidně 

k nim přichází a ukazuje své rány. Těší je a posiluje. Přijímá je takových,  jací jsou, s jejich obavami a 

strachy.  

     Pro nás je to velký příklad. Když nás totiž někdo naštve, můžeme se zachovat jako Ježíš. Toho druhého 

to velmi překvapí, ale my můžeme budovat Boží království zde na zemi.  
 

Úkoly: 

Popros dnes Ježíše, ať spolu zvládnete nový nástup do školy a pokud jsi doma, aby ti sílu překonat to, co 

vidíš jako špatné.  

Úkol pro mladší rytíře a princezny k vypracování na: http://www.kanan.cz/kvizy/2velikonoceb2ml.pdf  

Doporučuji videokázání o. Romana Vlka. Zde je odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=2NBXmLcNQbw  

http://www.kanan.cz/kvizy/2velikonoceb2ml.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2NBXmLcNQbw

