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

     Udatný rytíři a moudrá princezno, jak se zdálo, že jaro je už opravdu tady, moc to venku nevypadá. 

Stále zimní počasí nás drží v teple domova. I sluníčka bychom pro zahřátí chtěli víc. Ale i za toto je třeba 

poděkovat. Přesto všechno velikonoční doba nás provází neustálým upevněním pravdy o Ježíšově 

zmrtvýchvstání. V týdnu čteme na pokračování ze Skutků apoštolů o životě prvotních křesťanů, zejména 

učedníků. O tom, jak jim velerada zakazovala mluvit o Ježíšovi, dokonce je věznili. Oni však na to 

odpovídali radostí nad tím, že mohou trpět pro Ježíšovo jméno.  

     Během uplynulého týdne jsme také četli evangelium Janovo o setkání s Nikodémem. Část evangelia 

jsme slyšeli i jednu postní neděli. Zde se nám ukázal text celý. Jde o tzv. Nikodémovou noc. Kdy Ježíš 

vysvětluje Nikodémovi – farizeji – jak Bůh neustále má člověka v lásce i přes všechny jeho nedokonalosti 

a hříchy. Nikodém mnoho nechápe. Proto se znovu ptá, chce vysvětlení a nevím, zda úplně pochopil, když 

se nad ránem vracel domů.  

     Pro nás však tato lekce od Ježíše může být jasnější. My už víme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých. My 

už víme co to je znovu se narodit z vody a Ducha svatého. Jenže vědět a uskutečnit jsou dvě rozdílné roviny. 

Vědět a znát mohu mnoho, náročnější však je, uskutečnit ve svém životě to co znám.  

      Z textu pro další týden, chci vybrat jednu větu. „Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby 

každý, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný.“ (J 3,16) 

      Pokud uvěříme, máme naději na věčný život, a když si k tomu uvědomíme nekonečnou lásku Boží, tak 

jak jsme to prožívali minulou neděli o Božím Milosrdenství, máme velkou šanci se dostat jednou i do 

Božího království.  

 

 Buď dobré mysli, pečuj o dobrý vztah s Bohem a pamatuj, že Ježíš nezemřel zbytečně. Neustále miluje 

láskou nekonečnou.  Měj požehnaný týden a žij z Boží přítomnosti. 

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

3. neděle velikonoční (18. – 25. 04.  2021): 

Hl. myšlenka:  Jak nám ten čas letí. Dnešní neděli nám již začíná třetí velikonoční týden. Už třetí týden se 

budeme radovat z toho, že Ježíš vstal z mrtvých a tak překonal smrt a otevřel nám cestu do nebe. Učedníci 

podle dnešního evangelia to měli jinak. Stále nechápali i přesto, že s Ježíšem byli tak dlouho. Viděli mnoho 

divů a zázraků, přesto pořád nemohli uvěřit, co se to všechno stalo. Byli zmateni, báli se, co bude dál. Ježíš 

však v tom strachu přichází a říká: „Pokoj vám“. Nejdříve si mysleli, že je to duch. Ježíš je však vybídl, 

aby se ho dotkli a nakonec s nimi pojedl. Tím se měli přesvědčit, že je opravdu živý a stojí mezi nimi jako 

předtím. On nato jim začal vše vysvětlovat. Vše se to muselo stát, neboť v Písmu je to všechno 

předpovězeno. Po Ježíšově výkladu začali přikyvovat a  chápat co k nim mluví. V závěru jim dává úkol, že 

oni jsou hlavními svědky všeho, co viděli a zažili. Takže jejich úkolem bude o tom mluvit všem.  

     I my někdy nechápeme hned co,  Bůh po nás chce. Proto i k nám mluví vícekrát, posílá nám lidi do 

cesty, abychom poznali jeho vůli a dary, které pro nás připravil. Má s námi mnoho trpělivosti. Proto je 

dobré se učit i trpělivosti k sobě samému.  
 

Úkoly: 

Úkol pro tento týden: Projdi pohlednicí. Že to není možné? Poslechni si o. Romana Vlka pro tuto neděli, 

tam najdeš návod jak na to. Můžeš pak natočit, jak se ti to povedlo a zaslat na email. Případně o tom napsat.  

Úkol pro mladší rytíře a princezny k vypracování na: http://www.kanan.cz/kvizy/3velikonoceb4.pdf 

Doporučuji videokázání o. Romana Vlka. Zde je odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=AysIDMqre48   

http://www.kanan.cz/kvizy/3velikonoceb4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AysIDMqre48

