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

     Udatný rytíři a moudrá princezno, prožíváme jednu z nejkrásnějších nedělí v době velikonoční. 

Každým rokem vždy 4. neděle velikonoční se nazývá nedělí „DOBRÉHO PASTÝŘE“ Proč? Vždy o této 

neděli čteme evangelium o ovečkách a pastýři. Ježíš se sám nazývá pastýřem, a že je dobrý to my už přece 

víme. Známe jeho vlastnosti, víme, co vše pro nás udělal. Velmi Mu proto záleží, abychom se po jeho vzoru 

učili být dobrými ovečkami a abychom měli dobré pastýře, kteří ty ovečky nejen uhlídají, ale dokážou i 

ochránit před nepřítelem např. vlkem.  

     Neděle „dobrého pastýře“ je také směřována k modlitbě za „dobré pastýře“. Kdo je dnes „pastýřem“ 

jako Ježíš? Pan farář ve farnosti, protože my jsme jeho ovečky. Znamená to, že se máme modlit za pastýře, 

kterého máme ve svém nejbližším okolí tj. ve farnosti. Farnost to je jeden velký ovčinec. My farníci jsme 

ovečky a pan farář je náš pastýř. Aby byl dobrým pastýřem, potřebuje naši pomoc v modlitbě, v pomoci, 

ale i v tom, že budu mít k němu úctu.  

     Ježíš sice mluví i o pastýřích, kteří se bojí, utíkají pryč, když mají bojovat a chránit stádo. To je však 

způsobeno tím, že pastýři jsou také jen lidé, jsou hříšní a mají své chyby, tak jako ty ovečky, které jsou jim 

svěřeny. Je potřeba, abychom si vzájemně pomáhali a měli všichni k sobě úctu a porozumění.  

     Jelikož Ježíš o tom všem ví, žádá nás o modlitbu za naše pastýře, zvláště pomoc Ducha Svatého, protože 

on je tím, který sjednocuje a přispívá k porozumění. Učedníci po zmrtvýchvstání byli také smutní, bojácní 

a ustrašeni, ale když přijali Ducha svatého a v jeho jménu začali zvěstovat to, čemu je Ježíš naučil, přidávalo 

se k nim mnoho dalších lidí a uvěřili v Pána Ježíše.  

     Pamatuj v modlitbě na pana faráře, a když se ti nebude něco na něm líbit, tak o tom řekni Ježíšovi, on 

jistě najde řešení. I pan farář na celou farnost – ovčinec myslí, každý týden při mši sv., která je za farníky 

a každý den při modlitbě breviáře, kterou se má závazně modlit. A připoj modlitbu i za nové pastýře.  

 

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

4. neděle velikonoční (25. 04. – 02.05. 2021): 

Hl. myšlenka:  Evangelium dnešní neděle je velmi pěkné. Myslím obsahově. Nazýváme jej také o Dobrém 

pastýři. Hlavní myšlenka nás zavádí na krásnou louku, která se po zimě probudila, je krásně zelená a přímo 

volá po ovcích, aby se přišly napást. Tohle je obraz, který můžeme často vidět v horských oblastech na 

valašsku nebo u sousedů na Slovensku. Ale i u nás v Beskydech je dnes velmi rozšířen zájem o chov ovcí. 

Kdo má trochu zkušenosti s chovem ovcí, tak ví, že o ovečky je třeba se řádně postarat. Najít jim dostatek 

potravy a zároveň i pohlídat, aby se nerozutekly nebo je nenapadl hladový vlk. Právě pastýř je ta 

zodpovědná osoba, která to má všechno na starosti. Být dobrým pastýřem je někdy umění. Ježíš se 

k takovému pastýři přirovnává a chce naučit i jiné pastýře, být zodpovědný. Ježíš před bojácným a 

nezodpovědným pastýřem varuje. Na sobě ukazuje vlastnosti dobrého pastýře. Ježíš za nás také obětoval 

svůj život. Udělal to zdarma, z lásky k nám. Proto i po nás chce, abychom jako On z lásky druhým pomáhali 

a viděli jejich potřeby. Abychom nepracovali jen za odměnu a nečekali, co z toho budu mít. Ano odměna 

nás čeká v nebi. Tam si střádáme poklad, který nikdy nezrezaví a nikdo nám ho nevezme. Po vzoru Dobrého 

pastýře si dejme záležet a dělejme druhým radost a vzájemně si pomáhejme.  
 

Úkoly: 

Úkol pro tento týden: Každý pastýř má hůl, která mu pomáhá nejen hledat ovečky, ale i bránit se před 

nepřítelem. Nakresli si pastýřskou hůl a do ní celý týden zapisuj, co tvá hůl zažila. V čem pomáhala a v čem 

se bránila proti zlu.  Na závěr si k nim můžeš vypsat žalm 23 nebo jen nějakou větu z něj.  

Úkol pro mladší rytíře a princezny k vypracování na: http://www.kanan.cz/kvizy/4velikonocebml.pdf  

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

http://www.kanan.cz/kvizy/4velikonocebml.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rk_uqeTSxYc

