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

     Udatný rytíři a princezno, pomalu se ti plní kartičkami plakát č. 1 s tématem: „JSI JEDINEČNÝ!“ 

Teď budeš muset být trpělivý, jelikož obrázky dostaneš se zpožděním, až to bude možné. Termín 

odevzdání plakátu č. 1 je odloženo. Co ale můžeš:   

o Plnit postupně úkoly, které se určitě k tobě dostanou, jelikož možností je spousta. Nejlépe je najdeš 

na www.farnost-hnojník.cz, dále můžeš si o ně požádat na rkf.hnojnik@doo.cz Vyplněné úkoly si pak 

odkládej nebo je příležitostně můžeš vložit do poštovní schránky na faře.  

o Modlit se. Každý večer ve 20 hod se společně modlíme za ukončení pandemie, můžeš se přidat. Jestli 

chodíš spát dříve, můžeš se modlit i v jinou hodinu, podstatné je, abychom na to pamatovali každý den.  

o Každý čtvrtek na TV NOE v 18:30 hod je pořad OVEČKY. Jelikož výuku náboženství teď nemáme, 

i když nějakou podobu se snažíme tvořit, v tomto pořadu si můžeš ověřit vědomosti nebo se také 

dozvědět něco nového.  

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

30. týden v mezidobí (23.-30.10.2020): 

Hl. myšlenka: Milé princezny a stateční rytířové posledně jsme si psali o tom, že máme žít v Boží blízkosti. 

To zvláště v prožívané době hodně potřebujeme. Proto si dnes nastíníme, jak žít v Boží blízkosti, aby nám 

nebylo těžko. Myslím, že za tu dobu co spolu se setkáváme a čteme evangelium, už tušíme, co je v Božím 

království nejdůležitější. Ano, je to LÁSKA. Z pohádek známe, že láska zažene každé zlo a vyřeší spoustu 

komplikací. Láska je opravdu to nejdůležitější co člověk může vlastnit. Pokaždé, když prokazujeme 

druhému člověku lásku v jakékoliv podobě, jsme vlastně v Boží blízkosti. Ježíš přece říká: „Co jste učinili 

jednomu z těchto nepatrných, mě jste učinili“ Jak konkrétně to mohu dělat?  

Nyní jsme více spolu než kdy jindy, takže lásku mohu prokazovat dost často a myslím, že to hodně všichni 

potřebujeme. Abychom nevytvářeli „dusno“, potřebujeme prokazovat lásky víc a víc. Třeba jen to, že 

pomohu mamince, aby nebyla tak vyčerpaná v jakékoliv maličkosti. Mohu se zeptat tatínka, jestli s něčím 

nepotřebuje pomoci. Vymyslet nějakou hru, aby nám spolu bylo  dobře, zvláště, když budou delší večery. 

Můžeme spolu něco tvořit a pak zajít na hřbitov, zapálit svíčku a pomodlit se za zemřelé. Myslím, že 

možností je spousta. Pak uvidíme, jak se nám daří tvořit i Boží království, protože budeme v Boží blízkosti.     

Úkoly:  

1. Znovu doporučuji:   https://www.youtube.com/watch?v=Vw-UCCe482I 

2. Láska je vlastně daný zákon v každém z nás, každý umí milovat, jen se tomu musíme učit. Napiš 5 

zákonů, které fungují v přírodě. Bůh je totiž vložil do přírody z lásky k nám.  

3. Návštěva hřbitova, tam zapal svíčku a popros Ježíše, aby byl milosrdný k duším v očistci. Modlitbu pak 

také můžeš napsat a odevzdat, až to bude možné.   

Pro mladší rytíře a princezny je příloha k vypracování: lze také najít na odkaze: 

http://www.kanan.cz/kvizy/30mezidobia.pdf 
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