
PARWORKS 
1. neděle adventní, číslo 14.  Jméno a příjmení: 

SLŮVKO 

K čemu je vůbec dobré 

umět poznávat 

hodiny? Když jsem        

s kamarádem 

domluvený, že něco 

společně podnikneme, hlídám si čas. 

Předem se připravím, vezmu si batoh, 

kabelku, peněženku… Dokonce 

několikrát nervózně kontroluji hodinky. 

Je to tak? Když jsem menší a hodiny ještě 

nepoznám, zeptám se třeba rodičů, kolik 

je hodin. Čas nás učí na něco se připravit. 

Blíží se doba, která pro děti většinou trvá 

hodně dlouho, dospělí zase mají pocit,       

že uteče rychle. V té době se učíme čekat 

a je to také doba plná příprav. Víte někdo, 

jak se té době říká? Ano. Začíná advent, 

brzy budou Vánoce - oslava Ježíšova 

narození, jeho příchodu na tuto zem. Kdo 

z vás se těší na Vánoce? Na co se těšíte? 

Kdy budou Vánoce? Připravujete se nějak 

doma na Vánoce? Mám pro vás tip,          

aby advent byl opravdu adventem,                 

a Vánoce Vánocemi - tedy časem radosti, 

lásky, těšení, časem, kdy myslíme                

na druhé. Už několikrát jsme si říkali,        

že když bude Ježíš na prvním místě, bude 

všechno ostatní na správném místě. Totéž 

platí o adventu a Vánocích. Dovolme 

Ježíši, aby byl v adventu na prvním místě, 

pak ho prožijeme v radosti a společně 

zažijeme úžasné Vánoce.  

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH  

Úkol č. 1: Práce s přílohou 

pracovního listu:  

V příloze dnešního pracovního listu je 

kartička s modlitbou. Během celého týdne 

se modli tuto modlitbu a každým dnem 

pozvi Ježíše do oblasti tvého života, které 

jsou vypsány na druhé straně. Když               

se za danou oblast pomodlíš, zaškrtneš       

si políčko nebo udělej smajlík.  

Úkol č. 2:  

Každý den postupně vystřihuj postavičky     

z adventního kalendáře. Na konci týdne 

můžeš zaslat fotku, jak se ti daří stavět 

chrámový sbor. 

Úkol č. 3:  

Každý den si přečti jeden příběh                         

a postupně odpověz na otázky. 

1. Jaké měl zaměstnání Jakub Ryba?  

………………………………………………………… 

2. Na jaký hudební nástroj hrál 

Jakub?  

………………………………………………………… 

3. Napiš co znamená: regenschori, 

katechizmus, žitovka, kalamář. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 



………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Proč musel Jakub poslat děti domů? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

ŽIVOT V CÍRKVI 

 Moudrost  

Skutečná moudrost je darem Ducha Svatého. Ten 

apoštolům připomínal, co slyšeli od Ježíše, a působil, že tomu 

rozuměli. Připomínat se ovšem dá jen to,  co se už jednou poznalo Poznávání 

Krista a Božího působení v dějinách má být pro křesťana samozřejmostí. Milovat 

můžeme jen toho, koho známe, a pokud někoho milujeme, snažíme se ho poznat 

ještě lépe. Všichni potřebujeme vzdělání ve víře, nejen to základní, které se nabízí 

dětem, katechumenům, biřmovancům a snoubencům jako příprava na přijetí 

svátostí, ale stálé. Proto se v některých farnostech konají pravidelné biblické 

hodiny a katechizmus pro dospělé, nebo pořádají přednášky, ať už farností, nebo 

jinou katolickou institucí. Ve spolupráci více farností, třeba děkanátu, nebo                 

i diecézně se pořádají různé kurzy pro katechety, lektory, pastorační pomocníky, 

varhaníky, vedoucí schol, předmanželské kurzy, manželská setkání a podobně.  

Díky Bohu za to, že dnes zase vychází náboženská literatura, ale k mnoha 

lidem se nedostane a mnozí na to nemají, aby si koupili všechno, co by je zajímalo. 

Veřejné knihovny až na vyjímky mají náboženské literatury málo. Proto je dobře, 

když má farnost svou knihovnu dobře zásobenou.  

Někde se však mluví o špatných zkušenostech, protože vybudovali 

knihovnu a málokdo do ní chodí, uspořádají přednášku či biblickou hodinu nebo 

katechizmus pro dospělé, a přijde tak málo posluchačů, že pořadatelé                              

i přednášející časem ztratí chuť, protože vynaložena námaha neodpovídá plodům. 

Prvním předpokladem je jistě kvalita nabídky a také vhodný způsob přednesu, 

zajímavost. Důležité je zvolit správné místo a čas, který v tom prostření vyhovuje. 

Nenabízet příliš mnoho akcí a všímat si nabídek jiných organizátorů, abychom 

nezvali lidi na přednášku, když víme, že v obci bude daleko atraktivnější program, 

který přitáhne většinu. Nabídku je třeba dobře prezentovat, ale pokud nejde              

o populární osobnost či tradičně oblíbený program, většinou nestačí plakát nebo 

oznámení v kostele. Máme-li skutečný zájem, musíme lidi zvát osobně. 

Spolupracovníky je třeba vychovat k tomu, aby uměli oslovit, budovali kontakty        

a uměli pozvat. Někdo přijde poprvé jen proto, že ho pozval přítel. 

JAK SI PŘEDSTAVUJI FARNOST DNES, Mons. Jan Graubner 



ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY 

Trénink  

Každé ráno běhal podél náspu spolu s rychlíkem. Nebyl to 

běh ve sportovním oblečení. Míval školní brašnu na zádech      

a na nohou obyčejné botky. Nejprve to bývalo proto, že měl 

ráno pořád dost času a potom už běžet musel, aby nepřišel 

pozdě. Pak to bral jako sport. Nakonec to jaksi patřilo k tomu železničnímu náspu 

a moc o tom nepřemýšlel. Prostě se rozběhl a měl radost, že postupně dovede 

držet s rychlíkem vždy o něco delší krok. Potom začal dojíždět do jiné vzdálenější 

školy. Při nástupu do autobusu se smutně podíval směrem k trati: měl pocit,           

že mu něco chybí. Když platil, nahmátl 

mezi drobnými v kapse růženec. Tak se při 

rozjezdu jaksi mimoděk pomodlil jeden 

Zdrávas. Každý den pak pravidelně sahal 

po růženci. Nejprve proto, aby si ukrátil 

čas, potom pravidelně – jako sport – aby 

nevynechal. Nakonec se na tu chvíli těšil, 

že bude moci spolu s Marií probrat          

před Bohem to, co mu leží na srdci, a že 

hned po ránu srovná svůj krok (svá přání, 

tužby, očekávání) s Hospodinem. 

Nezapomeň, že ctnost se rodí pravidelným 

opakováním – tréninkem. Panno věrná, 

oroduj za nás! 

TARSICIUS, P. Marek Miškovský 

SVATÝ MIKULÁŠ 

Mikuláš byl biskupem v městě Myra. 

Staral se o lidi v nouzi. Říká se také,              

že v noci obcházel domy chudých rodin            

a nechával za oknem vždy něco dobrého 

pro děti. A protože během svého života 

vykonal mnoho dobrých věcí a dokonce 

skrze něj Bůh udělal i několik zázraků, 

začali ho lidé uctívat jako svatého.                

Sv. Mikuláš je nám všem vzorem v konání 

dobrých skutků. V obrázcích najdi                  

10 rozdílů.  

 



SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA  

„Jak důležité je naučit se být přátelskou a nataženou rukou! Pokuste se růst                 

v přátelství i s těmi, kteří myslí jinak než vy, aby rostla vzájemná solidarita a stala 

se tou nejlepší zbraní pro změnu běhu dějin.“ 

Tweet papeže Františka 28. 11. 2019 

I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR 

MODLITBA 

Pane, v adventu si připomínáme Tvůj příchod na zem. Tvé 

narození, křehkost malého miminka v jeslích. Prosím, dej, 

abych se na tento příchod uměl/a připravit a přijmout Tě 

do otevřeného a upřímného srdce, ve kterém najdeš místo. 

              BYL JSEM V PÁTEK NA MŠI SVATÉ?  

 

Info: www.farnost-hnojnik.cz, www.facebook.com/farnosthnojnik 

© Římskokatolická farnost Hnojník, pro vnitřní potřebu farnosti, Centrum pro 

katechezi Olomouc - https://www.katechetiolomouc.cz/, Časopis Tarsicius pro 

ministranty 

Potkají se dva vynálezci. „Tak, 

jak funguje ta moje nová past 

na mouchy, co jsem ti dal           

na vyzkoušení?“ „Je to fakt 

ohromná věc. Ráno jsem před 

ní našel tři mouchy!“ „Před ní? 

Jak to, že před ní?“ 

„Uchechtaly se k smrti!“ 

Babička vezme vnuka poprvé              

do kostela a všechno mu ukazuje. 

Pak se zastaví před svatostánkem        

a modlí se. Malého zaujme červená 

barva věčného světla. Dlouho se        

na ně dívá a nakonec se zeptá: „Babi, 

kdy tam konečně naskočí zelená, 

abychom mohli jít dál?“ 

V hodině náboženství se pan farář ptá dětí: „Tak děti, teď vám dám 

hádanku. Má to dlouhý ocas, skáče to po stromě a papá to oříšky.“ Pepíček 

se přihlásí a řekne: „No normálně bych řekl, že to je ve - verka, ale že se 

nás ptáte Vy, tak to určitě bude Pán Ježíš!“ 

http://www.farnost-hnojnik.cz/
http://www.facebook.com/farnosthnojnik
https://www.katechetiolomouc.cz/

