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24. neděle v mezidobí, číslo 3.

Jméno a příjmení:

HLAVIČKA PRACOVNÍHO LISTU

SLŮVKO
Jsme ve škole Ježíšově. Pozorujeme
ho jako ten nejlepší vzor. Minule
jsme mu řekli, že chceme, aby měl
první místo v našem životě. Dnes si
můžeme v evangeliu všimnout,
že do Ježíšovy blízkosti přicházelo
mnoho lidí. Vědělo se o nich,
že nežijí dobře. Právě oni byli
Ježíšem
doslova
přitahováni.
Uvědomovali si, že v jejich životě
není něco v pořádku, proto hledali
pomoc u Ježíše. Ježíš je s láskou
přijímal a mluvil s nimi. Farizeové
se proto na Ježíše zlobili. Mysleli si,
že kdo se setkává s hříšníky, sám se
stává hříšným, proto se těmto lidem
vyhýbali. Ježíši to ale nehrozilo.
Proč? (Je Bůh, bez hříchu,
dokonalý,
má
moc
z hříchu
zachránit, uzdravit…)

Pracovní list dostal nové jméno
a to PARWORKS. Mnohé z Vás zajímalo,
proč zrovna tenhle název. Bylo potřeba dát
tomuto pracovnímu listu výstižný název,
aby mohl být přiblížen modernímu světu.
Slovo PARWORKS se skládá ze dvou
anglických slov Parish a Works. Slovo
Parish je v českém překladu farnost nebo
farní.
Works
znamená
fungovat,
pracovat, být činný. A aby se nám to
graficky vešlo na papír, zkrátili jsme slovo
Parish na PAR a k němu připojili slovo
WORKS. Nad písmeny PAR se nachází
korunka jako symbol patronky naší
farnosti Panny Marie. Nad WORKS pak
vidíme tužku, která znázorňuje zapojení se
nějakou činností ve farnosti. Pevně
věříme, že to, co bude pod touto hlavičkou,
bude sloužit k přiblížení k Pánu Ježíši a
vztahu k lidem.

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH


V letošním roce se chceme více zaměřit na práci s evangeliem doma
v rodinách. S dětmi v pátek si probereme slova evangelia, tak aby se daly
uvádět do života. Doma se pak vrhnou na úkoly, které budou nejen slovní,
ale i praktické. Pracovat se bude i s obrázkem na druhé straně kartičky,
kterou si vyzvednou za účast v neděli po mši sv. Jednotlivé úkoly budou
i navazovat na sebe. Součástí úkolu bude také modlitba, která bude na
pracovních listech a měla by spojit rodinu nebo alespoň ty, kteří se budou
moci modlitby zúčastnit (vím, né vždy je to možné, ale snažme se hledat
možnosti).










Nově se v listech objeví sekce „Slůvko“, která bude krátce shrnovat to, co
si řekneme v pátek na mši sv., aby se nám lépe pracovalo s úkoly.
Úkoly jsou opravdu směřovány na společnou práci v rodinách, zvláště
u mladších dětí. To je však cíl tohoto školního roku. Děti, které ještě neumí
psát mohou rodiče za ně dopsat odpověď, některé odpovědi se dají
i nakreslit (i toto je možnost odpovědi) .
Pokud se vám podaří splnit úkoly – napsat na papír, doplnit text příp.
zaslat fotku – budou děti jednoduše ohodnoceny. Zde na tomto odkaze
http://www.farnost-hnojnik.cz/185-duchovni-okenko-jezis-v-nedelnichevangeliich.html naleznete video, jak se bude stavět žebřík. Žebříky se
budou tvořit postupně na nástěnce v kostele.
Další novinkou bude „Kronika pátečních mší sv.“ Vylosované dítě dostane
domů kroniku, a během týdne zapíše krátkou myšlenku z promluvy
a nakreslí obrázek. Na další mši sv. si pak zopakujeme minulý výklad
a navážeme na další téma a úkoly. I za tuto aktivitu budou dostávat děti
jednu magnetku. S vyplněním kroniky mohou pomoci i ostatní členové
rodiny.
Pro dospělé máme také jednu novinku. V závěru listu bude krátký článek
na nějaké téma, které se týká farnosti, její struktury, služby apod.

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH
Úkol č. 1: Práce s kartičkou: 1. Napiš, co všechno vidíš na první straně
kartičky 2. Pokud tam najdeš i Ježíše, co dělá? 3. Jestliže je na obrázku
zvířátko, jak se cítí? Cítil(a) jsi se někdy také tak? Jaké to je? 4. Na druhé
straně kartičky vyber správné slovo, které popisuje, jaký byl otec v evangeliu,
této neděle.
Úkol č. 2: V příloze listu je připevněná kartička s obrázkem magnetu. Přečti
si nebo rodiče ti mohou přečíst znovu evangelium. Vyber si větu, která se ti
líbí nebo tě nějak zaujala a vypiš ji do magnetu. Ten pak přines další pátek
na mši. sv. Vzadu jej podepiš . My ti ho pak zase vrátíme.
Úkol č. 3: Příští neděli 22.9.2019 budeme při mši sv. děkovat za dary a
plody země. Zkus popřemýšlet co se letos na zahradách a polích podařilo
vypěstovat, co jsme z toho mohli jíst. Jestli třeba někdo neměl hlad nebo byl
v nedostatku. Pak se pokus napsat jednou větou za jaký dar by jsi chtěl
poděkovat nebo o co či za koho, bys chtěl poprosit. Možná by stálo za to
popřemýšlet, kdo všechno pracuje na tom, než si třeba koupíš chléb nebo
nějaké pečivo domů na stůl.

ŽIVOT V CÍRKVI
Farář
je kněz, kterému biskup svěřil odpovědnost za určité farní
společenství. Má odpovědnost za hlásání evangelia a katecheze,
náboženskou výuku a katolickou výchovu. Stará se, aby Eucharistie
byla středem farního společenství, snaží se, aby věřící často
přijímali svátosti, žili z Božího Slova a byli vedeni k modlitbě i v
rodinách.
Aby mohl být farář dobrým pastýřem, snaží se farníky znát
a navštěvovat, mít účast na jejich starostech a posilovat je v Pánu.
Jestliže pochybili, moudře je napomíná. Zvláštní lásku věnuje nemocným,
chudým a lidem na okraji. Podporuje manžely a rodiče v prohlubování
křesťanského života v rodinách.
Říkáme-li faráři duchovní otec, otec farnosti, pak proto, že předáváním
víry duchovně plodí Boží děti a uměním lásky buduje farní společenství, jehož je
středem. Sv. Pavel říká: „Tím, že jsem vám zvěstoval evangelium, stal jsem se
vaším otcem v křesťanské víře.“ (1Kor4,15) I kněz se stává duchovním otcem tím,
že předává živou víru, plodí pro Krista věřící, které pak vychovává a doprovází.
Nejde o nadřazený postoj patriarchy, ale o plodné působení předávající živou
víru, probouzející přátelství s Kristem, zprostředkovávající život milosti. Je
představeným, ale ne pánem, kterému se má sloužit. Vždyť Ježíš učil: „Kdo chce
být mezi vámi první, ať je služebníkem všech.“ (Mk 10,44) Sám slouží a žije pro
druhé. Tím, že miluje, přitahuje.
Kněz jako člověk opustil svůj domov a šel tam, kam ho poslal biskup, zřekl
se vlastní rodiny, aby žil pro Boha a pro farnost. Proto má také farnost jisté
povinnosti vůči němu. Berou-li ho jako otce, pak mu vytvářejí domov a pomáhají.
Žádají-li farníci biskupa o kněze proto, že se nemá kdo postarat o
padající kostel, pak jim toho kněze nedá. Nemá jich tolik, aby byli
zároveň opraváři, kostelníky, uklízeči, kuchařkami a pradlenami.
Jestliže se ve farnosti nenajdou lidé, kteří by takové služby zastali, pak
si vlastního kněze nezaslouží.
JAK SI PŘEDSTAVUJI FARNOST DNES, Mons. Jan Graubner

ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY
Zásady
Jo, a v neděli se nemaká, aby bylo jasný! Žádný štípání dříví a studovat
jsi měl v týdnu… Jde se do kostela, po obědě malý výlet nebo posezení,

prostě na pohodu. Marod? To není na
pohotovost, na to se neumírá, to počká do
pondělka. Je třeba jim dát pevný pravidla, aby
měli zásady – pravil tatík, spravedlivý muž a
dobrý katolík.
Svět řádu a jasných pravidel. Není třeba příliš
přemýšlet, vyskytne-li se nějaká situace, podobná tu
už byla, a tak jednou vyřešené stačí jen správně použít.
Odborně se tomu říká kazuistika (z lat. Casus, případ).
Znalci zákona a farizejové se v kazuistice vyznali. Během staletí měli Mojžíšův
zákon zpracovaný tak, že je žádná nová situace nemohla překvapit. Zákon
milovali. Bohužel víc, než samotného Zákonodárce. Zapomněli, že Bůh nedál
Zákon pro zákon, ale pro pomoc člověku.
Přišel Ježíš a uzdravil v sobotu: To je zákrok lékaře, to je zakázáno! Rudo
před očima a už nedokázali vidět zázrak, kterým se představuje Bůh, Ježíš Kristus.
Zákon se stal v jejich rukou nástrojem k odsouzení Zákonodárce.
Na prvním místě miluji Boha. Pak uvidíš potřeby svého bratra a budeš mu
účinnou pomocí. Staneš se mužem milosrdenství a skrze ně naplníš spravedlnost
zákona. Maria, Matko milosrdenství, oroduj za nás!
TARSICIUS, P. Marek Miškovský

MODLITBA
Pane Ježíši, ty jsi všemohoucí Bůh. Ty, a jenom ty, nás můžeš zbavit hříchu.
Nejen, že můžeš, ale i chceš! Učíš nás, že v nebi je veliká radost nad každým
hříšníkem, který si tebou nechá odpustit. A tak tě chceme poprosit o odpuštění
za chvíle, kdy jsme tě odsunuli na druhou kolej a na první místo jsme dávali jiné
lidi (kamarády, rodiče, sourozence…) nebo věci (počítač, mobil, hry…). Každý
z nás teď může konkrétně pojmenovat… Odpusť mi, že jsem často dával na první
místo… Znovu ti teď dávám první místo v mém životě, které ti patří. Věřím, že
se z toho raduje celé nebe! Amen.

BYL JSEM V PÁTEK NA MŠI SVATÉ?

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