
PARWORKS 
25. neděle v mezidobí, číslo 4.   Jméno a příjmení: 

SLŮVKO 

Jak se s ním 

pracuje? Pán 

Ježíš věděl,        

k čemu tento 

nástroj sloužil. 

Pracoval             

v dílně se sv. Josefem, a tak ho uměl dobře 

používat. V evangeliu dnes byla řeč                

o majetku. Bůh nám majetek svěřil jako 

nástroj, o který máme pečovat a správně 

ho používat. Aby se nezničil nebo aby 

nezničil nás. Co všechno máš v pokojíčku? 

Máš hračky a jiné různé věci. Když se           

o věci, které doma máme, všichni staráme 

a uklízíme je, jsme na dobré cestě, jak se 

stát takovými dobrými správci. 

Dostaneme pak nové, důležité úkoly 

(rodiče třeba novou práci, nové 

nabídky,… dětem může být svěřena péče 

o domácí zvíře nebo o mladší sourozence. 

Později pak můžeme být třeba učitelem 

nebo ředitelem banky a starat se o hodně 

lidí.). Už dnes tedy záleží na tom, jak se 

připravíme. V evangeliu se mluví                    

o penězích. Co všechno si za peníze 

můžeme koupit? Ježíš nám říká, že si 

máme majetkem získávat přátele. Co je to 

majetek? Majetek, tedy to, co máme, nám 

má pomáhat při setkávání s kamarády 

nebo s rodinou. Poslechněme Ježíše             

a zkusme i my to, co máme, nejen věci, ale 

i dovednosti a talenty, používat jako 

nástroj k získávání a upevňování 

přátelství. Investujme do lidí kolem sebe. 
Do Boha i sami do sebe. 

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH  

Úkol č. 1: Práce s kartičkou:  

1. Vyřeš úkol z druhé strany kartičky.  

2. Co je to čestnost? Co znamená, když je 

někdo čestný? 

3. Jak takový člověk vypadá? Jak se chová? 

Úkol č. 2: Zkus se zamyslet (spolu                  

s rodiči, když si nevíš rady) proč by člověk 

měl být čestný? K čemu je dobré pěstovat 

tuto vlastnost? Vymyslete slova, která by 

mohly slovo „čestnost“ nahradit.  

Úkol č. 3: V příloze listu je „investiční 

kartička“, zkuste společně doma 

„zainvestovat“. Může to být pro nás                  

i do života pomůcka, co je pro mě důležité 

a co méně, čemu dám přednost. Do koho 

nebo do čeho mám investovat, abych žil 

podle slov Ježíšových.   

ŽIVOT V CÍRKVI 

Život farnosti  

vyžaduje činné 

zapojení jejich členů. 

Nejde přece o 

duchovní či 

náboženský servis, který by zajišťoval kněz  



se svými spolupracovníky, ale jde o duchovní rodinu, o společný život. 

Větší společenství potřebuje farní strukturu jako nástroj efektivní 

spolupráce. K tomu slouží ekonomická rada farnosti a pastorační rada farnosti. 

Než přistoupíme k další charakteristice obou rad, podle CIC (církevního práva) 

ekonomickou radu je povinen farář ustanovit dle stanov diecéze. Pastorační radu 

ustanovuje dle potřeb a je zcela dobrovolná.  

Rady farnosti se řídí stanovami, které vydal diecézní biskup. Předsedou 

rady je vždy farář. Někteří členové  jsou voleni, někteří  jmenováni, někteří jsou 

členy rady ze svého úřadu. Rada má pouze poradní hlas. Farář sice potřebuje            

k některým rozhodnutím souhlas rady, např. při prodeji nemovitého majetku,     

ale protože on je statutárním zástupcem, který nese odpovědnost i před zákonem, 

nemůže být přísně vázán rozhodnutím rady. Farnost nemá kolektivní vedení.  

Ekonomická rada farnosti je pomocným a poradním orgánem faráře, 

který pomáhá ve správě majetku farnosti. Úkolem rady je pomáhat, aby majetek 

farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Rada se stará o zdroje 

příjmů a zajištění potřeb farnosti. 

JAK SI PŘEDSTAVUJI FARNOST DNES, Mons. Jan Graubner 

 

ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY 

Moudrost 

  U mariánského poutního 

kostelíka vysoko v horách se se mnou dala 

do řeči žena, matka pěti dětí.   

Přišla řeč na posílání děti do jeslí     

a do školky. Říkala, že do školy je třeba 

chodit (se spisovnou řečí má sama 

problém), ale malé děti že mají být doma s rodiči. Na můj dotaz proč odpověděla, 

že přece proto, že jedině doma se mohou naučit to, co nikde jinde: totiž věrnosti, 

odpuštění a zodpovědnosti. Koukal jsem na ni asi trochu vyjeveně, a tak se 

smíchem odpověděla, že to je přece jasné. Děti vidí, že jako rodiče nejsme 

dokonalí, že se občas pohádáme, ale protože jsou doma celý den, vidí také, jak se 

usmíříme. Pochopí, že k sobě patříme a že se máme rádi i přes naše chyby –               

a tak se učí věrnosti, lásce a odpuštění. A když jdu do údolí, tak musí poslouchat 

toho nejstaršího, který je právě doma. Tak od mala chápou, že musí nejen 

poslouchat starší, ale že současně mají zodpovědnost za mladší. A že to není jejich 

volba, ale danost.  



Pak se v kostelíku krátce pomodlila a zmizela lesem dolů ke vsi.  

Přemýšlel jsem, kdy že tato žena, která byla v životě možná nejdál 

v okresním městě, naučila takové moudrosti. Pak jsem si klekl před svatostánek 

a podíval se na Madonu s dítětem na oltáři. A ten její úsměv mi byl nějak 

povědomý. 

TARSICIUS, P. Marek Miškovský 

LODIČKA 

Poznáš, který z pětí čtverců pod obrázkem, je stejný jako čtverec na obrázku? Je 

to jen jeden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA 

„V našem životě jsou kříže, jsou těžké chvíle. Ale v těchto těžkých chvílích 

cítíme, že Duch Svatý nám pomáhá jít kupředu a překonat těžkosti.“ 

Tweet papeže Františka 28. 5. 2019 

 



I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR 

  

 

 

 

MODLITBA 

Dobrý Pane, děkuji Ti za vše, co mám, co jsi mi 

svěřil. Pomoz mi být poctivým správcem věcí 

velkých i malých. Veď mě, ať moudře užívám svých 

věcí, dovedností i nadání. Kéž jich užívám k 

vytváření přátelství a službě společenství. Amen. 

              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/ 

Jirka vypráví 

rodičům: „Mami a 

tati, dnes jsem se 

jako jediný ze třídy 

přihlásil!“ 

Maminka: „A na co 

se vás učitelka 

ptala?“ ,,Kdo rozbil 

okno na chodbě!“ 

Taxi, Taxi!“ volá na ulici chlápek. Jeden taxikář mu zastaví a chlap se ho 

ptá: „Za kolik byste mě dovezl na nádraží?“ „Za sto dvacet korun.“ 

Odpoví taxikář. Chlapík ukáže na dva loďáky: „A tyhle dva těžké kufry!“ 

„Ty vezmu, přirozeně, zdarma.“ Říká muž za volantem. ,,Výborně!“ mne 

si ruce chlápek. „Odvezte tedy moje kufry na nádraží a já půjdu pěšky!“ 

,,Technickou kontrolou jste neprošel“, 

oznamuje kontrolor na stanici STK. „Jako 

řezníkovi vám musím říct, že máte starou 

šunku!“ 

„Tak cos dneska dělal ve škole?“ „Já o tom 

nechci mluvit, mami. Večer to stejně uvidíš 

ve zprávach. 

 

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

