
PARWORKS 
26. neděle v mezidobí, číslo 5.   Jméno a příjmení: 

SLŮVKO 

Evangelium dnešní neděle nám vypráví    

o boháči a Lazarovi. Boháč každý den 

pořádal skvělou hostinu. Měl tak plný stůl 

dobrot, že po ní zůstalo plno zbytků, 

kterými se mohli nasytit chudí. Jeden 

takový byl blízko boháče, jmenoval se 

Lazar. Jenže pro svůj blahobyt a sobectví 

boháč neviděl ubohého Lazara. Nevšímal 

si ho. Boháč sice nikoho neokradl, nezabil 

ani neobelhal. Přesto skončil v pekle. 

Proč? Co udělal špatně? Nevšiml si 

Lazara. Ano, boháč nepomohl člověku, 

kterého znal a kterému mohl pomoci. 

Stačilo tak málo – dát Lazarovi to, co mu 

zbylo po hostině. Bůh chtěl v nebi Lazara 

i boháče. Boháč chtěl do nebe také. Jenže 

když se nerozdělím s tím, co mám, tak se 

vylučuji z Boží lásky. Protože když pro 

někoho nemám (nechci) mít místo ve 

svém srdci, sám se připravuji o místo v 

Božím srdci (náručí).

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH  

Úkol č. 1: Práce s kartičkou:  

1. Na druhé straně kartičky máš dva 

obličeje. Dokresli je tak, jak myslíš, že asi 

vypadal Lazar na zemi a pak jak vypadal 

Lazar v nebi.  

2. Je mezi nimi nějaký rozdíl? Jaký?  

Úkol č. 2: Co myslíš, jak to v nebi vypadá? 

Jaké to tam je? Je něco, proč chceš                 

do nebe? Můžeš napsat krátkou úvahu 

nebo nakreslit obrázek  

Úkol č. 3: V tomto týdnu slavíme slavnost 

sv. Václava. Je to veliký světec, ale i čestný 

člověk, který je nám opravdu velikým 

vzorem.  

1. V příloze tohoto listu jsou 4 obrázky. 

Popiš co je na obrázcích a pokus se jim dát 

i název. V případě, že nevíš, popros někoho 

z dospělých.  

2. Je někde v blízkosti kostel sv. Václava? Je v našem kostele socha sv. Václava? 

3. Podle svých představ nakresli svatého Václava tak, aby bylo poznat, jaký podle 

tebe je.    

ŽIVOT V CÍRKVI 

Pastorační rada farnosti  

spolupracuje při vytváření farní obce tak, aby byla 

živým společenstvím věřících. Nese spoluzodpovědnost      

za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu 

duchem evangelia.  



     K úkolům rady náleží např.: probouzet a prohlubovat vědomí 

spoluodpovědnosti za farní společenství a oživovat spolupráci členů; získávat          

a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry a jejího 

prohlubování; přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro 

živou účast celého farního společenství na liturgii; podporovat službu 

v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou; vidět zvláštní 

životní situaci různých skupin farního společenství a hledat účinnou pastorační      

a charitativní pomoc v jejich potřebách; sledovat a promýšlet společenský                   

a politický vývoj s jeho problémy, přinášet vhodné návrhy k jejich řešení, přijímat 

odpovídající opatření a provádět je; koordinovat vzdělávací činnost ve farnosti, 

případně ji i provádět; zastupovat zájmy a potřeby katolíků, křesťanů a případně 

i ostatních občanů na veřejnosti; probouzet a posilovat odpovědnost farního 

společenství za misie, za mír a rozvoj pozitivních hodnot ve světě; hledat                       

a budovat ekumenickou spolupráci v pastorační a charitativní činnosti; 

podporovat katolická církevní sdružení a zařízení i volné iniciativy při 

respektování jejich samostatnosti – v dialogu s nimi a ostatními skupinami            

ve farnosti koordinovat jejich úkoly a služby; hledat přístup k těm, kteří jsou 

vzdáleni životu farního společenství; pravidelně informovat farní společenství 

písemně i ústně o práci a problémech ve farnosti; společnými úkoly a akcemi 

posilovat vědomí společenství; v návaznosti na pastorační program diecéze určit 

pořadí úkolů, jež je třeba plnit; spolupracovat při provádění lidových misií, při 

duchovních obnovách, při plánování a organizování bohoslužeb, při vydávání 

farních tiskovin, v péči o farní knihovnu, vývěsku, o farní kroniku apod. 

JAK SI PŘEDSTAVUJI FARNOST DNES, Mons. Jan Graubner 

ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY 

Vystup z kolotoče, zkus jít rovně … 

  Každý rok vstupuji do školy s nejasným 

očekáváním, co nového tento rok přinese. Prázdniny 

se po týdnu staly vzpomínkou, která se velice rychle 

vzdaluje. Za dva týdny už jsme zase ve starých 

kolejích. Spolužáci se nezměnili, a ani my, zdá se. 

Nepředvedeme něco převratně nového. 

Je to jako kolotoč, na který se těšíme pro radost z jízdy a kterého po 

několika kolech máme dost. Přichází pokušení přijmout a chápat celý život jako 

opakující se kruh, ve kterém se časem pouze stárnou kulisy, my se nudíme                  

a stáváme se cyničtějšími. Nezbývá než se těšit na dobrý oběd, příští fotbal,             

na konec týdne a nehledět moc do budoucnosti. 



Poradím ti, jak se tomuto myšlení, které je v posledku podobné chování 

krmného dobytka, bránit. Zkus si vzpomenout na to krásné, co jsi viděl a prožil         

o prázdninách. Ne proto, abys vzdychal, že to už není, ale proto, abys za to 

děkoval. Komu? No přece tomu, kdo stvořil tento nádherný svět a postavil tě          

do něj. Vděčnost tě totiž přivede k pochopení, že čas není kruh, ale jedinečný 

okamžik, který se nejen nebude nikdy opakovat, ale který jediný máš ve své moci, 

který jediný můžeš a máš proměnit. V co? V nic menšího než ve věčnost! A to je 

důvod, abys zkusil měnit sebe. Nejen jako přípravu na věčnost, ale prakticky              

i proto, abys mohl celý školní rok prožít jako dobrodružství, uprostřed kterého 

povyrosteš. Poděkuj Bohu, zamysli se (poraď se se zpovědníkem) a udělej závěr: 

dobré, konkrétní předsevzetí pro další rok. A teď kupředu! V tomto snažení,    

ať tě provází Naděje naše, Panna mocná – Maria. 

TARSICIUS, P. Marek Miškovský 

JAK JE TO U VÁS 

Začala škola a vše se pomalu vrací do strých kolejí. Někde však jsou přece 

změny. Do některé farnosti přišel nový farář a vám se může zdát přísný. Bojíte se 

jít ministrovat. Někdo se možná dostal do sitauace Jirky a Kuby – přes prázdniny 

byli hodně pryč a ministrování odvykli. A někdo si možná řekne – budu mít letos 

hodně učení ve škole, na ministrování už mi nezbude čas. A řady ministrantů u 

nejednoho oltáře najednou v září prořídly. Tak to ne, kluci! Čas si musíte jen lépe 

zorganizovat a nový farář vám hlavu neutrhne. Pamatujte, že Pán je stále s vámi! 

To, ale neznamená, že vám bude stále zametat cestičku. To by z vás nic nebylo. Je 

přece známé, že rosteme jen, když se naučíme … (viz. tajenka) 

Tajenku přečteš tak, že vybereš všechny kruhy a seřádíš je od 

největšího po nejmenší. 

 



SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA 

„Jsme povolání být svědky a posly Božího milosrdenství, abychom světu nabídli 

světlo tam, kde je tma, nadějim, kde vládne zoufalství, spásu, kde je hojnost 

hříchu.“ 

Tweet papeže Františka 23. 9. 2019 

I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR 

 

MODLITBA 

Díky, Pane, že každý z nás má místo ve tvé náruči. 

Pomoz, ať i já mám ve svém srdci místo pro 

každého. Amen. 

              BYL JSEM V PÁTEK NA MŠI SVATÉ?  

 

 

Info: www.farnost-hnojnik.cz, www.facebook.com/farnosthnojnik 
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Horolezec povídá o své výpravě do 

Alp: ,,Tam v horách, když zakřičíte 

HALÓ, ozvěna se vám ozve pětkrát 

nazpět.“ „To nic není,“ odvětil 

jeden z posluchačů, „u nás 

v paneláku, když si někdo kýchne, 

ozve se destkrát na zdraví!“ 

„Chlapče, umíš jezdit na 

kole?“ „Bohužel ne, pane.“ 

„Tak mi prosím pohlídej to 

moje, za chvilku přijdu!“ 

 

Dva kluci nastoupili do vlaku a 

jeden se pro jistotu ptá 

průvodčího: „Dostanu se tímto 

vlakem do Plzně?“ „Ne, 

nedostaneš!“ A druhý se přidá: 

„A já?“ 

„Máme nový trezor,“ chlubí se 

náčelník policistům. Otevírá se 

pomocí pětimistné číselné 

kombinace. Mezi námi, jsou to 

samé sedmičky, ale v rámci utajení 

vám neřeknu, v jakém pořadí!“ 

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

