
PARWORKS 
27. neděle v mezidobí, číslo 6.   Jméno a příjmení: 

SLŮVKO 

V evangeliu této neděle chtějí apoštolové 

po Ježíši, aby jim dal větší víru. Co to 

znamená mít velkou nebo větší víru? Pán 

Ježíš nám říká, že s vírou je to podobně 

jako se semínkem. Co všechno 

potřebujeme, aby ze semínka vyrostla 

rostlina? Co musíme udělat pro to, aby 

naše víra rostla? Víra je vztah. Víra 

(credere) by se dalo přeložit jako „dát 

srdce.“ Každý máme někoho, komu 

dáváme srdce. Kdo to může být? Proč?       

A vztah, to, že někomu dám srdce a jeho 

srdce přijímám, to není jednorázovka.      

Je to o tom, že spolu něco zažijeme,             

že chci s daným člověkem trávit čas, 

protože ho mám rád. Co všechno                     

je potřeba k tomu, aby vztah/přátelství 

rostlo stejně jako rostlina ze semínka? 

Jak poznáš, že tě má někdo rád?                 

Jak poznáš, že tě mají rádi doma? A co 

druzí lidé? Poznají, že je máš rád? Jak?       

A podobně se můžeme ptát na náš vztah s 

Bohem: Co pro mě Ježíš udělal 

(dnes/včera…)? Co jsem udělal pro něj já 

(dnes/včera…)?

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH  

Úkol č. 1: Práce s kartičkou:  

1. Na druhé straně kartičky je křížovka, 

když ji vyluštíš, dozvíš se co je to vlastně 

víra.  

2. Co myslíš, můžeš být také semínkem 

víry pro někoho z okolí? Jestli ano, pro 

koho?   

Úkol č. 2: Nakresli, jak ze semínka 

vyroste rostlina. Kolem ní pak napiš 

krátkou prosbu o to, abys v životě       

dokázal /a/ Bohu více věřit.  

Úkol č. 3: 4.října si připomínáme               

sv. Františka z Asissi. O něm je známo,       

že si povídal se stvořením jako s lidmi. 

Jeho víra byla projevem jednoduchosti 

nad Božím stvořením. V kancionálu pod č. 

909 je jeden z chvalozpěvů sv. Františka. 

Pokus se tento chvalozpěv nakreslit nebo 

vyrobit.   

ŽIVOT V CÍRKVI 

Malá společenství  

jsou něco jiného než rady. 

Můžeme je rozdělit do tří skupin.  

Společenství zřízená či uznaná farářem, 

církevní spolky uznané vyšší církevní 

autoritou a občanská sdružení bez vazby 

na církev. 



a. Společenství zřízená či uznaná farářem a pod jeho 

odpovědností, např. schola, chrámový sbor, farní mládež, různá modlitební 

společenství. Mohou se účastnit různých setkání na diecézní rovině, využívat 

nabídek a pomoci diecézních center, spolupracovat s podobnými společenstvími 

v jiných farnostech, ale těžiště jejich života a služby je ve farnosti. Farář 

je jejich vlastní představený.  

b. Církevní spolky uznané vyšší církevní autoritou, 

např.laická sdružení, církevní hnutí, „třetí řády“. Ty mají své vedení mimo 

farnost, mají své stanovy, svou spiritualitu, ale žijí ve farnosti, kterou 

spoluvytvářejí. Nemohou řídit farnost podle sebe, ale mají farnosti 

nabídnout něco ze svého duchovního bohatství a ze své zkušenosti. 

Tyto organizace začínají v diecézi působit na základě souhlasu biskupa                           

a ve farnostech zakládají svá společenství rozhodnutím svých představených           

a s dovolením biskupa, který obvykle nejprve jedná s místním farářem.  

c. Občanská sdružení bez vazby na církev, kde jsou však 

křesťané, místní farníci, a je vhodné s nimi spolupracovat, např. hasiči, skauti, 

sportovní kluby apod. 

Jaký je vztah malých společenství mezi sebou? Nejsou konkurenty. 

Mají spolupracovat. Většinou je pro všechny místa a práce dost. Ovšem jejich 

počet musí odpovídat velikosti farnosti. Je-li farnost malá, nemůže mít všechno 

jako velká, i kdyby její členové byli velmi aktivní. Není možné mít tolik spolků, 

kolik farníků. Jistě je možné, aby byl někdo hasičem, zpíval ve farním sboru               

a ještě byl členem třetího řádu sv. Františka. Není však možné, aby byl v 

třetím řádu sv. Dominika. , nebo ve více duchovních hnutích 

současně. 

JAK SI PŘEDSTAVUJI FARNOST DNES, Mons. Jan Graubner 

ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY 

Synovské naslouchání 

  Objeví-li se nějaký 

problém, je třeba nestrkat před 

ním hlavu do písku, ale mluvit o 

něm prodiskutovat ho a ve světle 

více názorů hledat rozumné 

řešení. Tak to platí beze zbytku o 

našich lidských záležitostech. 

Ale co když mám problém věřit v to, co říká Ježíš a jeho Církev? Tady 

řešení cestou diskuzí či vzdorování, jak je to dnes nám moderním lidem vlastní, 



nepomůže, protože neodpovídá Evangeliu. V Církvi se velké otázky víry, naše 

vztahy k Bohu a k bližnímu řeší nasloucháním. 

Když hovoří Ježíš, hovoří autorita, jeho slova, mají váhu zákona Pravdy. 

Cestou, kterou k nám mluví Bůh, totiž není dialog sokratovského či platónského 

typu, který se snaží probudit v lidském vědomím pravdu, domněle v něm 

obsaženou. Slovo Boží, Boží činy jsou pro nás tak nepředstavitelné a radikálně 

nové! Nemohou vyvstat z nás samých ani ze sdílení s druhými. 

Je-li člověk sám, řešení se nedobere. V hledání Boha a jeho pravd 

potřebuješ učitele. Při setkání s ním nejde o debaty nebo vzájemná sdílení se, ale 

má mít povahu tázání žáka a naslouchání syna. Učitel (katecheta, kněz, rodič) pak 

má dávat odpovědi, které uvedou na cestu ,,zvěsti“ přicházející shora – k životu 

evangelia. Tak se předává víra od počátku, tak ji máš jednou učit ty. Teď se 

s odvahou svěř do školy Marie, naslouchající Slovu Božímu. 

TARSICIUS, P. Marek Miškovský 

LUŠTĚNÍ PRO NEJMENŠÍ 

Kristinka má velký sen. Chce se stát zvířecí doktorkou – veterinářkou. Na obrázku 

jsou obrysy různých zvířat. Vyber v tabulce zvířata, kteří jsou na obrázku, a označ 

písmena vedle nich. Když přečteš tajenku shora dolů, dozvíš se, který svatý by měl 

pro Kristinku pochopení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA 

„Sladkost Božího slova nás vybízí, abychom jej sdíleli s těmi, s nimiž se v našich 

životech setkáváme, abychom vyjádřili jistotu naděje, kterou obsahuje.“ 

Tweet papeže Františka 30. 9. 2019 

I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR 

MODLITBA 

Dobrý Pane Ježíši, děkuji ti za tvoje přátelství, že jsi stále se 

mnou, zajímáš se o mě. Děkuji za všechny své blízké a za to, 

co pro mě dělají/znamenají. Děkuji ti, za to, co můžu pro ně 

i pro tebe dělat já. Chci být tak dobrý přítel jako ty mě. 

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/ 

 

Letí mladý pilot, nováček, 

letadlem, je pátek večer, jeho 

poslední let před víkendem, tak si 

říká, že si trochu vystřelí 

z leteckého dispečera, zvedne 

vysílačku a říká: ,,Hádej kdo?“ 

Dispečer jeho vtip pochopí, 

zhasne celé letiště a řekne do 

vysílačky: ,,Hádej kde?“ 

„Martínku, nakrmil jsi rybičky?“ 

„Ano, maminko, ale zapomněl 

jsem jim dát napít.“  

 

Při hodině tělocviku žáci leží na 

zádech a napodobují jízdu na 

kole. „Pavlíku, proč necvičíš 

s ostatními?“ „Zrovna jedu 

z kopce.“ 

Vážení cestující! Toto letadlo je vybaveno nejnovějším počítačem své řady, 

a proto se nemůže nic, nemůže nic, nemůže nic, … 

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

