
PARWORKS 
28. neděle v mezidobí, číslo 7.   Jméno a příjmení: 

SLŮVKO 

Učíme se poznávat a napodobovat Ježíše. 

Všímáme si toho, co dělá, co říká a jak se 

chová. Víme už také, a zakusili jsme,           

že víra je vztah s Bohem. Že je potřeba se 

o její růst a rozvoj starat. I dnes nám 

evangelium ukazuje, že víra má svůj 

vývoj. Dnes za Ježíšem přichází deset 

malomocných.  Malomocní tedy věřili,         

že Ježíš jim může pomoci. Ježíš je posílá 

ke kněžím, aby se jim ukázali.  Malomocní 

Ježíše poslechli a šli se jim ukázat. Věřili, 

že jim to pomůže. Když odcházeli, byli 

opravdu uzdraveni. Co udělal jen jeden       

z nich? Vrátil se a poděkoval Ježíši.               

A Ježíš ho pochválil za jeho víru. Byla 

větší než u těch ostatních malomocných. 

Pro těch devět byla víra jako automat - 

dostali to, co chtěli a to jim stačilo.            

Pro toho jednoho však šlo o víc. Uvědomil 

si, že ten zázrak pro něj udělal Ježíš. 

Nestačilo mu jen to, že byl uzdravený. Stál 

totiž o přátelství s Ježíšem. Proto se vrátil, 

aby Mu poděkoval.

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH  

Úkol č. 1: Práce s kartičkou:  

1. Po doplnění písmen napiš větu, která ti 

vyjde.  

2. Zamysli se: Komu věřím? Proč? Proč 

někomu věřím a někomu ne?     

Úkol č. 2: Zažil/a/ jsi situaci, kdy jsi 

někomu věřil a pak tě to zachránilo či 

pomohlo? Zažil/a/ jsi situaci, kdy jsi 

věřil/a/ Bohu a on ti pomohl? Odpověď     

na tuto otázku si napiš na lístečky. Ty pak 

přines na naši nástěnku, kde je připevníme 

na společnou listinu VDĚČNOSTI.  

Úkol č. 3: Na 18.října 2019 je vyhlášena 

prosba našich biskupů, abychom                    

se společně modlili za misie a tím vytvořili 

„Misijní most modlitby“. My se 

připojíme také a to v pátek 18.10.2019 v 

17:30 hod ve farním kostele v Hnojníku 

společnou modlitbou. K tomu si připrav 5 

srdíček v barvě bílé, červené,  zelené, žluté 

a modré (stačí vystřihnout z barevného papíru nebo vybarvit. Barvy  představují 

jednotlivé kontinenty.) Na srdíčka napiš, co bys přál/a/ dětem, které nemají to co 

ty. Nebo naopak nemáš to, co mají oni. 

ŽIVOT V CÍRKVI 

Misijní charakter malých společenství 

Pokud budou všechna společenství 

hledat své členy jen v jádru těch 

nejaktivnějších farníků, pak se mohou brzy o 



dobrého člověka přetahovat. Ten bude na roztrhání a nic nestihne pořádně. Jedni 

druhým ho mohou závidět. Jestli se však malé společenství odvážně otevře                 

a přijme mezi sebe i lidi méně nábožensky aktivní, či dokonce duchovně vzdálené, 

bude pro všechna společenství místa dost. V řadě farností jsou dobré zkušenosti 

třeba v chrámovém sboru, či ve schole mládeže. Když přijali jako zpěváka někoho, 

kdo chodil do kostela jen svátečně, či dokonce i nevěřícího, který si s nimi chtěl 

zazpívat, a vytvořili hezké prostředí lidského přátelství, ale taky nadpřirozené 

víry, on se  po čase začal zajímat o věci duchovní a pak začal chodit pravidelně      

do kostela i ke svátostem. Přílišná otevřenost či velký vliv vzdálených však může 

společenství i rozložit. Taková otevřenost klade větší nároky na jádro 

společenství. Odpovědnost nesou malá společenství především za sebe, ale mají 

i spoluodpovědnost za farnost. Ohrožení jednoty, či soupeření skupin?    

Kde jsou lidé, mohou být i problémy, ale mnohým jde předejít výchovou. Kvalita 

každého společenství závisí na kvalitě jeho členů. Budou-li pěvecký sbor tvořit 

špatní zpěváci, ani skvělý dirigent z nich neudělá úspěšné těleso. Nestačí však, 

když každý z nich bude dobrý pěvec jako sólista. Jednotlivec musí obětovat něco 

ze své osobitosti, aby vznikla nová kvalita. Tón sboru je něco jiného než tentýž tón 

znějící od několika sólistů. Podobně se vytváří farní společenství z malých skupin. 

Skupiny musejí být kvalitní a s jasnou identitou, třeba i hrdou příslušností členů 

ke své skupině, ale zároveň s ochotou dát do společného své kvality a taky něco 

obětovat ze své originálnosti, kdy se má vytvořit společné dílo. 

JAK SI PŘEDSTAVUJI FARNOST DNES, Mons. Jan Graubner 

ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY 

(Ne)milosrdné zákony 

  Zákon je obecné pravidlo 

poměřující nějaký jev (přírodní 

zákon), způsob myšlení (zákon 

v logice) nebo jednání (psychologické 

zákony). Nerespektování takového 

zákona vede dříve či později nutně ke 

katastrofě. Můžeš ignorovat přitažlivost zemskou, ale ze stromu 

spadneš vždy dolů a můžeš se nepěkně pomlátit. Přírodní zákony 

neznají slitování. Podobně logika či psychologie mají své zákony a ti, 

kteří jdou proti nim, končívají (logicky) v blázinci. 

Jsou zákony (právní předpisy), které si dává člověk, aby určil pravidla 

soužití s druhými. Zákon je státem vymahatelný, jeho přestoupení bývá i trestáno, 

trest ale může být prominut či zkrácen. Není to milosrdenství, ale zmírnění 

zákona (equitas), či zapomenutí trestu (amnéstia).  



Pak je zákon Boží, který nepřichází zvenku, ani si ho nedáváme sami.          

Je nám vložen do srdce, abychom ho objevovali a podle něj žili. Nesvazuje, 

můžeme ho neposlouchat, ale těm, kdo ho přijmou jako životní pravidlo, dá 

svobodu dětí Božích (opak strachu a otroctví), svobodu konat dobro, být milého 

srdce, stát se milosrdný. Jednejte jako lidé, kteří mají být souzeni podle zákona 

svobody, neboť soud bez milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. 

Ale milosrdenství vítězí nad soudem (Jak 2, 12-13) Maria, Matko 

milosrdenství, oroduj za nás! 

TARSICIUS, P. Marek Miškovský 

LUŠTĚNKA 

Ahoj kamaráde! Dneska jsem si pro tebe připravil 

luštěnku. V tajence se dozvíš jeden liturgický 

předmět, který velmi pravděpodobně nejdeš i u 

vás v kostele ve svatostánku. Pokud by sis s něčím 

nevěděl rady, neboj se zeptat svých rodičů nebo 

starších kamarádů. Přeju hodně štěstí při luštění.  

1. Hořící předmět z vosku 

2. Zimní pokrývka hlavy 

3. Příjmení pomocného 

biskupa brněnské diecéze 

4. Dřevo, které roste v lese. 

Může být jehličnatý nebo 

listnatý 

5. Nástroj, kterým přemohl 

David Goliáše 

6. Nejpoužívanější zpěvník 

písní v kostele 

7. Jak se jmenuje šest 

dlouhých drátků na kytaře 

8. Častá nemoc, při které 

máme plný nos a 

smrkáme 



SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA 

„Prosme Pána, aby nás učil, že nemáme bojovat proti lidem, ale proti zlu, které je 

inspiruje; že nemáme být proti jiným, ale raději vyjít vstříc setkání.“ 

Tweet papeže Františka 9. 10. 2019 

I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR 

 

MODLITBA 

Pane, chceš nám dát vše, co potřebujeme. Promiň, že si to 

mnohdy neuvědomujeme a nedůvěřujeme Ti. Tolikrát Ti 

zapomínáme i poděkovat. Děkujeme Ti teď za vše, co pro 

nás děláš. 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/, Časopis Tarsicius pro ministranty 

 

Malíř se ptá dostihového jezdce: 

„Mohu namalovat vašeho koně?“ 

„Co vás to napadlo,“ rozčílil se 

žokej, „mně se líbí takový, jaký je!“ 

Ve škole: „Vyjmenovaná slova 

po zet: brzy, jazyk, nazývat se, 

letiště Václava Havla.“  

 

Ve škole: „Kolik je pět plus pět?“ 

ptá se učitelka matematiky žáka, 

jehož otec je ekonom. „Dvanáct. I 

s DPH.“ 

V hodině náboženství: ,,Kdo porazil 

Filištinské?“ ,,To nevím, ještě jem 

nečetl sportovní rubriku!“ 

U zubaře: „Kolik bude stát ten 

zákrok?“ „Tisíc korun.“ „Tisíc 

korun za pár minut práce?“ „Jestli 

chcete, můžu vám ten zákrok dělat 

velmi velmi pomalu.“ 

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

