
PARWORKS 
29. neděle v mezidobí, číslo 8.   Jméno a příjmení: 

SLŮVKO 

Pštros, slepice a orel. Co mají společné? 

Čím se od sebe liší? Jeden moudrý člověk 

rozděluje lidi na tři skupiny podle toho, 

kdo se kdy modlí. Říká, že jedni se svou 

modlitbou podobají právě na pštrosa, 

druzí na slepici a třetí na orla. Pštros 

nepoužívá svá křídla. Spoléhá se jen            

na své nohy. Když mu hrozí nějaké 

nebezpečí, dá se na útěk. A když je nejhůř, 

strčí hlavu do písku. Jemu se podobají 

lidé, kteří se vůbec nemodlí a spoléhají 

jen na svou sílu a schopnosti. Když pak 

přijde v životě něco velmi těžkého, co je 

nad jejich síly, utápějí se v zoufalství. 

Slepice používá svá křídla aspoň tehdy, 

když je náhle ohrožená nějakým 

nebezpečím. V tu chvíli s pokřikem 

vzlétne, aby se zachránila. Slepici                  

se podobají ti, kteří se modlí jen tehdy, 

když jim hrozí nebezpečí a něčeho se bojí. 

Orel používá svá křídla pravidelně každý 

den. Vznáší se díky nim do velké výšky. 

Hledá vzdušné proudy a pak se jimi 

nechává unášet. Podobně i člověk, 

opravdový křesťan, se vznáší na křídlech 

modlitby...  

     V každé modlitbě se snažíme tak 

trochu popolétnou blíž k Pánu Ježíši.      

Ale   často máme problémy nějak se od 

země odlepit. Prostě se nám nechce. 

Jednou nás na zemi drží to, že nás tlačí 

kolena, jindy už nevíme, co bychom Pánu 

Ježíši řekli. A tak můžeme udělat to, co 

dělá orel, nechat se vtáhnout do Boží 

přítomnosti. Uvědomit si, teď budu 

mluvit s Pánem Bohem, s někým kdo mi 

naslouchá, vidí mě a má mě rád. 

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH  

Úkol č. 1: Práce s kartičkou:  

1. Na druhé straně kartičky jsou věci, které 

mi pomáhají soustředit se při modlitbě      

na Boha. Vyber a napiš.  

2. Zamysli se, proč některé věci, které jsou 

kolem nás, nás odvádějí od modlitby? 

Úkol č. 2:  

1. Napiš nebo nakresli místo, kde                    

se nejlépe soustředíš na modlitbu.  

2. Co bys chtěl/a/ změnit v životě, aby 

modlitba měla pravidelné místo v životě. 

Můžeš si o tom promluvit i s ostatními 

doma.   

Úkol č. 3: Prožíváme misijní neděli. 

Vyber si jeden světadíl, který ti                           

je sympatický. Popřemýšlej, jak se těmto 

lidem v této části světa žije. Na přiložené 

kartičky nakresli nebo napiš modlitbu, 

která by jim mohla pomoci. Může být                

i kombinace obrázek a slovo. 

ŽIVOT V CÍRKVI 

Podstatné znaky farnosti  

Ne všechny farnosti mají stejné podmínky. 

Mezi našimi farnostmi jsou velké rozdíly. 

Avšak určité minimum musí splňovat i ta 

nejmenší farnost, aby mohla být farnosti, 

aby se nemusela farnost rušit



 Žádné farnosti nesmějí chybět podstatné znaky církve: LITURGIE, 

HLÁSÁNÍ, DIAKONIE  

Ani malá farnost bez kněze 

nemůže žít bez neděle. Musí pokračovat 

život modlitby. Společenství se musí 

postarat o kostel, aby zůstal funkční. I 

pokud není možná mše svatá, lidé se 

sejdou, a pokud je přítomen jáhen, vede 

bohoslužbu slova, při níž může podat i svaté přijímání ze svatostánku, nebo sami 

laici konají pobožnost podle uděleného pověření. A to vždy v atmosféře očekávání 

příchodu kněze, jak krásně říká církevní dokument o těchto bohoslužbách.  

Ve farnosti se vytváří společenství, zajímáme se jeden o druhého, o 

sousedy, známe své potřeby a umíme si pomáhat. Kristus nezaložil jednotlivé 

křesťany, ale církev jako společenství. Křesťan nemůže žít dlouhodobě bez 

společenství víry. Ba naopak, každý, kdo žije evangelium dobře, vytváří kolem 

sebe společenství věřících.  

I malé společenství vydává svědectví víry svému okolí a předává víru další 

generaci. Výchova dětí ve víře i jejich náboženská výuka patří k základním 

povinnostem křesťanských rodičů. Pomůže-li v tom kněz či katecheta, je dobře, 

ale tuto povinnost nelze složit na ně. Školní či farní katecheze je jen doplňkem té 

rodinné. 

JAK SI PŘEDSTAVUJI FARNOST DNES, Mons. Jan Graubner 

ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY 

Touhy prchavý jsou, sny nám do očí lžou… 

  Celý život po něčem toužíš.               

Po věcech: „Táto, kup mi vrtulník“.               

Po svobodě a nezávislosti: nemuset 

poslouchat, žádat dovolení nebo 

oznamovat, kdy se vrátím. Po uznání           

a slávě: být hrdina, který v jednu chvíli 

zachrání svět (nebo aspoň dívku svých snů).  

Řídit závodní auto, pilotovat vrtulník, vítězit v bojích, budovat impéria… 

Že to nejde? Stačí vstoupit do zdánlivého světa vytvořeného z jedniček a nul.          

Na počítači s dobrým simulátorem mohu prožít své sny jako skutečnost. Dánlivě 

se stává skrze obrazy pro mozek opravdickým, změněnému vnímání se podřízují 

smysly, které reagují na podněty mozku víc než na okolí. Touhy a přání se nestaly 

skutečností, jen dalšími představami.  



Jedna ze základních filozofických vět říká, že bytí je víc než nebytí.           

Když něco je, je to víc, než když to není (plán dokonalého auta ke svezení nestačí). 

Něco prožít je víc, než o tom snít nebo si s pomocí techniky vytvářet dokonalejší 

sny. 

Vyjdi do podzimního odpoledne, nech se zmoknout, vrať se domů.          

Protože ti bude zima… i když nemůžeš vše, protože každý člověk je omezený 

(nejsme Bůh), ta trocha skutečného života je víc než sen o zdánlivé 

všemohoucnosti. Řekneš-li s Marií: ,,Staň se mi podle Tvé vůle,“ zažiješ věci,            

o kterých by se ti nezdálo ani v nejbujnějším snu… Bůh promlouvá skrze 

skutečnost.  

TARSICIUS, P. Marek Miškovský 

MARIINO MĚSTO 

Začátkem srpna se konal v jednom městě na jihu Evropy 

Festival mladých. Této akce se každoročně zúčastňuje více 

než padesát tisíc mladých lidí, kteří zpívají a tančí jako          

na jiných festivalech. Ale kromě toho se denně účastní mše 

svaté a velkou část dne se společně i soukromě modlí. Jsou 

tam děvčata i kluci ze všech světadílů a mají v rukou 

několikrát za den růženec, který si přivezli ze svých domovů, 

anebo si jej pořídili na festivalu. Růženec se tak stává 

symbolem města i festivalu, neboť tato modlitba zaznívá     

na společných setkáních, ve skupinkách při putování na vysoké kopce anebo při 

tichém rozjímání na posvátných místech tohoto poutního města. Děvčata i kluci 

se při růženci zcela samozřejmě svěřuji nebeské Matce, která je přivádí ke svému 

Synu Ježíši Kristu. Chcete-li vědět název poutního i festivalového města, tak 

vyluštěte následující tajenku. Použijte při ní vědomosti o Matce Boží.  

1. Ježíšova matka 

2. Latinsky ,,zdrávas“. 

3. Zvěstoval narození Krista. 

4. Opatrovatel Ježíše Krista. 

5. Zachytil události Ježíšova dětství. 

6. Azyl Svaté rodiny 

7. Stařec, který choval malého Ježíše. 

8. Mariino domovské město. 

9. Narodil se půl roku před Ježíšem. 

10. Rodiště Pána Ježíše 



SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA 

„Děkování není záležitost zdvořilosti či slušnosti, nýbrž víry. Srdce, které děkuje, 

zůstává mladé. Říkat „děkuji, Pane,“ při probuzení, během dne a před ulehnutím, 

je protilék na stárnutí srdce, protože srdce stárne a osvojuje si špatné návyky.“ 

Tweet papeže Františka 16. 10. 2019 

I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR 

 

MODLITBA 

Dobrý Ježíši, učíš nás trpělivosti a vytrvalosti v modlitbě. 

Díky, že Ty sám se za každého z nás u nebeského Otce 

modlíš bez přestání. Pomoz nám, ať na to nezapomínáme a 

nikdy modlitbu nevzdáváme. 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 

Na hodině náboženství se ptá paní 

katechetka dětí, kde je Bůh. Vojta 

suverénně odpoví: „U nás 

v koupelně! Tatínek každé ráno před 

koupelnou volá: „Panebože, kdy už 

budeš?“‘ 

Péťa ve školce říká paní učitelce: 

,,Nám rostou houby v ledničce!“ 

,,houby rostou přece v lese!“ 

opravuje paní učitelka Péťu. „Ne, 

ne“, trvá si na svém Péťa, tatínek 

při pohledu do ledničky vždycky 

říká: ,,Zas tam není jídlo ale 

houby!“ 

 

Ozve se zkoušený žák: „Pane 

učiteli, já si myslím, že si tu 

pětku nezasloužím!“ „Já také, 

ale šestky nemáme!“ 

Povídají si Google, facebook, Wikipedie, 

internet a lektřina. Google říká: ,,Já 

všechny najdu!“ Facebook: „Já všechny 

znám!“ Wikipedie: „Já všechno vím!“ 

Internet: „Kdyby nebylo mě, tak tu 

nejste!“ Elektřina: „Tak se všichni 

uklidníme…“ 

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

