PARWORKS
2. neděle adventní, číslo 15.

SLŮVKO
Ve škole např. používáme ukazovátko,
abychom na něco ukázali (třeba na
mapě). Pozornost se soustředí na to, na co
ukazujeme, ne na ukazovátko. Jan Křtitel
je takovým ukazovátkem na Ježíše. Víte,
jak se Janu Křtiteli říkalo? (Předchůdce.)
Nemluvil o sobě, ale o tom, kdo má přijít
po něm. Říkal lidem o Ježíši. Připravoval
Ježíši cestu k ostatním. Nemyslel jen na
sebe, ale na ostatní. Chtěl, aby lidé
poznali Ježíše. A co já? Dokážu také takto
připravovat cestu pro Ježíše? Před
měsícem (když jsme si povídali o
Zacheovi) jsme si na lísteček psali jméno
nějakého člověka, za kterého se chcete
pravidelně modlit. Daří se vám to?
Pozorujete nějakou změnu? Zkusme si
také vzpomenout na všechny, kdo nám
vyprávěli o Ježíši (rodiče, prarodiče,
kmotry, kamarády, příbuzné, kněze,
katechetky…). Poděkujme za ně Bohu v
modlitbě. A také, pokud je to možné,
poděkujme jim osobně (zavolat, navštívit,
navštívit hrob…). Máme na to celý tento
týden!

Jméno a příjmení:

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH
Úkol č. 1: Práce s kartičkou z neděle:
1. Vyber správná slova.
2. Zkus napsat odpověď na otázku: V čem
spočívala Ježíšova moc?
Úkol č. 2: Práce s přílohou prac.
listu:
V příloze dnešního pracovního listu je
kartička, na kterou si napiš lidi, kteří ti
řekli něco o Ježíši. Na druhé straně je pak
modlitba, do které vložíš jména, které jsou
na přední straně. Během celého týdne se
modli tuto modlitbu za lidi, kteří tě vedou
nebo vedli za Ježíšem. Když se za ně
pomodlíš, udělej si u jejich jména např.
smajlík
Vyber správná slova. 2. Zkus napsat
odpověď na otázku: V čem spočívala
Ježíšova moc?
Úkol č. 3:

Každý den si přečti jeden příběh a postupně odpověz na otázky.
1. Děti nešly do školy, protože nebylo čím zatopit. Čím topíte vy doma? Co člověka
zahřeje a není to plyn ani dřevo ani elektřina?
…………………………………………………………………………………………………………………..
2. Po třech dnech svolal pan učitel znovu děti do školy, přišlo jich však
poskromnu. Co znamená slovo „poskromnu“? Kdybys potkal/a Mikuláše, na co
by ses ho zeptal/a?

…………………………………………………………………………………………………………………..
3. Kde najdeš kůr? Napiš slova skladby, kterou zpívají andělé.
…………………………………………………………………………………………………………………..
4. Nakresli dům, který Jakubova rodina navštívila jedno nedělní odpoledne.
…………………………………………………………………………………………………………………..
5. Co víš o andělech, napiš nebo nakresli.
…………………………………………………………………………………………………………………..
6. Co je to bas, tenor, alt a soprán? Co je to Gloria, Crédo, Sanctum, Angnus Dei?
…………………………………………………………………………………………………………………..
7. Proč chyběl Ondra ve škole? Kdo se mu posmíval?
…………………………………………………………………………………………………………………..
ŽIVOT V CÍRKVI
Komunikace
Bez vzájemného spojení, bez kontaktů a
setkávání není možné vytvářet společenství. Nejlepší
je, když farníci mezi sebou mluví naprosto přirozeně
a spontánně. Je potřeba k tomu ovšem mít vhodné prostředí. Někde je zvyk spolu
postát před kostelem, ale všude to nejde. Někde k tomu mají prostor na farní
zahradě, jinde farní místnost, kde se po nedělní mši nabídne káva a někdo přinese
z domu buchtu.
Ke vzájemnému propojení slouží informace podané v kostele na závěr
bohoslužby, ale také nástěnky a farní listy. Každá farnost vede matriky. To vše by
nemělo být výsledkem práce jen pana faráře.
Jako každá rodina, i farnost si pořizuje dokumentární fotografie a k tomu
vede farní kroniku. Mnohé farnosti dnes mají vlastní internetové stránky. Někde
myslí na společné zajištění katolických časopisů a knih (společná objednávka
vyjde levněji). Řada obcí má vlastní kabelovou televizi, a když jsou dobré
kontakty, může farnost nabídnout přenos mimořádné události z místního kostela,
či jiný program.
Myslíme-li na své nemocné, je dobré pořídit jim zvukovou nahrávku z
farních slavností. Jestli odešli někteří staří farníci do domova důchodců v jiné
obci, je dobré jim občas napsat, navštívit je, popřát k svátkům a životním jubileím.
Největším problémem současné pastorace jsou velká sídliště, kde lidé žijí
anonymně, bez kontaktů, bez zájmu o druhého. Lidé, kteří se znají z kostela,
mohou jako známí napomoci ke změně atmosféry nezájmu v sídlišti, či aspoň v

obytném bloku. Pro některé rodiny bývá přestěhování do anonymního prostředí
velkým nebezpečím k přetržení kontaktu s církví. Zvláště novým obyvatelům je
třeba nabídnout kontakty a společenství.
Podobně jsou důležité kontakty s věřícími jiných církví, obecní správou a
dalšími organizacemi. Farnost nemůže žít izolovaně od okolního světa.
JAK SI PŘEDSTAVUJI FARNOST DNES, Mons. Jan Graubner

ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY
Trůn moudrosti
„Ty seš ale, kluku, ouplná studnice vědomostí!", říkával
dědeček, když jsem přicházel z první třídy a u oběda učeně
rozprávěl o právě nabytých vědomostech. Inu ‚hlava
otevřená‘, přijímající hladově poznání. Aby taková
studnice mohla být plná a mohlo se z ní čerpat, musí do ní zvolna a stále přitékat
voda poznání. Proto ostatně chodíme do školy. Víc než studnice vědomostí je
studnice moudrosti. K moudrosti se ale nelze propracovat pouhými vědomostmi.
Je třeba se plnit ze zdroje moudrosti. Kde ale najít zdroj pravé moudrosti?
Moudrostí samou je Bůh. Být moudrý znamená být plný Boha. Být studnicí
moudrosti je nechat do sebe zvolna a stále vstupovat moudrost Boží.Pannu Marii
vzýváme jako Studnici moudrosti, protože ona byla tak plná Boha, že se Boží
Slovo, voda moudrosti, v ní stalo člověkem. Ač plná moudrosti, nepřestala být
nejpokornější služebnicí. Byla si totiž vědoma, že tak jako voda nepatří studni, ani
Moudrost – Bůh sám – nemůže být vlastnictvím člověka. Možná namítnete: bez
studnice by voda nešla čerpat. Je to pravda a je to také radost, jsme zváni ke
spolupráci s Moudrostí – buďme studnicemi moudrosti Boží.
TARSICIUS, P. Marek Miškovský

ADVENTNÍ LUŠTĚNKA
Jak ten čas letí! Před
chvílí začal advent a než
se otočíme, jsou tu
Vánoce. Všichni se na
Vánoce
připravujeme.
Jako křesťané víme, že
nestačí jen uklidit v
domácnostech, ale je
důležité uklidit také v
našem nitru, aby se...

(dokončení v tajence) ………………………………………………………………..

SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA
„Pravý pastýř, ať už kněz, kardinál či papež, kdokoli se neumenšuje, není
pastýřem, nýbrž jen vedoucím úředníkem. A to platí pro všechny, počínaje tím,
kdo má v církvi funkci, která se zdá nejdůležitější, až po stařenku, která koná
skutky milosrdné lásky.“
Tweet papeže Františka 3. 12. 2019

I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR
„Mami, mami upadl nám žebřík.“
„Pověz to tátovi.“ „Už to ví, visí totiž
na okapu.“

Dušan jednoho dne napsal z
tábora: „Asi jsem hodně vyrostl,
protože už i ten největší vedoucí
mi dneska řekl, že mě má až
pokrk.“

Potkají se dvě klíšťata a jedno se ptá druhého:" Tak co, jak jde život?" A to
druhé odpoví:" Ani se neptej, je teprve poledne a už mě dvakrát vytočili!"

MODLITBA
Pane, v adventu si připomínáme Tvůj příchod na zem. Tvé
narození, křehkost malého miminka v jeslích. Prosím, dej,
abych se na tento příchod uměl/a připravit a přijmout Tě
do otevřeného a upřímného srdce, ve kterém najdeš místo.
BYL JSEM V PÁTEK NA MŠI SVATÉ?

Info: www.farnost-hnojnik.cz, www.facebook.com/farnosthnojnik
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