
PARWORKS 
2. neděle postní, číslo 28.  Jméno a příjmení: 

SLŮVKO  

Minulý týden jsme se snažili 

vítězit nad pokušením a vybojovat si čas 

pro Boha. Jaké to bylo? Bylo to těžké nebo 

lehké? 

Zkuste si vzpomenout na to, jaké 

to bylo, když jste měli jít poprvé třeba do 

školy. Nebo když jste měli poprvé sednout 

na kolo, stoupnout na brusle atd. Co jste 

zažívali, jaké to bylo? Možná jsme se báli, 

nevěděli jsme, jestli to zvládneme, báli 

jsme se, jak a jestli to vůbec zvládneme. 

Co nebo kdo vám v tu chvíli pomohl? 

Všechno je jiné, když maminka, starší 

sourozenec nebo kamarád řekne, že v ten 

první školní den půjde se mnou, že mi 

poradí, pomůže. Nebo když tatínek slíbí, 

že při první jízdě na kole bude zezadu 

držet sedátko, že když ho budeš 

poslouchat, tak se ti nic nestane, a že jízdu 

zvládneš. V evangeliu jsme slyšeli, jak Pán 

Ježíš vzal s sebou tři apoštoly na vysokou 

horu, kde mohli na chvíli vidět Ježíšovu 

Božskou slávu. Dostali také od nebeského 

Otce radu, aby Ježíše poslouchali. Byli tak 

připraveni na to, co zanedlouho nastane. 

Brzy na to totiž bude Ježíš zatčen, bičován 

a ukřižován. I v našem životě přicházejí 

různé nové výzvy a situace, ve kterých si 

nevíme rady. Bůh nám skrze Bibli dává 

spoustu nápadů, inspirací a rad, které 

nám mohou nejen v těžkých chvílích 

pomoci. Využívejme toho! 

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH  

PRO 2. TÝDEN POSTNÍ:   
Tento týden se chceme snažit být 

poslušní a plnit si své úkoly bez 

připomínání 

1. Práce s druhou stranou kartičky č. 28. 

a) Vymysli příběh podle obrázků na 

kartičce. 

b) Vymysli střelnou (krátkou) modlitbu 

podle obrázků 

2. Minulý týden jsme se snažili si 

vybojovat čas pro Boha. Vypnout televizi, 

mobil… a najít si doma místo a pravidelný 

čas, ve kterém se budeme setkávat s 

Bohem, vytrvejme v tom dál. Učme se být 

s naším milujícím Otcem. Když se s ním 

budeme pravidelně potkávat v modlitbě, 

budeme o něm vědět víc a taky s ním 

budeme chtít trávit stále více času 

3. Při modlitbě je dobré také 

naslouchat Božímu hlasu, proto  

v tomto týdnu budeme trénovat 

naslouchání Božímu hlasu. Mějme 

na paměti, že Bůh k nám mluví různým 

způsobem. Můžu ho slyšet během celého 

dne, v různých situacích a chvílích. Bůh mě 

má rád a chce ke mně konkrétně mluvit.  

  On nás stvořil s našimi vlastnostmi a ví, jací jsme. Když jsme třeba smutní, 

zajímá se proč a chce být s námi. Už jsme si říkali, že k nám může mluvit jako 

tichý vnitřní hlas (svědomí). Může k nám mluvit přes nějakou myšlenku, která 

nás napadne, když se za něco modlíme a hned víme řešení. Mluví k nám i skrze 



obrazy, které během modlitby vidíme v duchu nebo v mysli. Bůh k nám mluví také 

ve snu. Způsobů, jak k nám Bůh mluví je mnoho. Je potřeba naučit se to, jak 

konkrétně ke mně Bůh mluví. 

4. Boží hlas jistě nám také připomene, že je dobré být poslušný a plnit si své 

povinnosti bez reptání. Připomene ti to modrá kartička a na ní text z bible. Příští 

pátek zase doneseme ústřižek z kartičky, který nalepíme na obrázek a vymalujeme 

tak nebe. Doma se pak snažme pokračovat v tom, co jsme začali, cvičit se v 

naslouchání Božímu hlasu.  

5. Vylušti luštěnku, která je v příloze 

6. Doplň slova do textu: (nápovědu si můžeš najít u Mt 17,1-9) 

Ježíš vzal s sebou _____________________________ a vyvedl je na 

vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako 

______________ a jeho __________ zbělel jako světlo. A hle – ukázal se jim 

Mojžíš a Eliáš, jak s ním ______________. Když ještě mluvil, najednou je 

zastínil světlý oblak, a hle – z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný 

_____________, v něm mám zalíbení; toho ________________!“ Když 

sestupovali s hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění 

__________________, dokud nebude Syn člověka vzkříšen z mrtvých.“ 

7. Příští pátek přijít na křížovou cestu v 16:30 hod nebo v neděli odpoledne. Čeká 

tě tam rébus k vyluštění, který bude obodován 3 body. 

ŽIVOT VE FARNOSTI 

Instrukce k postní aktivitě „Poznáváním Písma, poznávám 

Krista.“  

V tomto roce prožíváme rok Božího slova. Celý školní rok 

sbíráme kartičky a díky nim se snažíme poznávat Ježíše a učit 

se od něj.  

     Jeden ze způsobů, jak můžeme Ježíše poznávat, jsou 

evangelia, Bible. Proto níže máme obrázek knihy, Bible, na 

kterou budeme postupně každou neděli přidávat stránky. Tento obrázek bude 

zvětšený v kapli. Každý z vás dostane domů kartičku (mohou si ji vzít i dospělí). 

Na kartičce je rožek, který si vystřihnete a další pátek donesete na mši svatou do 

Hnojníka do kaple. Našimi ústřižky pak dobarvíme obrázek v naší Bibli. Na 

kartičce je dole také citát z bible, který si můžete ustřihnout a dát například na 

nástěnku nebo do peněženky a snažit si ho zapamatovat., abychom se sytili Božím 

slovem a naučili se i některé citáty zpaměti. A pak až budeme cokoliv prožívat, 

věřte, Duch Svatý vám pak tento citát připomene. Na druhé straně kartičky pak 

je modlitba. Ti, kteří se zapojí do této aktivity, si tyto citáty budou lepit na papír 



(např. A4 nebo A5 – tu si mohou postupně i zdobit)a po Velikonocích přinesou v 

pátek na mši sv.  

    Jinak budou i úkoly na daný týden. Vše bude v pracovním listu, tak jak obvykle. 

 

 

 

  

 

ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY 

 Polibek věčnosti času. 

Pendlovky na stěně tikají a rovnoměrně odkrajují čas. 

Vedle nich visí neumělá ikona Madony s dítětem. Je 

namalovaná na tvrdém kartonu a Dítě na ní vztahuje své 

ruce a tvář k polibku matky. V modlitbě plyne čas, ručičky 

na hodinách se přibližují, ruce na ikoně jsou k Marii 

vztažené stále stejně. Ruce Věčného, který vstoupil do 

času, stal se Dítětem, aniž by ztratil svou všemohoucnost, 

se nepřestávají natahovat po naší lásce, po našem 

polibku. Jsme to my, kdo se v modlitbě přibližujeme k Bohu, nebo je to spíše On, 

který se snaží přiblížit k nám? Bůh miluje první a touží po odpovědi lásky! Že k ní 

nemáš odvahu? Pros Marii, ať políbí své dítě za mne i za tebe, ať jsem v ní políben 

já i ty. Naše modlitba směřuje k Bohu spolu s Marií skrze jejího Syna. Tak naše 

modlitba směřuje z času do věčnosti, z proměnlivého do naplněného, z 

nevědomosti k vševědoucnosti, do plnosti bytí.  

Maria, Matko krásného milování, oroduj za nás! 

TARSICIUS, P. Marek Miškovský 

SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA  

„Program na postní dobu: Usmívej se, děkuj, pozdrav, zastav se, povzbuď, pomoz, 

navštiv někoho osamělého, mluv zdvořile, posti se od pesimismu.“ 

Tweet papeže Františka 3. 3. 2020 



I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR 

MODLITBA 

Nebeský Otče, děkuji ti, že díky Písmu svatému 

poznávám tvého Syna Ježíše. Od něj se můžu 

naučit jak dobře žít. Pomáhej mi uchovávat tvé 

slovo v srdci. Dávej mi sílu, abych podle něho žil 

jako tvé milované dítě. Amen. 

             BYL/A JSEM V PÁTEK NA MŠI SVATÉ?  

 

 

BYL/A JSEM KŘÍŽOVÉ CESTĚ? 

 

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 

   

Ptá se babička vnoučete: „Tak co Fanoušku, 

chodíš rád do školy?“ „Chodím, babičko. A 

ze školy taky. Akorát to mezi tím mě 

nebaví.“ Letuška se za letu zeptá: 

„Není mezi cestujícími 

lékař?“ Jeden pasažér se 

zvedne a odebere se do 

pilotní kabiny. Za chvíli 

se letuška opět vrátí a 

ptá se: „Není mezi 

cestujícími pilot?“ 

Paní Nováková si kupuje nové auto a ptá se prodavače: „Prosím vás, je to rychlý 

vůz?“ „Samozřejmě, 240 km za hodinu.“ „Neříkejte,“ zlobí se zájemkyně. 

„Hodina tolik kilometrů nemá!“ 

Ptá se učitel kolegy: „Hele, kolikátého 

dneska je?“ „Nevím, podívej se do 

učitelských novin!“ „To je na nic, jsou 

včerejší.“ 

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

