
PARWORKS 
2. neděle velikonoční, číslo 34.   Jméno a příjmení:      

SLŮVKO  
Máme týden po Velikonocích, slavíme svátek 

Božího Milosrdenství a dnes si  řekněme něco o této 

úžasné Boží vlastnosti. Přestavme si velký vysoký starý 

strom. Říká se, že na kterou stranu se strom naklání, 

tam také spadne. V životě to funguje podobně. I my se 

můžeme naklánět na jednu nebo na druhou stranu. 

Směrem k Ježíši nebo také od něj. A Bůh nám dává 

nespočetné možnosti, jak se k němu znovu naklánět. Je 

to Bůh Milosrdenství.  On se takhle představuje už ve 

starém zákoně. Já jsem Bůh milosrdný, Bůh laskavý a 

věrný. A když Bůh něco říká je to naprostá pravda. A 

také podle toho dokonale  jedná. Je úžasné, že první věc, 

kterou Ježíš udělal, když se po zmrtvýchvstání setkal s 

učedníky, ustanovil jednu svátost. Je to svátost smíření, 

svatou zpověď. O tom jsme slyšeli v evangeliu. Poprvé 

po vzkříšení  přijde mezi učedníky, pozdraví je,  uklidní 

je a hned jim řekne: „Přijměte ducha Svatého, komu 

hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je 

neodpustíte,  tomu odpuštěny nejsou.“ Pán Ježíš chce, 

aby všichni byli s ním, aby v žádném srdci neexistovala 

žádná překážka, žádný hřích, pro který bychom nemohli 

být s Ježíšem. Záleží mu na každém člověku, na těch, 

kteří jsou mu velmi vzdáleni. K tomu si povíme ještě 

jeden příklad. Představme si velký starý strom, který je nakloněný na jednu stranu, tudíž 

vidíme, na kterou spadne. Když si však vezmeme lano a uvážeme okolo kmenu a 

zatáhneme, můžeme ovlivnit jeho pád na stranu opačnou. A to dokáže Milosrdenství Boží. 

Milosrdenství bez hranic a je připravené nám pomoct a zachránit nás i v tu poslední 

hodinu. Vzpomínáte  na lotra na kříži, který visel vedle Ježíše po pravici? Jeho život byl 

jeden velký průšvih. Byl nahnutý na špatnou stranu, ale když umírá na kříži, prosí Ježíše, 

aby mohl být v jeho království. Jako kdyby se chytil Ježíšovy natažené ruky a tak se z něho 

stává první svatořečený. Úplně stejně to je s námi. Stačí, když upřímně řekněme Ježíši: 

„Ježíši důvěřuji ti, Ježíši přijímám tvé milosrdenství do všeho, co jsem udělal špatného. 

Tak se znovu nakloníme na tu správnou stranu do jeho náruče. Každá svátost smíření je 

vpád do Ježíšovy otevřené náruče. Ano, když tě Bůh stvořil, natáhl k tobě svou ruku a tu 

ruku už nikdy nedá nazpět. Je to jen na tobě. Natáhneš k němu tu svou?   

 



ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH   

1. Práce s kartičkou č. 34. 

Příloha č. 1. A. Najdi slova v osmisměrce: Pokoj, prst, Ježíš, Tomáš.   

B. Znáš pozdravy v jiných jazycích? Pokud ano, vypiš je.  

2. Vylušti tajenky: příloha č. 2 a 3.  

3. V pracovním listu (příloha č. 4) se dozvíš jaký má význam slovo „ALELUJA“ 

v tzv. liturgické abecedě 

4. Odkud se vzal svátek Božího Milosrdenství a kdo byl zprostředkovatelem? 

Poznej, kdo byla sv. Faustyna Kowalská – sekretářka Božího Milosrdenství. Když 

si přečteš její krátký životopis v příloze č. 5, doplň si o ni údaje v další příloze č.6. 

5. List pro menší děti  k vypracování příloha č.   7, 8. 

Přílohy naleznete na www.farnost-hnojnik.cz 

ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY 

 Svatá válka 

Přemýšlel jsi, proč se muži a ženy rozhodují opustit 

své domovy, aby se dali do služeb armád, v jejichž řadách 

nebudou jen nosit uniformu, ale především bojovat a 

umírat?  

Necháme-li stranou touhu po penězích (armáda je často jediná možnost, 

jak si zajistit lepší příjem) a dobrodružství (jež často mizí s prvním výcvikem), 

zůstává nám touha po slávě anebo hlubší přesvědčení, že válka je cestou k lepšímu 

světu. Bojovat za jedinou! pro ně správnou víru, jejíž nepřijetí je horší než smrt. 

Proto, nepřijmou-li naši víru jako osvobození od svého pomýlení, je lépe, když 

zemřou. Svět bude lepší, protože jas naší jediné víry nebude stíněn jiným 

přesvědčením. Zabití jinověrce je nejen obranou našeho přesvědčení, ale i 

záslužným činem, protože brání šíření jiných – a tudíž nutně bludných názorů. 

Čím více nevěřících (či jinak věřících) zabiji, tím větší mám zásluhy. A padnu-li v 

boji, jsem mučedník, a za to mi přísluší rajská odměna. Může být taková válka 

cestou ke svatosti? Mučedník není, kdo je zabit, když sám zabíjí. Naplnění života 

není v  (sebe)zničení. Svatost není jistota zásluhy, plynoucí z plnění povinnosti. 

Jediný ideál, za který stojí za to žít i zemřít, je LÁSKA – Ježíš Kristus. Každý den 

umírat láskou z lásky a pro Lásku – i bez prolití krve, to je cesta svatosti. 

Panno Maria, královno mučedníků, oroduj za nás! 

TARSICIUS, P. Marek Miškovský 



 

 



SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA  

„Náš Bůh je Bohem, který dělá přesčasy, ovšem nikoli placené, pracuje zdarma. 

Jeho věrnost se vyznačuje nezištností a hojností. Je to věrnost otce, který 

mnohokrát denně vystupuje na terasu domu a vyhlíží, zda se nevrací jeho syn, aby 

mu vystrojil slavnost.“ 

Tweet papeže Františka 15. 4. 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. 
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Představují se dva kluci: „Já jsem 

Pepíček, ale bez x.“ „Ale tam žádné x 

není.“ „Vždyť to říkám, že bez x.“  

Chci být milionář jako můj 

otec.“ „Skvělé. Ty máš otce 

milionáře?“ „Ne, ale i on 

chce být milionářem!“ 

„Hádej tati, který vlak má 

největší zpoždění.“ „To opravdu 

nevím.“ „Ten, co jsi mi slíbil 

loni k Vánocům!“ 

„Co ti řekl soused na to rozbité okno?“ 

„Mám říct i sprostá slova?“ No, to 

určitě ne!“ „Tak vlastně neřekl nic.“ 

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

