PARWORKS
2. neděle v mezidobí, číslo 19.

SLŮVKO
Dnešní úryvek evangelia tak trochu
působí jako reportáž z novin. Představte
si reportéra z jeruzalémských novin
„JUDSKÁ DRBNA“, který osloví Jana
Křtitele a ten mu odpoví na několik
otázek: Dobrý den, Jane Křtiteli, máte
chvilku? Můžu se vás na pár věcí zeptat?
Někteří lidé si myslí, že jste ten dlouho
očekávaný Mesiáš. Je to tak? Ne, ne. Já
mu jen připravuji cestu. Přijde až po mně.
On má větší důstojnost, protože byl dříve
než já. A kdo tedy je ten Mesiáš? Podívejte
se, tady zrovna jde! Jmenuje se Ježíš. On
je beránek Boží, který snímá hříchy světa!
Jste si opravdu jistý, že Ježíš je Syn Boží,
že je to ten Mesiáš? Naprosto. Bůh mi
řekl, že na koho po křtu uvidím
sestupovat Ducha Svatého, tak ten to je.
Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako
holubice z nebe a zůstal na Ježíši. A já
dosvědčuji: To je Syn Boží. Jak bych
představil
Ježíše
druhým
lidem
(například
svému
nevěřícímu
spolužákovi, svému kamarádovi)? Co
bych o Ježíši dokázal říct, kdybych měl o
něm vydat svědectví? Kým pro mne je? Co
pro mne udělal, co jsem s ním už zažil?

Jméno a příjmení:

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH
Úkol č. 1: Práce s kartičkou z neděle
č. 21:
1. Poskládej z písmen správná slova.
2. Co znamenají slova: „Hle, beránek
Boží…“ Koho máme na mysli?
Úkol č. 2: Práce s přílohou prac.
listu:
Doplň do tabulky jména světců a údaje o
nich.
Úkol č. 3:
V měsíci lednu si připomínáme několik
svatých, kteří určitě uměli svědčit o Ježíši.
Najdi a napiš alespoň tři jména. K nim
připiš jednu větu o nich.
ŽIVOT V CÍRKVI
Farnost je na prvním
místě
společenství
věřících

Při postupném vývoji farností a jejich naléhavosti si někteří kladli otázku, je-li
dnes farnost na úrovni složité a mnohotvárné skutečnosti moderních měst, aby dokázala
odpovídat na požadavky stále více členěného světa. Zvlášť se uvádělo v pochybnosti, aby
dosáhla na jejich životních cestách děti, mládež i staré lidi, člověka realizovaného i
člověka neúspěšného, člověka vyděděného, zklamaného a lhostejného.

Úkol církve v naší době je obrovský a farnost určitě není s to jej zmoci sama. A
přece i dnes může farnost prožívat nové velké údobí. Soudobý člověk, často zmatený a
dezorientovaný, hledá společenství. Nezřídka pozoroval, jak se rozpadá či odlidšťuje
jeho společenská situace, a proto touží zakusit pravé setkání s druhými a opravdové
společenství. Není tedy právě posláním farnosti „být rodinným, bratrským a
pohostinným domem“ a bratrským společenstvím oživovaným jedním duchem, rodinou
Boží v nějakém konkrétním místě?
Farnost hlavně není nějaká struktura, území či budova. Farnost je na prvním
místě společenství věřících. Tak ji totiž definuje Kodex církevního práva (kán. 515§1). To
je tedy úkol farnosti dnes. Být společenstvím, znovu objevit, že jsme společenstvím.
Křesťan nemůže existovat sám. Být křesťanem znamená věřit a žít svou víru spolu
s druhými, být církvi, být společenstvím, komunitou.
JAK SI PŘEDSTAVUJI FARNOST DNES, Mons. Jan Graubner

ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY
Šupiny
Na štědrovečerním stole se pod ubrus dává šupina
z ryby – prý, aby nechyběly v domácnosti po celý
rok peníze. Je to hezká připomínka zázračného
rybolovu. Penízky se mají množit jako ryby v
Petrových sítích. Jinde čteme o slepém člověku, kterého Kristus
uzdravil, že mu spadly jakoby šupiny z o čí, a on viděl.
Vstoupili jsme do nového roku, o kterém nevíme, jaký bude. Rádi bychom
viděli, co nás čeká. Do budoucna však nevidíme (a je to tak dobře).
Existuje však jeden způsob, jak přece vidět dál a ještě na tom vydělat. Je
třeba nechat spadnout ze svých očí šupiny, které nám brání vidět svět správně –
takový, jaký skutečně je. A to není otázka zraku jako smyslu, ale zraku, který je
uvnitř – zraku duchovního. Šupiny symbolizují tmu hříchu v duši a neschopnost
vidět dobro. Zkusme s novým rokem prosit: „Domine, ut videam!“ (Pane, ať
vidím!) Krom světla, které nám On neodmítne ve svaté zpovědi, uvidíme rozměr
světa, o kterém se mnohým ani nezdá.
Spolu s Pannou Marií pochopíme, že nebe se skutečně dotklo země, že Bůh
se stal člověkem a pozval ho ke spolupráci na božské záchraně světa. Tak nám
nikdy nebude chybět bohatství radosti z poznání dobra. Bohatství, které je
pevnější a trvalejší než všechno pomíjivé bohatství světa, protože je věčné.
Na přímluvu Matky Boží, Panny Marie, ať statečně odhazujeme
šupiny hříchu a bohatneme konaným dobrem.
TARSICIUS, P. Marek Miškovský

SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA
„Ježíš nepřišel, aby hlásal zákon, a poté odešel. Přišel se slitovností, aby s námi a
za nás trpěl. Byl schopen vcítit se do bolesti a problémů druhých lidí. Právě proto
přišel - nikoli proto, aby si umyl ruce, pronesl pár kázání a zase odkráčel pryč.
Zůstává po našem boku.“
Tweet papeže Františka 17. 1. 2020

I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR
Bývalý ministrant vypráví událost z
ministrování: „V kostele ministrant
vedle mě začal chrápat. Všichni, kteří
to slyší se shodují, že je to hrůza. A mě
to probudilo.“

Policista zastaví řidiče: „Už vás
stavíme po osmé s tím, že pořád
ztrácíte náklad!“ „A já vám už po
osmé vysvětluji, že je náledí a já
posypávám silnice pískem!“

Turista jede vzadu v taxíku a chce se zeptat taxikáře na nějaké tipy, kam ve
městě zajít. Nakloní se a poklepe řidiče na rameno. Ten hrozivě vykřikne,
strhne volant, odrazí se od autobusu na chodník a zastaví těsně před
obrovskou prosklenou výlohou. Turista, hodně vystrašený, se začne
okamžitě omlouvat: „Pardon, pardon, netušil jsem, že jedno malé poklepání
vás může takhle vyděsit…“ Taxikář se na něj otočí a zařve: „Nikdy! Už nikdy
mi to nedělejte!“ Pak se rozdýchá a povídá: „Není to úplně vaše vina. Víte, já
jsem dnes první den v nové práci a před tím jsem léta jezdil s pohřebákem.“
Dvě paní se spolu baví o Vánocích v tramvaji: „Tak co jsi vybrala svému
manželovi?“ „Vkladní knížku,“ odpoví druhá.

MODLITBA

Pane Ježíši, pomoz nám stát se tvými svědky.
Pomoz nám, ať dokážeme druhým říci, cos pro nás
udělal a co chceš udělat i pro ně. Amen.

BYL JSEM V PÁTEK NA MŠI SVATÉ?
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