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Jméno a příjmení:

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH

SLŮVKO
Možná už jste někdy slyšeli přísloví:
„Když dva dělají totéž, není to vždy totéž.“
V evangeliu Ježíš vypráví o dvou lidech,
kteří se šli modlit. Oba chtěli dělat to
samé, ale jejich modlitby se od sebe dost
lišily. Farizeus se vytahuje. Zakládá si na
sobě a svých zásluhách. Pohrdá druhými,
ponižuje je a sám sebe povyšuje. A co
celník? Nezakrývá své chyby, na nic si
nehraje, je férový. Uvědomuje si, že je
hříšný, že potřebuje od Boha pomoc.
Nesvaluje vinu na druhé. Neomlouvá své
chyby tím, že by ukazoval na větší hříchy
druhých. Farizeus Boha nepotřebuje,
kdežto celník si uvědomuje, že Boha
potřebuje.

Úkol č. 1: Práce s kartičkou:
1. Na druhé straně kartičky jsou dva kluci
Pepa a Franta. Kdo z nich se chová lépe?
Proč?
2. Napiš, za co jsi pochválil sourozence
nebo kamaráda, když si myslel, že není
dobrý.
Úkol č. 2:
1. Všimni si během týdne za co všechno tě
rodiče, paní učitelka nebo jiný dospělý
pochválí. Toto pozorování pak nakresli
nebo napiš.
2. Byla všechna
Zamysli se.

pochvala

správná?

ŽIVOT V CÍRKVI
Ideální farnost
má vyváženou činnost, kterou můžeme rozdělit
do sedmi hlavních aspektů, z nichž žádný nemůže chybět.
Nazvěme je třeba: společenství majetku, apoštolát,
duchovní
život,
zdraví,
harmonie,
moudrost,
komunikace.
Společenství majetku
O prvních křesťanech v Jeruzalémě čteme, že obec věřících měla jedno
srdce a jednu duši. Nikdo neříkal o ničem ze svého majetku, že to jeho vlastní,
ale měli všechno společné… nikdo u nich nežil v nouzi. Nešlo o žádný
komunismus. Nikomu se nic nebralo, ale protože se měli rádi, uměli si pomáhat.

Nešlo však jen o lidskou
solidaritu se slabšími. Ježíš je naučil: co jste udělali
tomu nejposlednějšímu, mně jste udělali. Láska k bližnímu a vzájemná pomoc
byly pro ně vyznáním víry. Jestliže dovedli v potřebném vidět samotného Ježíše,
byla pomoc potřebnému samozřejmou součásti bohoslužby. Každý přinášel k
bohoslužbě ze svého majetku a kladl apoštolům k nohám. Z toho se pak
rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. Později tento úkol apoštolové svěřili
jáhnům. Společenství se umělo postarat o své chudé, vypravovalo na misijní cesty
apoštoly a ještě dělali sbírky pro jiná společenství, pokud nebyla soběstačná.
Podobně to má být i v našich farnostech. Každé společenství by se mělo
postarat o svůj kostel, faru či pastorační dům, a to nejen po stránce oprav, ale i
provozu. Mělo by se postarat o živobytí pro svého kněze, či ty, kteří mu pomáhají,
pokud to dělají jako své zaměstnání, ale taky by se mělo podílet na potřebách
diecéze, kněžského dorostu a církevních škol či jiných zařízení, mělo by pomáhat
slabším společenstvím v diecézi, ale podílet se i na činnosti celosvětové církve a
jejich misií.
V naší zemi je zatím několik zvláštností, mezi něž patří skutečnost, že
farnosti přišly za komunismu o majetek, který jim byl vrácen s velkými těžkostmi
restitučním zákonem v r. 2012 po pádu komunismu v r. 1989. Stát zatím přispívá
církvi na platy duchovních podle schváleného zákona o restitucích a majetkovém
narovnání mezi církvi a státem. Avšak v r. 2030 již tyto platy duchovní od státu
již nebudou dostávat. Čímž dojde postupně odluky církve od státu. Tzn., že církev
se stane opět zcela nezávislou na státu a duchovní budou placeni z majetku, který
bude vlastnit církev, konkrétně farnost.
Jedno je však potřeba zachovat: hospodařit tak, abychom nezatěžovali
další generace. Farnost sice nese odpovědnost za sebe, ale při svém hospodaření
musí myslet na širší společenství církve. Je-li jedna velká a bohatá, nebude
utrácet za přepych, když sousední trpí nedostatkem. Má-li například možnost
získat na opravy různé dotace či sponzorské dary, měla by se o to snažit, i když
nemá peníze vlastní, protože těmi vlastními pak může pomoci potřebným.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat chudým ve vlastním středu. Umět
vidět nezaměstnané, početné rodiny, různá postižení a neštěstí. Pomoc je třeba
nabídnout velmi citlivě, aby neurazila, ale aby také na druhé straně neprobouzela
u jiných závist a nekazila vztahy.
V účetnictví se neobjeví mnohá práce konaná pro farnost zdarma, z lásky
a obětavosti, ať už jde o příležitostné brigády, nebo pravidelnou službu v kostele
či společenství, nebo ve formě darů, ať už se mluví o sponzorech, nebo
přinesených květinách z vlastní zahrádky.
JAK SI PŘEDSTAVUJI FARNOST DNES, Mons. Jan Graubner

ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY
Tepelné čerpadlo
Mše svatá – čerpadlo a zdroj síly
Jako ministrant jsem byl nesčíslněkrát přímo u
toho největšího zázraku příchodu Boha mezi jeho lid v
okamžiku proměňování při mši svaté a nikdy
nezapomenu pokleknout před svatostánkem, místem jeho přebývání uprostřed
svého lidu. Rozumem osvíceným vírou jsem schopen tuto pravdu přijmout,
rozumem samotným ji ale neprostoupím. Jak mám těžit z této skutečností, která
mě i navzdor mým předsevzetím a snahám mnohdy nechává tak chladným,
neřkuli (zvláště v zimním období) až studeným? Jak se dotknout té síly, která je
ukrytá ve způsobě chleba, té síly, kterou je Bůh sám, abych z ní mohl žít?
V přírodě existuje jeden – v principu jednoduchý – způsob, jak získat
energii. Mám na mysli tepelné čerpadlo. Funguje díky předávání energie
teplotního rozdílu (gradientu) jednotlivých prostředí (vzduch – vzduch; země vzduch; voda –voda ). Čerpadlem je vyvoláno proudění a ve výměníku odebraná
energie pak nejčastěji slouží k ohřevu. Čím větší je tepelný gradient (rozdíl teplot
dvou prostředí), tím větší je účinnost.
V mém duchovním životě potřebuji takové čerpadlo, které by vhánělo
žhavou lásku Srdce Ježíšova do mého studeného srdce, a výměník, který by
umožnil vytěžit z ní maximum. Tím čerpadlem a výměníkem je mše svatá! Aby
ztráty přenosu byly co nejmenší, prosím Pannu Marii, aby mi pomáhala zůstávat
maximálně soustředěným.
TARSICIUS, P. Marek Miškovský

BLUDIŠTĚ
Ahoj kamaráde, představím ti předmět,
který určitě znáš a který je v kostele velmi
důležitý. Je to svíce. Svíce se zapaluje tam,
kde je něco nebo někdo velmi důležitý. A to
hlavně na oltáři. Ale také se svíce nosí
v průvodu.
Ministranti se svícemi se chtějí dostat
s průvodem k oltáři. Ale nějak nemohou
najít mezi lavicemi cestu.

SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA
„Nový život, který jsme dostali při křtu, je bohatstvím, které je třeba rozdávat,
šířit, hlásat: to je smysl misie.“
Tweet papeže Františka 24. 10. 2019

I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR
Zaklepe suchej chleba na dveře
fary a říká faráři: „Prosil bych
poslední pomazání.“

Pan farář jel večer na kole. Zastavil ho
policista a říká: „Za to, že jedete na
neosvětleném kole, zaplatíte pokutu 100
Kč!“ „Ale mně se nemůže nic stát, se
mnou je přece anděl strážný!“ „A tak, vy
jedete dva! Tak zaplatíte dvě stovky!“

Ostravak se vrátí z dovolené
v Tatrách
a
praví
svým
kámošům: „Představte si, že
v těch Tatrách mají vzduch, co
není vidět.“

Sedí dvě blechy na
patníku u cesty a kouří.
Jde okolo pes a jedna
blecha říká druhé: „Dělej,
tipni to, už nám to jede.“

MODLITBA
Pane Ježíši, je tak snadné se s druhými srovnávat a
přemýšlet nad tím, v čem jsou horší než my. Odpusť nám,
když se nad druhými vytahujeme. Prosíme, uč nás
opravdové pokoře a důvěře. Dávej nám touhu i sílu žít tak,
jak se to líbí tobě. Prosíme za ty, kterým se druzí smějí a
pohrdají jimi. Amen
BYL JSEM V PÁTEK NA MŠI SVATÉ?

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