PARWORKS
32. neděle v mezidobí, číslo 11.

Jméno a příjmení:

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH

SLŮVKO
Co myslíš? Je zebra bílá s černými pruhy
anebo je černá s bílými pruhy? Je to těžké,
že? Někteří lidé by mohli vést dlouhé
diskuze. A jsou i jiné věci na světě,
o kterých se dá dlouze diskutovat,
na které nenajdeme jasnou odpověď. Ani
v době Ježíšově tomu nebylo jinak.
V evangeliu jsme dnes slyšeli, jak se lidé
dohadovali, co bude potom, až umřeme.
Když chci zjistit, jak to vypadá třeba
někde jinde na světě, tak si to můžu najít
v encyklopedii nebo na internetu. Nebo
se zeptat přímo někoho, kdo tam byl.
Od koho ale zjistíme, jaké je to po smrti?
Jen Ježíš nám může říct, jestli nebe
existuje a jak se tam dostanu. Proč? Je
Boží Syn – přišel k nám z nebe: a tím, jak
žije a čemu učí, nám ukazuje, jak
se do nebe dostat. Všechno to potvrdil
svým vzkříšením. I proto je tak důležité
být vycentrovaný na Ježíše, jak jsme
si říkali na začátku školního roku.

Úkol č. 1: Práce s kartičkou:
1. Na druhé straně kartičky spoj písmena
tak, abys doplnil(a) větu: Bůh je:
2. Nakresli, jak to bude v nebi vypadat. Co
tam asi budeš dělat.?
Úkol č. 2:
1. Napiš nebo nakresli, co nás už Ježíš
naučil a jak se ti to daří naplňovat.
Úkol č. 3:

Tento týden si budeme připomínat sv.
Anežku Českou, která je pro nás nejen
velkou českou osobností, ale i světicí.
Zjisti o ní něco. Kdy žila, kdo byli její
rodiče, zda byla vzdělaná, kteří svatí byli
jejím vzorem, čím naplnila svůj život.
Jestli ti zbude čas, můžeš ji nakreslit tak,
jak ji vidíš ty. Jako pomůcku můžeš použít:
http://deti.vira.cz/files/files/importovano/PL-AnezkaCeska.pdf
nebo
https://www.facebook.com/farnosthnojnik/videos/2175409392781049/
ŽIVOT V CÍRKVI
Duchovní život
oslava Boha při veřejné bohoslužbě i rozhovor
s Bohem v soukromé modlitbě a život v Boží
přítomnosti je základem náboženského života.
Liturgie není jen záležitostí kněze. K bohoslužbě patří i služba
varhaníka, sboru a scholy, kostelníka, ministrantů a lektorů, kteří předčítají
z Písma, a je-li mnoho lidí u svatého přijímání, takže by se velmi prodloužilo,

může někdo dostat od biskupa pověření k tomu, aby pomohl s podáváním svatého
přijímání, či zanesl nemocným domů. Příprava krásných bohoslužeb je náročná,
ale pro Boha bychom neměli šetřit žádné námahy.
Udělování svátostí: Křest s krásným přijetím dítěte celým farním
společenstvím. První svaté přijímání jako připravená slavnost celého
společenství, které provázelo děti svým zájmem a modlitbou už po celou dobu
přípravy. Obnova manželských slibů o svátku svaté Rodiny, nebo o farním dnu
rodin, kam je dobré pozvat osobně či dopisem všechny, kteří měli v našem kostele
svatbu a letos mají nějaké výročí. Děti mohou každému páru připravit
upomínkový dárek. Nebo společné udělování svátosti nemocných, do něho
se mohou zapojit farníci, kteří nabídnou nemocným dovoz do kostela, a děti
přípravou dárku.
Důležité místo mají v životě farnosti i pobožnosti, které sice nemají
takovou hodnotu jako mše svatá a nebývají ukládány jako povinné, ale bývají
školou modlitby a společenství, důležitou přípravou na vrcholné setkání s Bohem
v Eucharistii. Tam, kde se uznává jen vrchol a zanedbává se celá hora pod ním,
stává se, že k vrcholu už nevzhlížíme s úctou, ale někdy dokonce na něj shlížíme
shora. Pak nemůžeme docenit ani vrchol. Sem řadíme adorační pobožnosti,
křížové cesty, mariánské pobožnosti v máji, růženec a jiné. Jsou-li tyto pobožnosti
konány dobře, mohou být nejen velkou školou modlitby, ale i magnetem, který
přitáhne vzdálené a vtáhne do aktivního zapojení. Např. Křížová cesta, kterou
vedou muži nebo manželské páry, májová, kde vystupují děti s básničkami,
písničkami a hrou na hudební nástroje, často přitáhne celou rodinu, která
se přijde podívat na vystoupení jejich ratolestí.
Mnozí neznají exercicie a duchovní obnovy. Jestliže si farnost domluví
v exercičním domě jeden kurz exercicií či krátké duchovní obnovy jen pro své
farníky, často se někteří po takové první zkušenosti vracejí do exercičních domů
sami a opakovaně. Podobné plody může nést společná pouť s dobře připraveným
duchovním programem. Své místo mají mít v duchovním životě farnosti
i modlitební společenství..
JAK SI PŘEDSTAVUJI FARNOST DNES, Mons. Jan Graubner

ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY
Setník - otrokař
Historie nás učí, jak se během věků měnily
společenské systémy. Po společenosti prvobytně
pospolné znal starověk společnost otrokářskou,
středověk stál (a padal) se systémem feudálním, novověk přinesl
vládu buržoazně demokratickou a po 20. století s jeho socialistickými

diktaturami svět spěje do štěstí v demokratické světovládě peněz
bohatého severu se (spíš než sociálním) socialistickým zabarvením.
Nemalá část jižní polokoule pak hledá svou cestu v náboženskopolitických muslimských státech.
Vždy se mi z dějepisu trochu motala hlava, ale ze školy jsem měl pocit,
že vývoj postupuje od horšího k lepšímu. Proto mi přišlo divné, že Ježíš
v evangeliích nemluví proti otroctví a ani jeho učedníci neřeší stávající
společenské zřízení.
Při četbě o uzdravení setníkova sluhy mě dojímala starostlivost setníkaotrokáře o jeho mnoho otroků. To, co vedlo k uzdravení otroka, byla víra setníka
v božství Ježíše Krista, ke společenskému zřízení i k tomu, že se židé s pohany
nestýkají: „Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen
slovo ...“.
Nezáleží tedy na společenském zřízení (byť některé je objektivně lepší) ani
na pojmenování (spolu)pracovníků, ale na osobním vztahu k Bohu a k sobě
navzájem. Proto křesťanství nepřináší žádnou revoluci, a přitom proměňuje
společnost.
Obnov svou víru v Krista a prožívej společenství svatých (otroků, vojáků
i králů… ) v jedné velké rodině dětí Božích. Maria Královno všech svatých, oroduj
za nás!
TARSICIUS, P. Marek Miškovský

PODZIMNÍ LUŠTĚNÍ
Spočítej, kolik je na
obrázku lístečku.

SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA
„Svatost je plodem Boží milosti a naší svobodné odpovědi na ni. Svatost je dar
i výzva.“
Tweet papeže Františka 4. 11. 2019

I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR
Smrtka stojí přede dveřmi a povídá:
„Dobrý den, odčítání lidu!“
Lord: „Jean, má citron
ocásek?“ Jean: „Ne, pane.“
Lord: „A nožičky?“ Jean: „Ne,
pane.“ Lord: „Ani zobák?“
Jean: „Ani ten ne, pane.“ Lord:
„Aha, tak to jsem si do čaje
vymačkal kanárka!“

MODLITBA

„Tati, dneska jsme byli v cirkuse
a tam byl pán, který vyskočil
na koně, pak sklouzl pod břicho,
chytil se ocasu a skončil zpět
na krku!“ Tatínek odpoví: „To nic,
synu, tohle všechno jsem dokázal
taky, když jsem jel na koni
poprvé!“?“
Na policejní stanici se snaží jeden
policista přitlouct práh hřebíkem.
Položí ho hlavičkou dolů a začne
do něj bouchat kladivem. Náčelník
mu řekne: „Ani se nedivím, že ti to
nejde, když jsi koupil hřebíky
do stropu!“

Dobrý Pane, jsme šťastní, a děkujeme Ti, že nám nabízíš
věčný život. Pomoz nám, ať žijeme tak, jak nás učíš. Amen

BYL JSEM V PÁTEK NA MŠI SVATÉ?

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