
PARWORKS 
33. neděle v mezidobí, číslo 12.  Jméno a příjmení: 

SLŮVKO 

Čeho se lidé bojí? Co to může být? (Tma, 

pavouci, hadi, nemoc, bouřka…) Je něco, 

čeho se bojíte vy? Jeden z největších 

strachů může být, že nás opustí nejlepší 

přítel/kamarád a že zůstanu sám ve 

chvíli, kdy ho nejvíce potřebuji. Láska, 

přátelství je jako natažená gumička mezi 

dvěma lidmi. Když ji jeden pustí, bolí to 

toho druhého. Čím je gumička silnější, 

čím jsem si s druhým člověkem bližší, tím 

víc to bolí. Jsem víc zraněný a rána je 

hlubší. Ježíš v evangeliu mluví o 

nehezkých věcech, ze kterých jde strach. 

Říká, že budeme dokonce zrazováni i od 

vlastních rodičů a sourozenců, 

příbuzných a přátel. Ale říká nám k tomu: 

NEBOJTE SE! Já jsem s vámi. Nemusíš se 

bát, že tě zradím. 

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH  

Úkol č. 1: Práce s kartičkou:  

Na druhé straně kartičky vyber z obrázků, 

čím bys bojoval pro Ježíše ty?  Znáš i jiné 

zbraně, kterými by Ježíš a zároveň i ty 

bojoval? Napiš nebo nakresli.  

Úkol č. 2:  

1. V příloze listu máš dvě rybičky. Na 

každou z nich napiš tuto modlitbu: Ježíši 

odevzdávám ti tento strach… a 

přenechávám ti nad tou situací, 

věcí… vládu, aby mě tento strach už 

více nesvazoval. Amen. Místo teček 

napiš, z čeho máš strach nebo čeho se 

bojíš. Rybičky přines, použijeme je na mši 

sv. v pátek. Pokud ještě neumíš psát, 

můžeš to nakreslit

Úkol č. 3:  

Víš co je to svoboda? V příloze listu máš několik vět, myšlenek a rébusů na toto 

téma. Vypočítej příklad a spoj šipkami věty, které vyjadřují omezení svobody a 

které ne.     

ŽIVOT V CÍRKVI 

 Zdraví  

je třeba myslet na zdraví duchovní jak 

celého společenství, tedy vztahů, tak na 

duchovní zdraví jednotlivců, ale i na zdraví těla. 

Ti, kterým zdraví chybí, potřebují naši větší 

pozornost. Jsou farnosti, kde nejen mládež, ale i 

dospělí farníci chodí spolu sportovat. Je to nejen 



přínosem pro zdraví těch, kteří mají jinak málo pohybu, ale také příležitost tvořit 

společenství a budovat přátelství.  

Rád vzpomínám na farnost, která organizovala společnou dovolenou 

rodin. Samozřejmě, že byla otevřená i pro lidi odjinud. Dovolená přinesla nejen 

odpočinek. Myslím na rodiče, kteří si naříkávali na zlobivé děti. Tady zjistili, že 

jejich děti zaujaté životem sousední rodiny se ukázaly nejen jako hodné, ale i 

velmi aktivní. Jen se to s nimi musí trochu jinak. Druzí byli překvapeni jinou 

rodinou, když s ní zažili společnou večerní modlitbu, kterou z domu vůbec 

neznali. Od té doby začali taky.  

Tvoří-li farnost opravdovou rodinu, zná své nemocné a pomáhá jim. I dnes 

se najdou lidé, kterým nemá kdo přinést nákup nebo uklidit. Mnoho pomůže 

pečovatelská služba, ale vím o farnosti, kde takovou pomoc v některých případech 

zajišťovala mládež. V jiné farnosti chodí mládež do nemocnice v den, kdy je tam 

mše svatá, jdou pozvat lidi z pokojů na mši a toho, kdo potřebuje, do kaple 

odvezou. Jinde se mladí střídají ve službě hlídání dětí na faře během nedělních 

bohoslužby, aby rodiče mohli na mši spolu, nebo když někdy nevěřící partner není 

ochoten hlídat doma dítě, aby věřící partner mohl na bohoslužbu. Viděl jsem, jak 

blahodárně taková služba působí na formaci mládeže samé.  

Nejen mládež, ale i starší lidi je dobré zapojit do služby nemocným. Mnozí 

sice tvrdí, že nemají čas, ale mnoho  lidí nemá smysluplnou náplň času. Jsou to 

často lidé osamělí, ovdovělí, ale i manželé, kterým odešly dospělé děti do světa a 

oni dnes nemají pro koho žít. Umíme-li je přiměřeně potřebovat a zapojit, bývají 

za to vděční.  

Pro koordinaci a odbornou kvalitu charitativní služby ve farnosti církev 

zřizuje Charitu, která by měla působit v každé farnosti, i když z praktických 

důvodů je vhodné, aby každá farnost neměla vlastní organizaci, ale aby jedna 

Charita působila ve více farnostech či celém děkanátu. Charita může pomoci 

svých zaměstnanců zajišťovat řadu odborných služeb, ale vždy potřebuje 

dobrovolníky, kteří udržují ducha ochoty ke službě a dovedou konat mnoho 

dobrých skutků, když využijí charitní strukturu k dobré spolupráci. Skrze charitní 

síť je pak farnost propojena s celým světem a může se podílet na pomoci jinde, či 

zakusit pomoc od jiných.  

Sem patří i aktivity pro život, které se zasazují ve společnosti za ochranu 

lidského života od početí až do přirozené smrti, a to jak ovlivňováním veřejného 

mínění, prosazováním dobrých zákonů, školením dětí i dospělých, ale i konkrétní 

praktickou pomocí těm, kteří sami nedokážou zvládnout těžkou situaci ve svém 

životě či v rodině.  

JAK SI PŘEDSTAVUJI FARNOST DNES, Mons. Jan Graubner 

 



ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY 

Imunita 

 Nevedou se jen boje mezi národy. Často slyšíme, jak 

někdo podlehl zákeřné nemoci – rakovině. V těle 

člověka zuří boj o získání, ovlivnění vlivných – pro 

zdraví člověka zásadních buněk. Podaří-li se to, 

jeden druh buněk začíná nekontrolovatelně růst, je 

porušena rovnováha a celý systém (organizmus) se hroutí. Má-li tělo dostatečnou 

odolnost (imunitu), buňky se nedají ovládnout, nemoc neprorazí. Tento boj se 

vede téměř neviditelně. Naše odolnost závisí na činitelích jako je prostředí, ve 

kterém žijeme, strava, kterou jíme, zda sportujeme a jsme otužilí… Normálně na 

ně nemyslíme, ale dohromady tvoří to, čemu říkáme „zdravý životní styl“. S  duší 

je to obdobně. Dochází v ní k různým bojům protichůdných sil, které se ji snaží 

získat pro sebe na úkor vyrovnanosti, kterou nazýváme „zdravý duchovní život“. 

Odolnost závisí na pevnosti, se kterou každý den bojujeme o  ctnosti. Naše velké 

pády nejsou dílem jednoho okamžiku, ale důsledkem krok za krokem 

prohrávaných malých bitev, ve kterých získává jako rakovina navrch zlo, které nás 

chce zcela ovládnout. Hledejme útočiště a učme se zdravě duchovně žít u  té, která 

měla imunitu proti hříchu 100% – u Panny Marie. Ona vždy hrdinsky vítězila, ji 

zlo nikdy neovládlo. 

TARSICIUS, P. Marek Miškovský 

ANEŽKA ČESKÁ 

Anežka Česká je jednou z nejslavnějších českých světic. 

Narodila se roku 1211  jako dcera českého krále Přemysla 

Otakara I. Ačkoliv byla bohatou královskou dcerou a 

mohla se stát i císařovnou, rozhodla se pro jinou životní 

cestu – stala se řeholnicí. Žila tak dobře, že ji po smrti lidé 

uctívali jako světici. Oficiálně byla svatořečena 12. 

listopadu 1989. Několik dní po této události došlo u nás k 

„sametové“ revoluci a pádu komunismu. Tato událost 

bývá považována za jeden z Anežčiných zázraků. Doplň 

vhodná slova do připravených okének. Vznikne věta, 

kterou o Anežce řekl papež Jan Pavel II. Nápovědná slova 

jsou uvedena dole pod čarou.  

Sytila _ _ _ _ _ _ _ , ošetřovala _ _ _ _ _ _ _ , pečovala                      

o _ _ _ _ _ , povzbuzovala , _ _ _ _ _ _ _ _ a tak šířila                         



_ _ _ _ _ a , _ _ _ _ _ _ _ , dodávala _ _ _ _ _ a vlévala novou 
_ _ _ _ _ _ . 

Nápověda: bezradné, hladové, naději, nemocné, pokoj, smíření, staré, útěchu. 

SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA 

„Bůh nám svěřil své největší dary: náš život, životy druhých a tolik různých darů 

pro každého z nás. Vyzývá nás, abychom díky těmto talentům přinášeli ovoce 

odvahy a tvořivosti.“ 

Tweet papeže Františka 14. 11. 2019 

I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR 

MODLITBA 

Dobrý Ježíši, děkujeme Ti, že se nemusíme bát. Tolik 

úžasných věcí jsi nám slíbil a jsi věrný! Vkládáme víru           

a naději ve Tvé sliby. Nevíme jistě, co přinese budoucnost, 

ale víme, že budeme v bezpečí, když budeme s Tebou a Tvoji. 

Amen. 

              BYL JSEM V PÁTEK NA MŠI SVATÉ?  

 

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 

Otázka: „Co vznikne zkřížením 

brambory a blechy?“ Odpověď: 

„Brambora, která se škrábe sama.“ 

Jáhen se ptá: „Víte, kdo porazil 

Filištínské?“ Pepíček odpoví: 

„Nevím, protože jsem se nedíval na 

sportovní zprávy.“ 

Potkají se dvě myši: „Představ si! 

Mám nového kamaráda! Tady 

mám jeho fotku!“„Vždyť je to 

netopýr!“ „Padouch! Mně říkal, že 

je pilot!“ 

Mladé lvíče honí cestovatele 

džunglí sem a tam. Vidí to máma 

lvice a na potomka se rozzlobí: 

„Kolikrát už jsem ti říkala, že si s 

jídlem nesmíš hrát!“ 

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

