PARWORKS
3. neděle adventní, číslo 16.

SLŮVKO
Co si přejete na Vánoce pod stromeček?
Každý z nás máme nějaké přání a
toužíme, aby se nám to splnilo. V
evangeliu jsme slyšeli o slepých,
chromých a chudých. Co si asi takový
člověk nejvíce přeje? Z evangelií víme, že
Ježíš je ten, kdo přináší pomoc. Díky
němu slepí vidí, chromí jsou uzdraveni a
chudým se přináší radost. I my můžeme
být slepí, chromí, chudí, i když máme v
pořádku zrak, ruce, nohy nebo máme
velký majetek. Můžu být slepý vůči nouzi,
těžkostem druhých. Můžu být neochotný
nabídnout pomocnou ruku, jít někomu
pomoci. Nerozdělit se o to, co mám.
Nemocné nemám oči, ruce a nohy, ale
srdce. I nám se však hlásá radostná zvěst
(evangelium) – je tu Ježíš, přišel na tuto
zem, aby naše srdce uzdravil! A tak Ho do
svého srdce s důvěrou každý den zvěme.
A sami pak budeme Ježíšovými vyslanci,
kteří budou přinášet radost, lásku a
pokoj.

Jméno a příjmení:

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH
Úkol č. 1: Práce s kartičkou z neděle
č. 16:
1. Vyber jaký je Jonáš na obrázku.
2. Napiš, z čeho máš ty vždy radost a co tě
dokáže rozveselit, když jsi z něčeho
smutný?
Úkol č. 2:
V příloze dnešního pracovního listu je
kartička, na které jsou vypsány úkoly,
skrze které chceš přinášet radost druhým.
Na zadní straně je pak modlitba, kterou se
pomodlíš za ty, kterým přinášíš radost.
Úkol č. 3: Čti postupně další příběhy,
zde jsou další otázky:
1. Kdy se malému Ondrovi zvedla nálada?
Co znamená “zvednout někomu náladu“?
…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..
2. Jak se jmenoval mladší bratr Jakuba Jana Ryby? O kolik let byl mladší?
………………………………………………………………………………………………………………..
3. Co znamená „šlapat měchy“? Pro kolik nástrojů napsal Jakub Ryba vánoční
skladbu?
……………………………………………………………………………………………………………….
4. Co bylo důvodem, že Jakub Ryba nemohl dostudovat v Praze, když byl mladý?

Jaký hlas zpíval bratr Jakuba Ryby ve vánoční skladbě?
………………………………………………………………………………………………………………..
5. Co Anička (manželka Jakuba) napekla zpěvákům, když zkoušeli ve škole? Co
trápilo Jakuba, když viděl, jak se spaluje jedno polínko za druhým z jeho zásob?
………………………………………………………………………………………………………………..
6.

Jak se učil Karlík ve škole? Nad čím se podivovala maminka Karlíka?

…………………………………………………………………………………………………………………
7.

Jaké zvířátka děti viděly, když je pan učitel Jakub vzal do lesa?

………………………………………………………………………………………………………………….
ŽIVOT V CÍRKVI
Politika
Farnost se nespojuje s žádnou politickou
stranou, ale farníci jako jednotlivci se zodpovědně
zapojují v politickém životě, protože neseme spoluodpovědnost za společnost.
Blaho společnosti je blahem i pro farníky, pro církev. Nemůžeme se distancovat
od veřejného života. Křesťan nemá právo politický nezájem skrývat za zbožné
postoje, ani se nechat otrávit neúspěchem či chybami politiků a přenechat
politický prostor jiným. Pak nemůže pravdivě kritizovat ty, kteří šíří zlo, ale musí
uznat svou spoluvinu. Ochablost dobrých je vítězstvím zlých.
Farnost spolupracuje s místní obecní správou i veřejnými organizacemi.
Věřící mají za úkol vnášet ducha evangelia do společnosti, proto se zapojují i jako
občané. Ve farnosti je potřebná i politická osvěta, znalost křesťanské sociální
nauky, vědomí společenské odpovědnosti. K prosazení dobra ve společnosti je
třeba se spojit s jinými, není však možné se zapojit do stran, které bojují proti
křesťanským zásadám, nebo je volit. Církev si nepřeje aktivní politickou činnost
duchovních. Politiku vidí jako prostor věřících laiků.
JAK SI PŘEDSTAVUJI FARNOST DNES, Mons. Jan Graubner

ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY
Horolezec
Desítka posledních výškových metrů. Motala se mi trochu
hlava, tep bušil ve spáncích. Krok za krokem, doprovázený
hlubokým nádechem a výdechem. Vrchol dobyt! Zahřálo
mne u srdce. Rozvinout vlajku, vrcholová fotografie, jeden lok chladného čaje a

úchvatný pohled do údolí, kterým se valí mlha, aby z ní mohly čnít majestátní
štíty hor. Uspokojení – dokázal jsem to.
Modlím se a dává mi to zabrat. Dnes jsem vydržel klečet celou
třičtvrtěhodinku adorace na kolenou bez pohnutí! Vstávám s pocitem dřevěných
kolen, ale dokázal jsem to!
Zase budeme stavět Betlém s malým dítětem Ježíšem uprostřed. Vztahuje
z jesliček své ruce s prosbou: ´Vezmi mě do náručí, pozvedni mne! Zcela se Ti
dávám´. Jak jednoduché. Vzít ho a pozvednout. To že je nějaký výkon, to je cesta
k vrcholu?
Sestoupil z nebe, aby vztáhl ruce k tobě a ukázal ti cestu ke skutečným
vrcholům. Uchop ho a nech se jím vést k výšinám závratným. Nech hory se svou
námahou pod sebou, dotkni se svatosti.
Maria, Matko Boží, která jsi nesla ve svém lůně tvůrce a vrchol stvoření,
oroduj za nás.
TARSICIUS, P. Marek Miškovský

PŘEDVÁNOČNÍ LUŠTĚNKA

SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA
„Mučednictví je oblast života křesťana, křesťanské obce. Vždycky mezi námi
budou mučedníci. A to je znamení, že jdeme Ježíšovou cestou. Je to požehnání
Páně, když je v Božím lidu někdo, kdo svědčí mučednictvím.“
Tweet papeže Františka 11. 12. 2019

I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR
„A pak že se v té kalamitě nedá
lyžovat!“ spokojeně se ušklíbl lyžař
a narazil do špičky smrku.

Telefonát na horskou službu: „Jsem
vysoko v horách, nevím kde a zlomil
jsem si nohu. Už nemůžu dál. Co
mám dělat?“ „Nemusíte dělat nic.
Náš
doktor
vám
napíše
neschopenku.“

Přijde v zimě pán domu
z venku a ptá se sám sebe: „Co
jsem to chtěl? Aha, najíst se.“
Nají se a říká: „Ne, to není ono.
Napít se.“ Napije se a říká:
„Ne, to také není ono. Už to
mám, chci se vykoupat.“
Vykoupe se a říká: „Ne! Už to
mám, chci si sundat lyže!“

MODLITBA
Pane, v adventu si připomínáme Tvůj příchod na zem. Tvé
narození, křehkost malého miminka v jeslích. Prosím, dej,
abych se na tento příchod uměl/a připravit a přijmout Tě
do otevřeného a upřímného srdce, ve kterém najdeš místo.
BYL JSEM V PÁTEK NA MŠI SVATÉ?

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