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SLŮVKO
Na co se používá džbánek?
Převážně k tomu, abychom do něj nalili
nějaký nápoj. O džbánku je řeč
i v dnešním evangeliu, ve kterém
se setkali dva lidé. Kteří? Ježíš
a Samaritánka. V dnešním evangeliu se
setkal Ježíš se Samaritánkou. Víme, kde
se oba potkali? Ano. Bylo to u studny.
Co si myslíte, proč ta žena přišla
ke studni? Chtěla si nabrat vodu.
Samaritánka si chce nabrat vodu
ze studny. U studny se potkává s Ježíšem,
který ji žádá o vodu. Brzy se ale stane
něco, co nečekala. Ježíš, ji sám nabídne
vodu, a ne jen tak nějakou, nabídne ji
živou vodu. Samaritánka ji hned chce,
ale nepochopila, jak to Ježíš s živou vodou
myslí. Dál spolu mluví a Ježíš jí s velkou
trpělivostí vysvětlil, že to, po čem nejvíc
touží, je Láska. Že nejvíc touží po Bohu.
Říká ji také, že On je ten Boží Syn, který
dovede napořád zahnat její touhu
po lásce. A co my? Chceme být také
s Ježíšem? Máme Ježíše rádi? Máme za
sebou už dva týdny, ve kterých se učíme
být s Bohem a naslouchat mu. Výzva pro
tento týden zní - mluvit s Ježíšem. O čem
s Ježíšem nejčastěji mluvím? Mluvím
s ním o všech svých přáních a snech?
Ptám se ho, co si o nich myslí? Ježíš je ten,
který nám vždy trpělivě naslouchá. Poradí
nám i pomůže.

Jméno a příjmení:

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH
PRO 3. TÝDEN POSTNÍ:
Tento týden se budeme
komunikaci s Bohem

učit

1. a) Nakresli si džbánek a vyzdob ho. Jak
mohl džbánek Samaritánky vypadat?
b) Umíš říct sourozenci nebo rodičům,
že je Bůh má rád? Zkus to.
2. Vyzkoušej. Do skleničky nalej vodu.
Mokrý štětec namoč do barvy a poté ponoř
do vody a sleduj, co se bude s barvou ve
vodě dít. Nebo si uvař čaj do průhledné
sklenice a vlož do něj čaj. Co se děje se
sáčkem čaje/ barvou? Představ si, že my
jsme ta voda a Bůh je ten, který se do nás
vlévá a proměňuje postupně naše nitro
tím, jak se s ním setkáváme.
3. Vylušti luštěnku,
v příloze na webu.

která

je

Příloha č. 1, Příloha č. 2
4. Doplň slova do textu: (nápovědu si
můžeš najít u Jan 4,5-42)
Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo se
_______ této vody, bude zase
___________. Kdo se však napije vody,

kterou mu dám já, _______________ žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám
já, stane se v něm pramenem vody tryskající do ____________věčného.“ Žena
mu řekla: „Pane, dej mi tu vodu, abych už nikdy ____________ žízeň a

nemusela sem chodit čerpat.“ Žena mu řekla: „Pane, vidím, že jsi ___________.
Naši předkové uctívali Boha tady na té hoře, a vy říkáte: `(Jen) v Jeruzalémě je to
místo, kde se má ______________ uctívat.' Ježíš jim řekl: „Mým pokrmem je
plnit ____________ toho, který mě poslal, a dokonat jeho ____________.
5. List pro menší děti k vypracování
Příloha č. 3
ŽIVOT VE FARNOSTI
Prožíváme situace, o kterých se nám
před týdnem ani nesnilo. Nikdo z nás netušil, že
během týdne prožijeme tolik změn, které se
dotýkají různých odvětví a věkových kategorií.
Každý na ně reaguje jinak a my křesťané,
bychom se v těchto okamžicích měli zachovat
možná právě tak, jak první křesťané, kteří se
učili žít víru, tak jak je tomu učil sám Ježíš. Ještě
jsme nezažili situaci, že by někdo přišel a řekl:
„Dnes je kostel uzavřen, jste uvolnění od fyzické
přítomnosti na nedělní mši svaté“. A přece stalo
se tak. Právě prožíváme chvíle, kdy jsme vděčni
za to, že můžeme prožít mši sv. skrze sdělovací
prostředky a můžeme slyšet povzbudivá slova,
jak prožívat denní život s tím, co přichází. Proto
chceme i my právě díky technologiím být blízko
vám a pomoci, tak abychom doplnili nejen
myšlenky, na které jste možná čekali, že je
uslyšíte a prožijete tak, jak jste byli zvyklí.
Budeme se snažit vypracovávat listy tzv.
PARKWORK, jak bylo zavedeno. V případě, že
někdo nemá možnost tisku, dejte vědět
emailem rkf.hnojnik@doo.cz nebo sms
731 625 655. Není problém doručit. Úvodní
slůvko bude sloužit jako promluva,
kterou děti uslyšely při dětské mši sv. Úkoly,
budou zachovány. Jejich počet bude dle
možností, pokračujeme v postním poznávání
Bible – Božího slova, jejíž součástí je kartička
daného týdne s citací z Bible, přílohy s
luštěnkami, které byly vždy vkládány do listu.
Pak něco k ministrantům, slovo papeže
Františka a něco pro zasmání.

Navíc budeme vkládat i prožití neděle v rodinách, tak jak nám to otcové
biskupové navrhují v samostatné příloze. Vše myslím, najdete v přehledu. Pokud
budou nějaké nejasnosti, pište na email nebo volejte na tel. Vypracované texty si
zatím schovávejte doma. Až se situace vylepší, dáme na vědomí, kde a kdy je
odevzdáte.
Jediné pozitivní je to, že máme naději v Ježíši. On za nás vytrpěl víc, než možná
nyní musíme trpět nějaká omezení. Strach nemá místo, pokud žijeme v naději.
Posilujme se v modlitbě a Božím Slově.

ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY
V kole dokola ….z kola ven.
Objevit nové světy, prolomit se do duchovní
dimenze – získat nový rozměr, růst překážkami.
Možná touha po dobrodružství, možná po
výjimečnosti a slávě. Makáš. Cesta se před tebou
zvedá, je strmá a strmější. Bereš ji s rozběhem a
ona ubíhá, zrychluješ a ono to jde jen nezastavit,
aby ses nezřítil z výšin, do kterých stoupáš.
Hledím na tebe a je mi tě líto. Usilovně se modlíš, v poklusu přidáváš další
modlitbičky… běžíš jak křeček v otáčejícím se kole. Tolik se namáháš a přitom
stojíš na místě. Čím déle běžíš, tím zřejmější je navzdory únavě marnost tvého
snažení. (Snad jen nějaké to shozené kilo a kruhy pod očima z nevyspání.) Mistr
modlitby stojí mlčky vedle tebe. Udělej úkrok, vystup ze svého uzavřeného kruhu,
nech se vzít od něj za ruku a vést kupředu strmými cestami modlitby.
Tichý a pokorný snoubenče Marie Panny, učiteli modlitby
svatý Josefe, oroduj za nás..
TARSICIUS, P. Marek Miškovský

SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA
„Ještě než Jej začneme hledat, mysleme na to, že to Pán hledá nás, přichází se
setkat s námi a volá nás. Jděme mu s radostí naproti, protože víme, že na nás
čeká..“
Tweet papeže Františka 14. 3. 2020

I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR
Sedí hokejista po zápase
v šatně a trenér spustí:
„Taková ostuda! To ses
před
tím
zápasem
nemohl umýt?“ „O čem
to mluvíte trenére?“ diví
se
sportovec.
„Jen
nedělej andílka, já dobře
vím, co se stalo! Ty si
myslíš, že si nevšimnu,
jak tě rozhodčí předčasně
poslal do sprch?“

Starý dědeček chytá u řeky ryby. Přijede
k němu tatrovka a řidič se ptá: „Dědečku,
kde se tady dostaneme na druhý břeh?“
Jeďte támhle padesát metró po pródu,
tam je brod.“ Tatrovka přijede na určené
místo, zahučí do řeky a celá se potopí.
Dědeček se na to dívá a kroutí hlavou:
„Tož já teda nevim, před chviló tam šly
kačeny a byly po pás ve vodě!“
„Pane doktore, prosím, napište mi nějaké
léky proti chamtivosti, ale velmi, velmi
mnoho!“

Přepadne kněz přes palubu zámořské lodi a zrovna plave kolem žralok. Kněz
se modlí: „Pane Bože, dej, ať tento žralok má trochu víry!“ Žralok se zastaví,
sepne ploutve a modlí se: „Pane, prosím, požehnej toto jídlo, které budu
pojídat.“

MODLITBA

Nebeský Otče, děkuji ti, že díky Písmu svatému
poznávám tvého Syna Ježíše. Od něj se můžu
naučit jak dobře žít. Pomáhej mi uchovávat tvé
slovo v srdci. Dávej mi sílu, abych podle něho žil
jako tvé milované dítě. Amen.
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