
PARWORKS 
3. neděle velikonoční, číslo 35.  Jméno a příjmení:      

SLŮVKO  
Určitě už každý  z vás byl ve sklepě. Jaké 

to je být ve sklepě? Zvlášť, když tam 

najednou zhasne světlo? Je tam úplná tma. 

Někdy to tak bývá i v noci, když se probudíte 

nebo, když jste na stezce odvahy na táboře. 

Nic a nikoho nejde pořádně vidět. Tápeme a 

nevíme kudy kam. Necítíme se bezpečně a 

někdy máme z toho dokonce i strach.  

      Podobně si připadali učedníci z dnešního 

evangelia o 3. neděli velikonoční – Kleofáš a 

jeho kamarád. Když zemřel Ježíš, bylo to pro 

ně jako kdyby jim zhaslo světlo pro jejich 

život. To co ti dva kdysi viděli zřetelně a 

jasně, zahalila nyní tma. Tma, ve které člověk 

neví co dělat, nevidí cestu, nevidí řešení. 

Učedníci měli strach, smutek a beznaděj, 

protože neměli Ježíše. Ale když se k nim Ježíš 

na cestě přidal, zapálil světýlko, které pomalu 

začalo osvětlovat jejich oči a rozehřívat srdce. 

A čím déle Ježíš s nimi byl, tím více světla 

vnášel mezi ně. Nechal si od nich povyprávět 

co je trápí. Mluvil s nimi o tom. Ježíš jim 

vysvětlil,  jak věci opravdu mají. A také přijal 

jejich pozvání na večeři. A tehdy jako by jim 

spadly šupiny z očí. A víte proč? Ježíš 

nejenom vnáší světlo mezi nás. On sám je 

totiž světlem. Proto tam, kde je Ježíš tma 

nemá šanci. Tam kde je Ježíš nemá strach a 

smutek žádnou moc. Ježíš je ti nablízku stejně 

tak, jako těm dvěma učedníkům do Emauz 

vždy když vnímáš nějakou tmu, úzkost, 

strach, smutek ve svém životě. Například 

když se s někým pohádáš nebo si myslíš, že 

v něčem nejsi dost dobrý nebo jsi z něčeho 

smutný, tak Ježíš ti vždy přináší světlo či 

řešení. On je v tom s tebou. On je ti světlem a 

proměňuje tě a rozzáří tě radostí tak, že 

přinášíš radost druhým.  

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH   
1. Práce s kartičkou č. 32. 

Příloha č. 1.  

A. Najdi dva stejné stíny Ježíše.    

B. Vezmi si bibli a najdi v ní tyto texty: Iz 

7,14; Zach 9,9; Dt 18,18. Hledej ve SZ. Co 

mluví o Ježíšovi? 

2. Učedníci, když jdou do Emauz, vůbec 

netuší, že je to Ježíš, který se cestou  

připojuje k nim a vše jim vykládá. Je to 

něco podobného, když posloucháme či 

čteme evangelium a také často netušíme, 

co se skrývá v něm. V příloze č. 2 se 

dozvíš co je to evangelium a jak je důležité 

jej poznávat.  

3. V pracovním listu (příloha č. 3) 

odpověz na otázky v něm napsané. 

4. Pro představu, jak mohlo evangelium 

dnešní neděle vypadat si prohlídni krátký 

film. Pak se pokus napsat co tě zaujalo, 

překvapilo nebo naopak co se ti nelíbilo.  

Zde je odkaz:  

https://www.youtube.com/watch?v=Hkc

4vhbVhJM&t=19s 

5. Sv. Vojtěch. Docela známé jméno, ale 

možná netušíš, co prožíval sv. Vojtěch 

před 1023 lety. Mrkni na další přílohy č. 

4, 5, 6 tam se to dozvíš. 

6. list pro menší děti  k vypracování 

Příloha č. 7, 8. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hkc4vhbVhJM&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=Hkc4vhbVhJM&t=19s


Všechny přílohy naleznete na farních stránkách www.farnost-hnojnik.cz 

ŽIVOT VE FARNOSTI 

Aneb jak prožijeme bohoslužby  s Covid-19 

Drazí farníci,  
od pondělí 27.04.2020 začíná postupné 

obnovování veřejných bohoslužeb za splnění 
daných hygienických podmínek 
- Od 27.4.-10.5.2020 – je možno se účastnit 

bohoslužeb nejvýše 15 osob. Během tohoto období budou mše sv. pouze v 
kapli sv. Kryštofa v Hnojníku. Bohoslužby se mohou zúčastnit ti, kteří mají 
zadanou intenci (úmysl mše sv.) Musíme mít na mysli, že do tohoto počtu jsou 
zahrnuti i kněz spolu s asistenci (kostelník, varhaník, ministrant). 
-Od 11.5 – 24.5.2020 – je možno se účastnit bohoslužeb nejvýše 30 
osob. Od tohoto období již začnou mše sv. v jednotlivých kostelích dle 
rozpisu pořadu bohoslužeb. 
-Od 25.5. – 7.6.2020 – je možno se účastnit bohoslužeb nejvýše 50 
osob. 
-Od 8.6.2020 je účast neomezená. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Do 8.6.2020 budou nedělní mše sv. a slavnosti v týdnu přenášeny živě 
v neděli 8:45 a čtvrtek 21.5.2020 v 18 hod. Sledujte webové  stránky 
farnosti. Do tohoto období je účast na mši sv. platná i přes sdělovací prostředky. 
Po tomto datu je již závazná fyzická účast na mši sv. Doporučujeme starším 
osobám a nemocným ještě posečkat doma.  
-Prosíme o trpělivost a shovívavost, dejme přednost těm, kdo mají 
zadanou mši sv.  
 
Opatření dle nařízení vlády ČR pro konání veřejných bohoslužeb: ·  
- kostel bude otevřen pro bohoslužby 15 min před bohoslužbou, přicházejme asi 
5-7 min. před začátkem, tak abychom stihli desinfekci rukou. Je to z důvodu co 
nejkratšího setkání s větším počtem osob. ·  
- v kostele či kapli dodržujeme rozestupy 2 m, vyjma u rodin žijících v jedné 
domácnosti či jinak propojených osob (komunity) ·  
- každý účastník má roušku, vyjma při přijímání eucharistie ·  
- při vstupu do kostela či kaple si desinfikujeme ruce ·  
- na kůr má přístup pouze varhaník, účastníci bohoslužeb mohou vstoupit pouze 
do hlavní lodi kostela k bohoslužbě·  
- při mši sv. se nepřinášejí dary - týká se nedělí a slavností·  
- nepodávají se ruce při pozdravení pokoje a při vstupu se nežehnáme svěcenou 
vodou ·  
- pokud následuje další mše sv. (týká se kostela v Hnojníku v neděli), je potřeba 
kostel vyvětrat před další mší sv. Ti, kteří budou přicházet na českou mši sv., chvíli 
počkají venku, než se kostel provětrá, příp. vydesinfikuje. ·  



- kostel se průběžně udržuje v čistotě a desinfekci ·  
- Co se týče udělování dalších svátostí, zejména svátosti smíření (zpovědi) 
budeme postupně zveřejňovat možnosti. Určitě se nebude zpovídat v prvním 
období, kdy budeme ještě v kapli sv. Kryštofa, jelikož musíme dodržet pravidla 
pro shromažďování.  

Mons. Rudolf Sikora, farář v Hnojníku 

ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY 

 Cesta ke zdroji 

Na starém obraze byla studna. Kopaná studna s 

kamenným ostěním. Nad studnou rumpál, na který se jako 

nit na špulku navíjí lano, na jehož konci je vědro, ve kterém 

se na povrch vytahuje voda. Celou studnu zakrývala pěkná 

dřevěná stříška a u studny postávala skupina lidí, kteří 

přišli pro vodu. Pěkný obrázek, ve skutečnosti dřina. Nemít doma u umyvadla 

kohoutek, kterým stačí otočit a voda teče, muset si v kýblech nanosit vodu na 

vaření, mytí nádobí i na koupel, … děkuji pěkně. Naštěstí dnes tekoucí voda patří 

k základnímu vybavení domácnosti, a tak můžeme s úsměvem obdivovat studny 

na starých obrazech.  

V životě jsou ale skutečnosti, které nejde vylepšit a učinit pohodlnými tak 

jako zavedení vody. Sestra Lucie (vizionářka z Fátimy) viděla v jedné vizi svět jako 

velkou horu, na jejímž vrcholu stál mohutný kříž, ke kterému se ze všech stran 

snažily dostat zástupy kněží a biskupů a ke kterému s velkou námahou stoupal 

biskup celý v bílém. Každý, kdo vystupoval na horu, měl postupně rozedraný oděv 

ruce i nohy od kamení a trní. V jednu chvíli se odněkud přihnali vojáci a postřelili 

biskupa v bílém. Celý jeho šat se zbarvil krví a vypadalo to, že ke kříži nedojde.  

Skutečnost Velikonoc nás každý rok znovu naplňuje radostí z dosaženého 

vítězství. Toto vítězství však bylo vykoupeno nesmírnou cenou: krví Ježíše – 

Božího Syna. A není samozřejmé, že k nám milost jím získaná doteče tak, jako 

voda z kohoutku. I dnes vystupuje nekončící řada kněží a biskupů po kamenitých 

úbočích Kalvárské hory, aby se dotkla kříže, navážila z pramenů vody živé a touto 

vodou občerstvila duše žíznící po Bohu. I dnes vystupují kněží k oltáři kříže, aby 

s námahou, ztotožnění s Kristem, proměňovali bolest světa v požehnání. Nelituj 

námahy přicházet často k oltáři – zdroji milosti. Maria, která jsi vytrvala pod 

křížem, pros za své kněze a ministranty! 

TARSICIUS, P. Marek Miškovský 

 

 



SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA  

„Žijeme ve společném domě jako lidská rodina a v biodiverzitě spolu s ostatním 

Božím stvořením. Jako obraz Boží jsme povoláni k péči a úctě vůči stvoření, k 

lásce a soucitu vůči našim bratrům a sestrám, zejména těm nejslabším, abychom 

napodobovali lásku, kterou Bůh chová k nám..“ 

Tweet papeže Františka 22. 4. 2020 

I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR 

 

 

MODLITBA 

Pane Ježíši, ty jsi pravé světlo světa, děkuji ti, že jsi kvůli 

mně zemřel na kříži a vstal z mrtvých. Že jsi se mnou ve 

všech těžkostech, které prožívám. Díky, že se mi dáváš více 

a více poznávat. Díky, že i mně děláš světlem pro ostatní. 

Amen. 

              

 

 

 

Info: www.farnost-hnojnik.cz, www.facebook.com/farnosthnojnik 
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Přijde policista za náčelníkem a říká: „Pane 

náčelníku, tady v tomhle hlášení máte chybu, 

tady máte napsáno fčela.“ Náčelník se podívá: 

„No, máte pravdu, má tam být fčera.“ 

Lord říká: „Jean, zalij 

trávník.“ Jean: „Ale pane, 

vždyť prší!“ Lord: „Nevadí 

Jean, vezmi si deštník.“ 

 

Kdy pípne kuře 

naposledy?            

V supermarketu 

na pokladně. 

Maminka vytáhne z ledničky papriku: 

„Ta ale pálí!“ Pepíček se podívá na 

maminku a řekne: „Já jsem nevěděl, že 

lednička hřeje!“ 

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

