PARWORKS
3. neděle v mezidobí, číslo 20.

Jméno a příjmení:

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH

SLŮVKO
Dnes už i děti vědí, co je to sms a jak se
posílá. Jak to vypadá, když někomu
posílám zprávu přes mobil. Tak třeba,
když chci pozvat Pepu, aby si zahrál
fotbal, napíšu mu: „Ahoj Pepo, máš čas?
Půjdeme si zahrát fotbal?“ A netrpělivě
čekám, co mi odpoví. V evangeliu Ježíš
zval učedníky, aby šli s ním a zapojili se do
jeho díla. Ježíš stejně tak zve i mě, abych
odpuštěním,
vděčností,
modlitbou
a láskou měnil tento svět. Počítá se mnou
a čeká, jak mu odpovím. Jak můžu
modlitbou měnit tento svět? Jak se bude
měnit svět, když budu mít druhé rád?
A co odpuštění? Za co všechno můžu být
vděčný a tak měnit svět?

Úkol č. 1: Práce s kartičkou z neděle
č. 22:

1. Označ správně věty.
2. Jaké povolání vykonávali Petr a
Ondřej? Co to bylo: Jordán, Nazaret,
Kafarnau, Galilea?
Úkol č. 2: Práce s přílohou prac.
listu:
1. Doplň do tabulky jména dvanácti
apoštolů.
2. Kdo byl sv. Pavel?

Úkol č. 3:
Zkus pátrat. Co je to evangelium, v jakém jazyce bylo napsáno. Napsal
evangelium i sv. Pavel?
ŽIVOT V CÍRKVI
Společenství se rodí ze žitého Božího slova
Jak se rodí společenství? Společenství není realita, která se
dá jednoduše zorganizovat. Společenství znamená sjednocení.
Aby se zrodila komunita, společenství, k tomu nestačí kněz, i
když jako zástupce biskupa má podstatnou úlohu. Je zapotřebí nasazení všech
farníků. Jejich podíl je životně důležitý. II. vatikánský koncil to silně zdůraznil.
Není to jistě snadná věc. Nejde tu o společenství čistě lidské. Křesťanské
společenství, komunita je realita božsko-lidská. Naše otázka, jak se rodí takové
společenství, dostává tedy přesnou, obdivuhodnou odpověď: především se nerodí
z našeho úsilí. Sám Kristus je vyvolává k životu. Hlásání jeho radostné zvěsti
sjednotí věřící. Původem a počátkem komunity, společenství v církvi, je hlásané

slovo Boží, jemuž nasloucháme, o němž rozjímáme a jež konfrontujeme s
tisícerými každodenními situacemi tak, „že uplatňujeme věčnou pravdu evangelia
v konkrétních životních okolnostech“. Nestačí totiž naslouchat slovu, nestačí je
hlásat, je třeba je žít.
Vím, že se scházíte ve svých farních komunitách v malých skupinkách, ve
kterých hlouběji vnikáte do slova Božího i prostřednictvím výměny zkušeností,
které jste udělali. To vám dává možnost odhalovat komunitární „společenství“
rozměr radostné zvěsti. Dejte tedy tuto zkušenost k dobru bratří a sester. Staňte
se budovateli společenství, ve kterých po příkladu prvotního společenství žije a
působí Slovo (srov. Sk 6,7; 12,24).
JAK SI PŘEDSTAVUJI FARNOST DNES, Mons. Jan Graubner

ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY
Já, já, já, jenom já
Miloš: sympatický, přirozeně komunikativní, všude je ho
hned plno, je středem pozornosti. Vtipný a šaramantní. Probírali
jsme nějaké zajímavé téma, když do diskuse vpadla rozrušená Eva.
Její lásce (rozuměj Romanovi) diagnostikovali „eresku“ (rozuměj
roztroušenou sklerózu)!
Co to pro chlapce znamená, dá se to léčit? Jaké jsou možnosti
a vyhlídky…? Lékaři dovedou také pěkně vystrašit. Když jsme ji vyslechli, Miloš,
můj kolega a diskutér, najednou změnil rétoriku a rázně prohlásil: „Pusť ho
k vodě, takový život si nezasloužíš, pro tebe roste jiný kvítí…“ a vše zakončil
kategorickou větou: „Takhle já bych v žádném případě nechtěl trpět. To bych si
radši vzal život, než bych byl na vozíku nebo odkázán na pomoc druhých.“ Eva
odešla uplakaná. Miloš se pokusil nenuceně pokračovat v diskusi, ale ta vázla. Šli
jsme raději po svých. Evy mi bylo líto, Milošova řeč byla tvrdá. Ale na druhou
stranu, nechtěl on jí vlastně pomoci? Evu chtěl zbavit trápení – rozejdi se
s nemocným – a zároveň nabídl „řešení“ nejisté budoucnosti Romana – to si
raději vezmi život, než bys trpěl. Nikdo přece nechce trpět, člověk není stvořen
pro utrpení. Miloš nabízel řešení s cílem vyhnout se za každou cenu utrpení.
Něco, co je v pozemském životě neuskutečnitelné (a co ani smrtí nemusí
skončit), protože bolest je ve světě jako důsledek hříchu, který nikdy nepůsobí
izolovaně, který se vždy dotýká druhých, i (a právě) těch nevinných. To, k čemu
jsme stvořeni, je láska. Život nachází smysl, jestliže milujeme. Milovat druhého
však přináší často nedorozumění, bolest a trápení. Máme proto raději nikoho
nemilovat? Chceš být šťastný? Nemusíš být vtipný ani inteligentní. Přestaň jen
myslet jenom a jenom na sebe (a své bolestínství) a miluj! Když budeš skutečně

milovat, budeš trpět hodně. Ale zjistíš, že z lásky a pro lásku je jakékoli utrpení
sladké. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný,
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný (Jan 3, 16). A On nám říká: Učte
se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše
odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží. (Mt 11, 29–30)
TARSICIUS, P. Marek Miškovský

LEDNOVÁ LUŠTĚNKA
U obrázkové luštěnky seřaď písmenka podle čísel od jedničky do
dvanáctky.

SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA
„Novost Pánova Slova nás vede vpřed, všechno přemáhá a je lepší než všechno
ostatní. Přemáhá modloslužbu, pýchu a postoj přílišné jistoty, vztahující se nikoli
k Pánovu Slovu, nýbrž k ideologiím.“
Tweet papeže Františka 20. 1. 2020

I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR

Policista chytí zlatou rybku, a ta mu
slibuje, že mu splní tři přání. Policista
se na chvilku zamyslí a pak povídá:
„Občanský, technický a řidičský
průkaz.“

Přijde
stará
paní
do
přeplněného autobusu. Hned
nato se zvedne mladý muž a
říká: „Paní, pojďte si sednout
místo mne.“ Ale ona se jenom
usměje a povídá:
„Jen seďte, však vy se nastojíte,
až budete starý.“

Holič se ptá zákazníka:
„Nechtěl byste ježka?“
„Dejte pokoj. Čím bych
ho asi krmil?“

„Jardo, co jsi dostal od tatínka k
narozeninám?“ „Jako obvykle, míč a
prak.“ „A proč ti dává každý rok stále
stejné dárky?“ „Víš, on je táta sklenář.“

MODLITBA

Pane Ježíši, tak jako Petr, Ondřej, Jakub a Jan i já
přijímám tvé pozvání ke spolupráci na budování
Božího království. Jdu do toho! Amen.

BYL JSEM V PÁTEK NA MŠI SVATÉ?
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