PARWORKS
4. neděle postní, číslo 30.

SLŮVKO
Možná jsme někdy od kamaráda
dostali věc, kterou jsme nikdy neviděli, a
proto jsme ani nevěděli nač ji používat. Když
jsme se ho zeptali k čemu je to dobré, on
nám to vysvětlil a už jsme mohli danou věc
používat. A dokonce nám i ulehčila práci.
Také dnešní evangelium nám vypráví o
jednom člověku, který dostal od Ježíše
úplně něco nového, co nezná, byl to slepý od
narození. Učedníci se na něho ptají Ježíše.
Proč je slepý? Ježíš jim odpovídá: „Já jsem
světlo světa a on je slepý proto, aby se na
něm vykonaly Boží skutky.“ Ježíš pak
přikazuje slepému, ať se jde umýt do
rybníka. On vstává a jde se umýt. Neptá se
na nic. A když to udělá, najednou vidí.
Dostává velký dar od Ježíše. Vidí. Zároveň
od Ježíše dostává světlo víry. Uvěří, že Ježíš
je Boží Syn. Určitě na tento okamžik nikdy
nezapomněl. Nikdy. Často se určitě i modlil
a děkoval Bohu za tak veliký dar. A když
přišly těžké chvíle, tak volal: „Ježíši ty jsi
světlo světa. Buď mým světlem i teď, abych
viděl. Abych nezapomněl na tvou lásku a
také na to, co jsi pro mě udělal. Kolik
krásných věcí jsi vykonal a já ti důvěřuji i
teď v této chvíli a v této situaci. Když se s
někým skamarádím, určitě chci vědět, jak
má tomu kamarádovi říkat, jak je mu to
nejpříjemnější, jak by to rád slyšel. V Bibli
nám Bůh předkládá také řadu jmen, jakými
ho můžeme oslovovat a jak on sám chce,
abychom ho oslovovali. Např. světlo, pokoj,
láska, milosrdenství, pastýř… Řeknu vám
jedno ujištění. Když začnu s důvěrou volat,
Ježíši ty jsi pokoj! A ten pokoj od něho
dostaneme a naplní naše nitro. Boží slovo je
takto mocné.

Jméno a příjmení:

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH
PRO 4. TÝDEN POSTNÍ:
Tento týden se budeme uvědomovat:
Kdo je pro mě Ježíš?
1. Práce s kartičkou č. 30.
Příloha č. 1. Na obrázku je rybník Siloe a
máš k němu dojít podle šipek, které jsou
v nápovědě.
2. Práce s přílohou č. 2. Do menší ruky
napiš, čím by měl být Ježíš pro tebe. Do
větší ruky napiš, kým Ježíš pro tebe je dle
životních zkušeností.
3. Práce s přílohou č. 2 : Kolem rukou
do volného prostoru napiš Ježíšova jména,
jak je znáš z Bible. Pokud tě nic nenapadá,
koukni do Bible. Zde je několik odkazů:
Iz7,14; 9,6; Jan 1,3; 6,35; 8,12; 10,7-11;
14,6; 15,1; 1Jan 2,1; Žid 2,10:
4. Vylušti luštěnku, která je v příloze č.
3a4
5. Doplň slova do textu: (nápovědu si

můžeš najít u Jan 9,1-41)
Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od
narození ___________. Jeho učedníci se
ho zeptali: „Mistře, kdo zhřešil: on sám
nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“
Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on, ani
jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit
________________. Musíme konat skutky

toho, který mě ______________, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude
moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem _______________ světa.“ Po těch
slovech plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel mu tím blátem
_________________ a řekl mu: „Jdi se umýt v rybníku Siloe“ - to slovo
znamená „Poslaný“. Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil,
________________. Ježíš mu řekl: „_____________ v Syna člověka?“
Odpověděl: „A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš mu řekl: „Viděls ho: je
to ten, kdo s tebou _______________.“ On na to řekl: „_____________,
Pane!“
6. V modlitbě poděkuj za všechno, čím tě Bůh obdařil, co se ti povedlo, jak ti

pomáhal, poděkuj také za ty, kteří s tebou prožívali den. Vzpomeň také na ty, kteří
jsou nějak omezeni a nemohou vykonávat své povinnosti. Možná tě napadne ještě
někdo, za koho můžeš poděkovat.
7. List pro menší děti k vypracování příloha č. 5 a příloha č. 6

ŽIVOT VE FARNOSTI

příloha č. 1

Neděle „LAETARE“ – radostná, růžová
Prožíváme 4. neděli postní zvanou „LAETARE“ čili radostnou.
Znamená to, že je to první neděle v druhé polovině postního období, jsme blíž

Velikonocům. Jinak řečeno vrcholu Velikonoc, které začneme slavit na Květnou
neděli. Proč se říká této neděli „ Laetare“? Název je odvozen od antifony, kterou
začíná 4. neděle postní. Běžně si to neuvědomíme, jelikož při mši sv. zpíváme
píseň z kancionálu, tudíž antifonu neslyšíme. Přece. O letošním postním období,
kdy se v mnoha případech nezpívalo z kancionálu, a kněz recitoval mši sv. bez
přítomnosti lidu, mohla zaznít. Obsahuje slova, trefná právě v čase, který
prožíváme. Pokud jste si ji nepřečetli nebo se s ní nějak nesetkali zde, je její plné
znění: „Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete.
Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni
ze zdroje útěchy.“ Copak je v tomto nelehkém období, kdy jsme omezování z
různých stran důvod k radosti? Ze strany lidské ne. Ale my jsme lidé naděje, proto
věříme a vyznáváme, že dospějeme k cíli, k věčnému cíli. Slova obsažená v
antifoně jsou trefná právě pro tuto situaci, kterou prožíváme. Plyne z ní naděje,
že i když prožíváme strach, úzkost, nemoc, osamocení máme naději, která se po
našem trápení promění v radost, a budeme nasyceni Útěchou.

ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY
Dám si »Dr.ing.«
Jména, tituly, přezdívky, přídomky.
Určujeme si je sami, nebo nám je dávají druzí.
Připsala nám je jedna událost, nebo jsme si je
museli vybojovat. Jsme na ně hrdí (až pyšní),
nebo se za ně stydíme a toužíme po jiných. Historie na nás i s našimi
tituly však nejspíš zapomene nejpozději několik desítek let po naší
smrti.
První jméno nám dali naši rodiče, příjmením jsme se pak vřadili do širší
rodiny. Získat skautské jméno – vydobýt si „svou“ identitu – už stojí nějakou
námahu. Chceme-li dosáhnout společenské a odborné uznání, stojí to námahu
studia a hodně práce na sobě – inu dřina. Pak můžeme být oslovováni „pane“ –
mistře, inženýre, řediteli, senátore, doktore či profesore... Někteří lidé si titulů
váží proto, že je stály hodně námahy a úsilí. Jiní po nich touží, jen aby se s nimi
mohli vytahovat. Někteří si tituly kupují (jako drink na baru) a někteří je sbírají,
aby měli delší jméno (nápis na hrob tím bude ovšem o něco dražší). Který titul je
ale největší? Přemýšlel jsi, co znamená titul „dítě Boží“? Získáváš ho křtem, kdy
se stáváš křesťanem! A to je víc než všechny tituly. Označuje, že náležíš Bohu, a to
pro svoje spojení s Kristem. Že tě nic nestál? Ale Ježíše, Božího Pomazaného –
Krista, stál život. To zavazuje víc, než příslušnost ke starobylému rodu. Žij jako
dítě Boží, buď věrný svému křtu a získáš titul, který znamená slávu věčnou,
pohled do Boží tváře, buď svatý!

Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás.
TARSICIUS, P. Marek Miškovský

SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA
„V maličkostech se skrývá poklad. Existují nevelká gesta něhy, laskavosti a
soucitu, která jsou však rozhodující a důležitá. Teplý pokrm, pohlazení, objetí,
telefonát...Jsou to důvěrná gesta, která přispívají k tomu, že život má smysl a že
mezi námi vládne sdílení a společenství.“
Tweet papeže Františka 19. 3. 2020

I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR
„Jak to, že jsi dostal 5 z
dějepisu?“ ptá se otec. „Za
to může Karel IV.,“ hájí se
syn. „Tak si najdi jiného
kamaráda,“ odpoví otec jak
tě rozhodčí předčasně
poslal do sprch?“

„Pepíčku, řekni zvíře na P!“ „Potkan!“„A
teď na D!“ „Dva potkani!“ „Ale Pepíčku!
A teď na Ž!“ „Že by tři potkani?“
Honzík se ptá maminky: „Maminko,
proč je nevěsta v bílém?“ „Protože bílá je
znakem nevinnosti a štěstí.“ „A proč je
tedy ženich v černém?“

Poručík velí vojákům: „Teď se budete plížit po rovné zemi.“ „Ale země je
kulatá!“ ozve se z mužstva. „Kdo to řekl?“ „Koperník,“ ozve se opět z
mužstva. „Koperník, 10 kliků a plížením vpřed!“

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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