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

SLŮVKO  
„Všímejte si dobře věcí, s nimiž se denně setkáváte a 

přemýšlejte o nich.“ řekla jednoho dne paní učitelka. 

„Bude to téma slohové práce, kterou budeme za týden 

psát.“ Za týden přišla do třídy a napsala na tabuli téma: 

„DVEŘE“. Žáci začali přemýšlet a za chvíli se všechna 

pera míhala po papíře. Bětka psala o tom, že dveře mohou 

být bílé, hnědé, béžové a třeba nějak polepené. Jirka se 

zabýval tím, kam mohou jednotlivé dveře vést: do chatrče, 

chaloupky, domu, hradu paláce.. Pavel přemýšlel, že 

dveře mohou mít různý tvar: mohou být pěkné lakované, 

ale mohou být brankou, vraty…. Zdenek dlouho nevěděl, 

o čem psát. Pak si na něco vzpomněl.  

Letos v létě jsem byl s rodiči  a malým bratrem na dovolené, psal Zdenek. Bylo 

nádherné počasí a modrá voda úplně vyzývala k plavání. Jenže bratr ještě moc plavat 

neumí a tak mě napadlo, že bychom se mohli povozit na rybářské loďce, která ležela 

opodál od břehu. Bráška byl hned pro. A tak jsme odstrčili loďku od břehu a vlezli do ní. 

Ani jsem netušil, že pádlování není až tak těžké, jak jsem si myslel. Oba jsme se nadšeně 

rozhlíželi kolem. Z vodní hladiny byl nádherný rozhled. Byli jsme už hodně daleko od 

břehu, když jsem si všimnul, že dno, na kterém byla zpočátku jen kaluž vody, je už celé 

zalité a vody rychle přibývá. Co teď? A ke všemu si toho všimnul i bráška a začal 

panikařit. Já jsem si zase uvědomil, že brácha neumí plavat a já nejsem také moc dobrý 

plavec. Bylo jasné, že ke břehu to již nestihneme. „Musíme pořádně křičet, aby nám 

někdo pomohl,“ poručil jsem bráchovi a s úzkostí pozoroval stoupající vodu. Bráška se ji 

snažil svýma malýma ručkama vylévat a já se snažil pádlovat ke břehu. Do toho jsme oba 

křičeli jako o život. A o život nám opravdu šlo. Pod námi se co chvíli ozvalo temné 

praskání… Najednou se vedle nás objevila jiná loďka. Byla o hodně menší než naše, ale 

byla to pomoc! „Tak honem kluci,“ ozval se hlas statného muže natahujícího ruce po 

bráškovi a za chviličku i po mně. „Co vás to jenom napadlo lézt do cizí děravé loďky?“ 

vyčítal, když jsme byli v bezpečí jeho malé lodičky. „Ještě, že jsem vás uviděl. V tom 

jekotu koupajících vás nebylo vůbec slyšet.“ Co jsme pak schytali od mámy, to se vůbec 

neptejte. Ale stejně byla ráda, že to tak dobře dopadlo. A proč to všechno píši? Jak souvisí 

můj příběh s dveřmi? Pan zachránce, mimochodem se jmenoval pan Rychlý, pozval naši  



rodinu na večer ke svému ohni. Při povídání se zmínil také o své manželce, která se 

jmenovala Dora, ale už zemřela. Pan Rychlý po ní chtěl pojmenovat svou lodičku. Ale 

přišlo mu to neuctivé. A tak použil zkrácenou verzi: Dór. A door jsou v překladu přece 

dveře. Dveře, které nás zachránily k dalšímu životu.  

V dnešním evangeliu o sobě Pán Ježíš říká: „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, 

bude spasen.“ což můžeme chápat: „Já jsem dveře. Jen skrze mě můžete být zachráněni 

k dalšímu (věčnému) životu.   

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH   

1. Práce s kartičkou č. 36. 

Příloha č. 1.  

A. Napiš nebo nakresli to, co v životě potřebuješ.    

B. Vyber, co z toho opravdu potřebuješ. Co opravdu potřebuješ? 

2. V příloze č. 2 a č. 3 vylušti tajenku  

3. Měsíc květen neboli máj je nejkrásnějším měsícem v roce, jelikož příroda je v 

plném rozkvětu. První den měsíce slavíme nejen svátek práce, ale i jednoho 

světce, který má přídomek dělník. Zkus napsat, o kterého světce jde a pokus se 

vysvětlit proč má přídomek dělník.  Pomohou ti přílohy č. 4. a 5. 

4. List pro menší děti  k vypracování Příloha č. 6, 7. 

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

FARNÍ OHLÁŠKY 

Aneb jak prožijeme bohoslužby  s Covid-19 

 Dnešní neděle:  
 v 10 hod ŽIVĚ přenos mše sv. z kaple sv. Kryštofa – 
možnost účasti do 15 osob.  
 odpoledne v 16 hod ŽIVĚ - májová pobožnost 

z kaple sv. Kryštofa v jazyce českém 

 Od pondělí 4.5.2020 nebudou mše sv. v pondělky v Třanovicích, ale 
ráno v Hnojníku. V době nouzového stavu v 7:15.  

 V úterý 5.5.2020 bude v K.Lhotce v 18 hod májová pobožnost 
s možností přijetí sv. přijímání v jazyce českém – za účasti do 15 osob.  

 Příští neděle:  
 v 10 hod ŽIVĚ přenos mše sv. z kaple sv. Kryštofa v jazyce polském, 
odpoledne v 16 hod bude ŽIVĚ májová pobožnost v jazyce polském. 



 Do 10.5.2020 – je možno se účastnit bohoslužeb nejvýše 15 osob. Mše 
sv. budou 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. 

 Zpovídat se bude v kostelích od 11.5.2020 v zákristii, abychom dodrželi 
hygienická opatření. Možnost bude v týdnu 1 hodinu před večerními 
bohoslužbami.  

Mons. Rudolf Sikora, farář v Hnojníku 

ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY 

 Cesta ke zdroji 

Jako na houpačce. Vyhoupnout se na 

vrchol a zase svištět dolů. Nebo jako ve zvlněné 

krajině. Vylézt na kopec (nebo dunu), 

rozhlédnout se a zase běžet dál, na další kopec. Nahoru, dolů... Pocit 

svobody, nádech čerstvého vzduchu. Život ze vzpomínky na vrchol a v 

očekávání příštího výstupu.  

S věkem se běh zpomaluje a déle se vzpomíná. Pochopíš (nebo alespoň 

tušíš) marnost lapání větru a dětinskost bezcílného pobíhání krajinou.  

Tak nějak může vypadat náš život (i ten duchovní). Je tu však zajímavější 

možnost: roztáhnout křídla, odrazit se a letět. Láska je to, co povznáší k Bohu, 

dává svobodu nadhledu, ač přitom klidně kráčíš údolím. Jinak se tomu říká žít ve 

stálé Boží přítomnosti – pokoj, radost v srdci – odpoutanost uprostřed bolesti (z 

bídy), která už nedrtí. Není to tvými schopnostmi. Je to plod vykoupení, plod 

Velkého pátku a neděle Zmrtvýchvstání.  



Tak se už jen tak nepohupuj, ale leť vstříc Bohu s chvalozpěvem aleluja na 

rtech. 

TARSICIUS, P. Marek Miškovský 

SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA  

„Když vyznáváme své hříchy, nebuďme abstraktní, ale přímí a konkrétní jako 

děti: Jsem hříšník z toho či onoho důvodu. Chce to konkrétnost - pravda je vždy 

konkrétní. Díky konkrétnosti vnímám, že jsem skutečný, nikoli jakýsi neurčitý 

hříšník.“ 

Tweet papeže Františka 29. 4. 2020 

I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR 

 

MODLITBA 

„Pane Ježíši, ty jsi jediné dveře, skrze které můžeme být 

zachráněni pro další život – život věčný. Tak tě prosím, ať v 

každé chvíli svého života pamatuji, na to, že ty jsi to jediné 

místo, přes které se kráčí do Božího království. A že chceš, 

abych i já jimi prošel/a. Amen.  . 

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

© Římskokatolická farnost Hnojník, pro vnitřní potřebu farnosti, Centrum pro katechezi 

Olomouc - https://www.katechetiolomouc.cz/, Časopis Tarsicius pro ministranty 

„Tati, ty se bojíš chodit do lesa?“ Ptá se 

synek tatínka. Tatínek zaváhá a 

nakonec odpoví: „Ne!“ A synek na to: 

„Tak proč do lesa chodíš se psem a 

bereš si pušku?“ 

Maličký Jirka se marně snaží 

dosáhnout na domovní 

zvonek. Jde okolo pan učitel, 

zdvihne Jirku, ten zazvoní a 

potichu povídá: „Teď musíte 

rychle utíkat, pane učiteli! 

Rybář sedí u řeky a dívá 

se na své pruty. Přichází 

jiný rybář a ptá se: „Je 

zde dobrá voda?“ 

„Znamenitá, rybám se z 

ní vůbec nechce ven!“ 

Povídají si dva zaměstnanci pošty u 

třídičky zásilek: „Kdes byl letos na 

dovolené?“ „Týden u bráchy v 252 47 

a další dva týdny u rodičů v 782 05.“ 

„No, mě to s 350 60 nevyšlo, tak jsem 

byl jen s rodinou v 257 40 na chatě.“ 

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

