
PARWORKS 
5. neděle postní, číslo 31.  Jméno a příjmení:      

SLŮVKO  
Zkus se na chvíli postavit ke 

dveřím a trochu je pootevřít. Nakoukni do 

nich a najednou jsi někde jinde. Některými 

dveřmi se můžeme dostat do úplně jiného 

světa. Například takové dveře od letadla. 

Vejdeš jimi do letadla, sedneš si, ono 

vzlétne, pak přistane a vystoupíš ven z 

letadla. Najednou jsi v jiné části světa. Může 

to být v tropické Brazílii nebo v ledovém 

Grónsku. Dnes v evangeliu jsme slyšeli, že 

Pán Ježíš volá také Lazara. „Lazare , vyjdi, 

vyjdi ven. Lazare, pojď z hrobu, vyjdi na 

světlo“ Ty jsi teď v době, kdy nemůžeš vyjít 

ven, jak se ti zachce, nemůžeš tam, kam bys 

chtěl. Na hřiště, za kamarády. A Ježíš tu 

tvou situaci moc dobře zná. Ví, že se možná 

už doma nudíš, že možná se s bráchou či 

sestrou rozčiluješ, protože jste pořád spolu 

a lezete si „na nervy“. Ví, že jsi pořád 

smutný, že nemůžeš být s kamarádem či 

spolužáky. Ale On to všechno prožívá stále s 

tebou. Tak jako vnímá ten smutek lidí, kteří 

plakali nad smrtí jeho přítele Lazara. Vidí 

všechno a zajímá se o všechno, čím žiješ a co 

hýbe tvým srdcem. A právě to „Pojď ven!“ 

platí pro každého z nás a platí o trochu 

jiných dveřích. Existují také dveře od 
našeho srdce. Můžeš si představit dveře a na 

nich je velké červené srdce. Ježíš u nich stojí 

a říká ti: „Pojď, já tě zvu, abys otevřel dveře 

svého srdce Mě – Ježíši.  Já ti přinesu nový 

život. Tak jako jsem ho přinesl Lazarovi z 

dnešního evangelia, když jsem ho vzkřísil z 

mrtvých. Chci ve tvém životě vše oživovat, 

proměňovat. Všechno to, kam mě pozveš. 

Pak ucítíš ve svém srdci mou lásku, radost, 

pokoj a toto všechno pak můžeš předávat 

dál sourozencům, rodičům…..  Pane Ježíši,  

přijď do mého srdce, toužím po tobě, zůstaň 

se mnou. Amen.

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH  

PRO 5. TÝDEN POSTNÍ:   
Tento týden budeme s důvěrou 

odevzdávat své starosti a problémy 

1. Práce s kartičkou č. 31. 

Příloha č. 1. A. Na obrázku je hrob a 

kámen. Seřaď písmenka tak, abys mohl 

doplnit slova, které Ježíš zavolal na 

Lazara.  

B. Napiš další zázraky, které Ježíš učinil. 

Alespoň 3. Může být i více. 

2. Práce s přílohou č. 2. Do odvaleného 

kamene napiš lidi nebo situaci, kterou bys 

chtěl změnit, oživit, takovou, kterou Ježíš 

dokáže uzdravit, vzkřísit. To, co si napíšeš, 

pak vlož do modlitby a zakonči větou: 

„Věřím, že Ty můžeš oživit a 

rozhýbat to, co vypadá mrtvě. 

Amen. 

3. Práce s přílohou č. 2 Kolem hrobu, 

kde ležel Lazar, zkus napsat co asi prožíval 

Lazar, když ho Ježíš vzkřísil? Co ho 

napadlo? Jaká byla jeho první slova. 

4. Vylušti luštěnku, která je v příloze č. 

3 a 4 

5. Doplň slova do textu: (nápovědu si 

můžeš najít u Jan 11,1-45) 

Byl jeden nemocný, ____________ z 

Betánie, vesnice, kde bydlela   _______



 a její sestra ___________. Sestry tedy poslaly k Ježíšovi se vzkazem: „Pane, 

ten, kterého miluješ, je ____________.“ Když to Ježíš uslyšel, řekl: „To není 

nemoc k __________, ale k slávě Boží, aby jí byl oslaven Boží ________.“ Po 

těch slovech ještě dodal: „Náš přítel Lazar __________, ale jdu tam, abych ho 

______________.“ Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je už _________ dny 

v hrobě. Betánie byla blízko ____________. Když Marta uslyšela, že Ježíš 

_______________, chvátala mu naproti. Marie zůstala v domě. Marta řekla 

Ježíšovi: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl ____________. Ale vím i teď, 

že ať bys _____________ Boha o cokoli, Bůh ti to dá.“ Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr 

___________.“ Ježíš řekl: „________________ ten kámen! Ježíš obrátil oči 

vzhůru a zavolal mocným hlasem: „Lazare, __________________! 

6.  Celou postní dobu se učíme více s Bohem rozmlouvat – modlitbě. Dnes je pro 

tebe úkol: Vyrobit si modlitební deník. Co to je? Abychom si zapamatovali to, 

co nám Bůh říká a mohli se k tomu stále vracet a růst v duchovním životě, je dobré 

si vést modlitební deník. Jak na to? Nejprve si sežeň nebo vyrob sešit/deník. 

Můžete použít klasický sešit, který si dozdobíte papírem, látkou atp. nebo si sešit 

snadno můžete vyrobit sešitím nebo secvaknutím několika listů papírů k sobě. 

Pak si už píšeš poznámky, co tě při modlitbě napadne, co ti říká vnitřní hlas. 

Prostě myšlenky při modlitbě. 

7. List pro menší děti  k vypracování příloha č. 5 a příloha č. 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

ŽIVOT VE FARNOSTI 

Pomalé bilancování – postní doba 2020 
Už pouze týden nás dělí od slavení vrcholných událostí postní doby, které 

nás převedou do Velikonoc. Budeme hodnotit, jak vlastně jsme postní dobu 

Příloha č. 1 



prožili. Zda nás alespoň kousek přiblížila k Bohu a Jeho nekonečné lásce k nám. 

Přece jen je letošní půst něčím zvláštním. Každý hledá kousek pohlazení, vlídného 

slova, naději, slitování, pomoc… Čím to? Stačí vzít něco, na co jsem byl zvyklý, co 

jsem si mohl dovolit, co bylo zcela běžné. Snad prožití letošní postní doby nás 

naučí vážit si běžných věcí, na které jsme byli zvyklí a byly samozřejmostí. Vážit 

si člověka, který je denně se mnou a teď tu možná není nebo nemůže být. Že život 

je darem od Boha a já nemám právo si s ním jen, tak nakládat jak se mi zachce. 

Že je vedle mne někdo, kdo může být pro mne darem, oporou či pomocí. Že…..   

Místo teček si mohu doplnit už spoustu dalšího, co bylo pro mne samozřejmostí, 

bez jakéhokoliv zastavení.  

     A na závěr z myšlenek papeže Františka z pátku 27.3.2020 při 

požehnání „URBI ET ORBI“:  

»Proč se bojíte? Proč ještě nemáte víru?«. Pane, obracíš se k nám výzvou, 

výzvou k víře. Výzvou, v níž nejde ani tak o to věřit, že Ty existuješ, nýbrž jít za 

Tebou a důvěřovat Ti. V této postní době zní tvoje naléhavá výzva: „Změňte 

smyšlení“, »obraťe se ke mně celým svým srdcem« (Jl 2,12). Voláš nás, abychom 

se chopili tohoto času zkoušky jako času volby.  Více na:  

https://www.vira.cz/texty/clanky/huste-temnoty-zahalily-nase-zivoty-

dolehly-na-nas-obavy-a-rozpaky  

 ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY 

 Formule 1 

Chtějí, aby se v boxech dělaly během 

závodu exkurze, propagační projížďky na 

tříkolkách, rozhovory! To si snad dělaj’ legraci… nebo se zbláznili. 

Nakoukl-li jsi někdy do boxů (stání jednotlivých stájí) Formule 1, viděl jsi 

mozek a srdce bijící pro vítězství – cíl, kterému je vše podřízeno. Je tu zázemí, 

příprava, ladění. Během závodu pak on-line kontrola závodníka, průběžné 

vyhodnocování, v případě problému přesná diagnóza a kvalifikovaná rada, 

rozhodnutí, příkaz a poslušnost závodníka na trati. Tady se vytváří strategie, 

střeží tajemství osvědčených postupů (know-how). Odtud na veřejnost nesmí 

proniknout nic, než pár fotek týmu, jak vyměňuje pneumatiky a po vítězství 

společné foto. V boxech musí panovat poslušnost a spolupráce: všichni za 

jednoho, jeden za všechny. Tvým boxem je kostel, místo, které střeží sám Bůh ve 

svatostánku – srdce bijící pro tvé vítězství. Poskytovaný servis jsou svátosti. To 

není místo pro bloumání mysli ani k unuděnému posedávání. Zapomeň na 

nesmyslné tanečky, soustřeď se na vítězství. Jedeme na mnoho kol, jedeme o víc 

než Grand Prix. Jedeme o věčnost! Zajeď do boxu, nech si udělat kvalitní 



diagnózu, vyměň nejistá měkká kola za pořádný dezén. A s novým odhodláním 

na trať. To je postní výzva. 

Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás. 

TARSICIUS, P. Marek Miškovský 

SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA  

„Rozhodující události našich dějin píší lékaři, ošetřovatelé a ošetřovatelky, 

zaměstnanci supermarketů, uklízečky, pečovatelky, dopravci, pořádkové síly, 

dobrovolníci, kněží, řeholnice a mnoho a mnoho dalších, kteří pochopili, že nikdo 

se nezachrání sám.“ 

Tweet papeže Františka 27. 3. 2020 

I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR 

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. 

              

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 

Ve škole: „Vyjmenovaná slova po Z: brzy, jazyk, nazývat se, letiště Václava 

Havla.“ Na hodině geometrie: Brání se žák u tabule: „Vždyť jsem ten 

trojúhelník ABCD narýsoval správně!“ 

Na hodině matematiky: „K 

rybníku přišlo jedenáct 

hochů. Sedm z nich má od 

rodičů zakázáno se koupat. 

Kolik jich je ve vodě?“ 

„Jedenáct,“ odpoví žák. 

Přijde malý Pepík ze školy domů a 

povídá: „Dostal jsem tři pětky.“ „A z 

čeho?“ ptá se maminka. „Z ničeho nic!“ 

Na hodině dějepisu: „Byl by Napoleon 

také slavný, kdyby žil dnes?“ 

„Samozřejmě, vždyť by mu bylo více než 

dvě stě let!“  

 

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

