PARWORKS
5. neděle velikonoční, číslo 36.

Jméno a příjmení:

SLŮVKO
Jistě jste už byli někdy na horské túře, či na procházce
v lese nebo někde v přírodě. Na takové procházce člověk
nechodí, kde se mu zachce, ale po vyznačených
cestičkách. Měl by. Zkusme si nyní představit nebo
možná i nakreslit takovou cestu, která vede někam do hor
k tajemnému hradu. Cesta je hodně klikatá, vede přes
potůčky, doliny, ale stále stoupá nahoru a konečným
cílem je hrad. Kdysi po takové cestě lidé chodili pěšky nebo jezdily povozy
s koňmi, když potřebovali lidé něco vyvést nahoru na hrad. Jenže něco později,
když už v každé domácnosti bylo auto a hrad upravili pro restauraci, postavili
k hradu cestu asfaltovou, po které jezdily auta se zásobováním a hosty. Časem
stará cesta zarostla křovím a jiným lesním porostem. Vůbec nebylo poznat, kudy
vede.
Jedna rodinka si udělala výlet na hrad. Auto neměli, aby se mohli vyvést a tak
se vydali pěšky. Tatínek z vyprávění věděl, že tam kdysi vedla pěkná pěšinka
lesem, proto rozhodl, že půjdou starou cestou, že určitě dojdou až nahoru a ještě
zažijí mnoho dobrodružství. Po nějaké době se stále motali a maminka už byla
netrpělivá, jestli nezabloudí. Avšak tatínek, znalý lesních značek, celou rodinu
vedl stále směrem ke hradu. Cestou všichni mohli obdivovat krásu přírody, slyšet
lesní ptáky a jiné zvuky, které se v lese ozývali. Když byli u hradu, všichni si
oddechli. Po návratu domů to tatínkovi nedalo. Domluvil si pár kamarádů, že
půjdou znovu k hradu, ale vezmou si s sebou pilky, sekery a krompáče a starou
cestu na hrad obnoví. Se starostou domluvili traktor s vlečkou a přebytečné
chrastí odvezli pryč a zprůchodnili cestu na hrad. Byla to úplně jiná cesta než ta
asfaltovaná. Dalo se jít lesem a cestou přemýšlet o mnoha věcech a obdivovat Boží
krásu. V tom bylo tajemství hradu. Jít starou podhradní cestou a přemýšlet, proč
cesta vede tudy ke hradu. Patří totiž k němu.
V dnešním evangeliu také Ježíš mluví o sobě, že je cesta. Víš, kam nás vede?
Kam vede cesta jménem Ježíš? Přece k nebeskému hradu. Tam není pouze
restaurace, tam je dokonce ubytování a napořád. Ježíš dokonce nám prozradil, že
v nebeském hradě se ví o každém poutníkovi, který po této cestě půjde a už
zdaleka, vědí, že když bude unavený nebo bude potřebovat nějakou pomoc,






pošlou mu ji naproti. Je potřeba vnímat Boží značky na cestě a dodržovat
pravidla. Pak půjdeme cestou jménem Ježíš.

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH
1. Práce s kartičkou č. 37.
Příloha č. 1.
A. Bojíš se něčeho? Napiš si to.

B. Když bude tma, vezmi si baterku a rozsviť ji ve tmě. Sleduj, jak daleko uvidíš.
2. Podle úvodního slůvka nakresli obrázek. Jak by asi vypadal ?
3. V příloze č.2 vylušti tajenku
4. Krása přírody je nyní opravdu hodně barevná a déšť pomohl jejímu zazelenání.

Tuto neděli slavíme svátek těch nejmilejších osob. Víš, které to jsou? Nakresli
jednu, která je doma a okolo ní kytici květů a dole napiš, v čem je nejlepší a
nejmilejší.
5. Celý květen slavíme právě jednu z nich, která to je se dozvíš z tajenky č. 3
6. List pro menší děti k vypracování
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 polském
Od pondělí 11.5.2020
začínají mše sv. v kostelích dle pořadu
bohoslužeb. Možnost účastníků do 100 osob. Účastníci bohoslužeb
dodržují pravidla ochrany – dezinfekce rukou a rouška zakrývající
nos a ústa, dodržení rozestupů. Z důvodu ochrany varhaníka, je
omezen vstup na kúr, omezení bude také v zákristii, kde bude kněz,
kostelník a jeden přisluhující. Ministranti momentálně budou
s rodinou v lavici.
V úterý 12.5.2020 bude v K. Lhotce v 18 hod májová pobožnost
s možností přijetí sv. přijímání v jazyce polském
V sobotu: možnost adorace v kapli sv. Kryštofa v 18:30 hod.





Příští neděle:
 v Hnojníku 7:10 a 9:45 májová pobožnost
 v Třanovicích 9:40 májová pobožnost
Májové pobožnosti: v Hnojníku a v Třanovicích během týdne 20 min
před mší 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
A kdy že jste spolu naposledy mluvili?
Nemyslím takové to: dobrý den, co je nového,
koupils´ chleba a nevíš, jak včera hrála Chelsea? Že už je
to dávno? Že si ale během dne spolu píšete smsky a jste
on-line na facebooku?
To je všechno hezké, ale nediv se, až toto přátelství
najednou skončí, protože si – navzdory průběžné informovanosti – nebudete mít
co říci. Vztah nevybuduješ na základě kontaktu a přehledu o druhém, ale životem,
společným prožíváním, sdílením každodenních událostí osobně. Společné
posezení a popovídání po jídle bez puštěné televize je víc než předání informace,
je předání sebe a přijetí druhého. Že tě to ve škole (a bohužel třeba ani doma)
nenaučili? Že jsi při vší té mediální propojenosti vlastně úplně sám? Naštěstí to
není pravda. Je jeden přítel, který na tebe má vždy čas, který ti stále naslouchá,
který na tebe čeká a je tu jen pro tebe. Je to Ježíš Kristus, Bůh, který překročil
hranici věčnosti a stal se člověkem, aby ti byl nablízku. Záleží jen na tobě, zda
vypneš televizi a internet, vyndáš sluchátka z uší a začneš s ním mluvit…
Bonus plus:
1. pro modlitbu neexistuje místo bez signálu;
2. paušál bez omezení je gratis,
3. zjednodušené navigační menu začíná slovy Ave Maria...
A kdy že jste spolu naposledy mluvili?
TARSICIUS, P. Marek Miškovský

SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA
„V srdci člověka je hlas, který je silnější než jakákoli opačná argumentace. Hlas,
který se ozývá spontánně, bez rozkazu. Hlas, který se ptá po smyslu naší
pozemské pouti, zejména nacházíme-li se v temnotě: „Ježíši, smiluj se nade
mnou.“ Krásná modlitba.“
Tweet papeže Františka 6. 5. 2020

I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR
Paní
učitelka
rozdává
písemky. „Paní učitelko, jak
jste poznala, že jsem opisoval
od Vojty?“ diví se Filip. „Vojta
u třetího úkolu napsal
„Nevím“, a ty jsi odpověděl
„Já taky ne“

Pračlověk
si
prohlíží
vysvědčení svého syna a
naštvaně říká: „To, že máš
trojku z lovu, dovedu
pochopit, jsi ještě malý, ale že
jsi propadl z dějepisu, který
má jen dvě stránky, to je
skutečně hanba!“

Pepíček ministruje v kostele, náhle
mu upadne z ruky konvička. Pepíček
vezme Boží jmného nadarmo. Pan
farář ho po mši pokáral a poradil mu,
ať v rozčílení nekleje, ale řekne třeba
nějaké zvíře. Příští mši Pepíčkovi
znovu vypadne konvička a vykřikne:
„Myš!“, „Myš!„ A pan farář: „Kde?“,
„Kde?“

Maminka povídá sousedce: „Včera
jsem utrhla na tašce ucho.“ Malý
Honzík: „A odvezli Natašku do
nemocnice?“

MODLITBA
Pane Ježíši, ty jsi řekl, že jedině skrze tebe můžeme najít
cestu k pravému domovu. Tam je náš cíl, tam se budeme
cítit nejlépe a nejbezpečněji. Pomáhej nám nalézat tuto
cestu a neustále odhazovat překážky, které na této cestě
vyrostou. Dávej nám dostatek sil, pilek a seker, abychom
mohli neustále pročišťovat cestu k nebeskému hradu, kde
na nás čekáš. Amen.
Info: www.farnost-hnojnik.cz, www.facebook.com/farnosthnojnik
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