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6. neděle velikonoční, číslo 37.

SLŮVKO
Stříleli jste někdy z luku? Ten,
kdo už někdy z luku střílel, ví, že aby
zasáhl cíl a trefil terč přímo do středu,
musí mít pevné držení těla, správně
uchopit luk a šíp, pečlivě zamířit a co je
nejdůležitější, abyste cíl trefili, musíte na
cíl dobře vidět. Kdybychom zavřeli oči
nebo si dali přes oči pásku, tak riskujeme,
že se do středu netrefíme, nebo že terč
úplně mineme.
Abychom se ani v životě neminuli cíle,
dává nám Ježíš svého Svatého Ducha. Tak
jsme to slyšeli v dnešním evangeliu. Ježíš
říká: „Já budu prosit svého otce, a dá vám
jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal
navždy, Ducha pravdy. Ten, kdo má
božího Ducha vidí věci správně, takové
jaké doopravdy jsou. Tento pomocník je s
tebou a pomáhá ti, jak se správně
rozhodnout, když si nevíš rady. Aby ti
ukázal, jaké krásné věci ti přichystal Bůh,
pro život. A to nejdůležitější, aby ti v
každém okamžiku připomínal, jak moc tě
má Bůh rád. Jak jsi pro něho důležitý.
Bůh je tvůj Otec, nejsi sirotek, nenechá tě
nikdy samotného. Viděl jsi, že v Bibli
slovo hřích, znamená také minout cíl,
minout terč. Ano hřích nás oslepuje
natolik, že nevidíme, že míjíme cíl či terč.
Ale Duch Svatý dělá úplný opak. Říká
pravdu o Bohu a o jeho lásce, o tobě, o
životě. A tato pravda ti otevírá oči tak, že
vidíš věci správně. Chceš i ty v životě vidět
cíle správně? Vidět to co je důležité?
Modli se k Duchu svatému o správné
vidění.

Jméno a příjmení:

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH
1. Práce s kartičkou č. 38.
Příloha č. 1.
A. Spoj tečky na obrázku, uvidíš symbol

Ducha Svatého.
B. Jestliže chceš dobře vidět na cíl,
vymysli modlitbu k Duchu svatému, aby ti
dal dary lepšího vidění na svět a život.
Abychom mohli přijmout Ducha
pravdy, potřebujeme naplnit jednu
důležitou větu z dnešního evangelia. Která
to je? Dozvíš se z přílohy č. 2
2.

3. V době velikonoční čteme v 1. čtení ze

Skutků apoštolů. V nich se píše o obrácení
sv. Pavla a jeho zkušenost s Duchem
Svatým. Jak on zapojoval Ducha svatého
do života, aby uviděl správně cíl, najdeš
nejen ve Skutcích apoštolských, ale i v
další příloze č. 3.
4. V pondělí 18.5.2020 si budeme
připomínat 100. výročí narození jednoho
z velmi významných papežů. Pátrání po
papeži příloha č. 4
5. Co víš o papeži obecně? Pomůže ti malý

kvíz v příloze č. 5
6. list pro menší děti
v příloze č. 6

k vypracování

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

ŽIVOT VE FARNOSTI
Květen - měsíc Panny Marie
Měsíc květen bývá oblíbený z různých důvodů a hledisek.Na naší polokouli
pokračuje jaro svými četnými a barvitými květy; klima je vhodné na procházky a
výlety. V liturgii spadá květen vždycky do velikonočního období, doby, ve které
zní "aleluja" a Kristovo mystérium se vyjevuje ve světle Zmrtvýchvstání a
velikonoční víry. Je to i doba očekávání Ducha svatého, který o Letnicích s mocí
sestupuje na rodící se církev. S oběma těmito kontexty, "přirozeným" a
liturgickým dobře ladí církevní zvyklost zasvětit měsíc květen Panně Marii. Ona
je vlastně tím nejkrásnějším květem stvoření, "růže", jež se rozvinula v plnosti
času, kdy Bůh posláním svého Syna daroval světu nové jaro. A současně je
pokornou a diskrétní protagonistkou prvních kroků křesťanského společenství:
Maria je jeho duchovním srdcem, protože sama její přítomnost uprostřed
učedníků je živou pamětí Pána Ježíše a pečetí daru Jeho Ducha. .. (Benedikt XVI.
9.5.2010)
https://www.maria.cz/aktuality/kveten-mesic-panny-marie

MODLITBA PAPEŽE FRANTIŠKA K PANNĚ MARII
Maria, Ty záříš vždycky na naší cestě jako znamení spásy a naděje. Svěřujeme
se Tobě, Uzdravení nemocných, jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově a
zachovala svoji víru pevnou. Ty, Záchrano svého lidu, víš čeho nám zapotřebí, a
jsme si jisti, že se postaráš, aby se, jako v Káni Galilejské, mohla navrátit radost a
veselí po této chvíli zkoušky. Pomoz nám, Matko Božské lásky, abychom se
připodobnili vůli Otce a dělali to, co nám řekne Ježíš, který vzal na sebe naše
utrpení a obtížil se našimi bolestmi, aby nás – skrze kříž – přivedl k radosti
vzkříšení. Amen.
https://www.maria.cz/clanky/modlitba-papeze-frantiska-k-panne-marii

ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY
Zastavit se u Madony?
Modlitba růžence. To není stát na místě, opakovat se
v zacyklení. Maria nás v růženci nese skrze naše drobné
povzdechy a nedokonalé rozjímání jednotlivých tajemství
skutečně blíž ke svému Synu. Stále totiž platí Ježíšovo
zvolání na kříži: Ženo, to je tvůj syn a To je tvá matka (Jan
19, 26–27). Ostatně i zamilovaní si přece říkají stále stejné
věci, stále opakují: Miluji Tě a Miluješ mě? Slova jsou nosiči
sdělujícími lásku.

Stejně tak meditace – rozjímání růžencových tajemství – nás nese do
tajemství Ježíše Krista. Vstupujeme do nich skrze důvěrnou blízkost (znalost)
Matky, Madony, Panny Marie. Je měsíc květen, máj, je lásky čas. Neboj se utíkat
a znovu utíkat k Marii. Přicházej k ní v jednotlivých Zdrávasech růžence jako
zamilovaný. Ona tě povede k poznání žáru pravé Lásky – Boha, který se vylévá v
ohni Ducha Svatého. Buď více mariánský a budeš více Kristův! Panno Maria,
snoubenko Ducha Svatého, oroduj za nás.
TARSICIUS, P. Marek Miškovský

SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA
„Matko Boží, Panno Maria, Královno růžence, ukaž nám sílu svého ochranného
pláště. Z tvých rukou vychází naděje a mír, který velmi potřebujeme.“
Tweet papeže Františka 13. 5. 2020

I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR
Otec vysvětluje synovi: „Ten
výprask jsem ti dal proto, že tě
mám moc rád.“ „Ale tati, tolik
lásky
si
snad
ani
nezasloužím!“
Paní učitelka napsala žákovi
do žákovské knížky: „Smrdí,
umývat!“ Otec žáka odepsal:
„Učit, nečuchat!“

„Pane doktore, syn mi onemocněl,“
volá tatínek na polikliniku. „Jaké má
příznaky?“ ptá se pan doktor. „Zítra ve
škole píšou písemku z matematiky!“

„Chlapče, umíš jezdit na kole?“
„Bohužel ne, pane.“ „Tak mi prosím
pohlídej to moje, za chvilku přijdu.“

MODLITBA
Přijď Duchu Svatý, otevři moje oči, ať vidím tvou lásku v
celém svém životě, a díky ní vidím cíle, které jsi mi
přichystal. Amen.
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