PARWORKS
6. neděle v mezidobí, číslo 23.

SLŮVKO
Pán Ježíš v evangeliu říká,
že dokud nepomine nebe a země,
nepomine jediné písmenko ani jediná
čárka ze Zákona, dokud se to všecko
nestane.
Zkusíme
se
zamyslet,
jak opravdu malá čárka nebo jedno
písmenko může úplně změnit význam
slova a tím i věty. Tak např. slovo „plast“.
Máme na mysli výrobek z umělé hmoty.
Stačí jedna malá čárečka a úplně se změní
význam slova. Už nemluvíme o plastu,
ze kterého se vyrábí například plastové
flašky, ale o plástu s dlouhým „á“,
o plástu, který je takovým zásobníkem ve
včelím úlu, na kterém je med. Když si
nedáme pozor, může se lehce stát,
že jedna malá čárka může způsobit
například to, že při zpěvu žalmu
(Žalm 19, 11) zazpíváme: Hospodinovy
výroky jsou sladší nad šťávu z plastů
místo plástů.
Pán Ježíš nám dnes říká, že to,
co nám slíbil v Bibli, nebude nijak
změněné. Že nepomine jediné písmenko
ani jediná čárka, dokud se to všecko
nestane. Například jeho slova: v jeho
očích jsi drahý a vzácný; ani vlas na hlavě
se ti neztratí bez jeho vědomí, já jsem s
vámi po všechny dny až do konce světa;
se naplní do posledního puntíku tak,
jak jsou napsána.

Jméno a příjmení:

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH
Úkol č. 1: Práce s kartičkou z neděle
č. 25:
1. Doplň písmena do věty a větu správně
opiš.

2. Zamysli se: K čemu jsou dobré zákony?
Znáš nějaký zákon nebo pravidla?
Úkol č. 2: Práce s přílohou prac.
listu:
1. Najdi věty, které k sobě patří.
2. Najdi postavy NZ, které k sobě patří. V
obou případech můžeš použít ekumenický
překlad bible.
ŽIVOT V CÍRKVI
Pospolitost oživována
láskou – II. část
Papež
Pavel
VI.
považoval vzájemnou
lásku
za
základ
živého
farního
společenství. Říká: „Pravá farnost je tam,
kde se všichni milují navzájem. Vědí, že je
to základní přikázání… Jak se jmenuje síla,
která drží lidi pohromadě, která
je schopná udržet pohromadě, organismus
celé farnosti? Jmenuje se láska!

Ohromný dar! Vychází z Boha. Toto je veliký ustavující zákon církve! To
je veliké rozlišující znamení, schopné ukázat, na jakém stupni je život církve.“

A v projevu k farnosti Panny Marie Pomocnice v Římě zdůrazňuje:
„Zbudovali jste si hmotný chrám, budujte živou Církev! Církev jste vy! Tento
chrám je pouze prostor, v němž se shromažďujete. Musíte budovat své farní
společenství, komunitu jako jednotu, která má ve svém středu faráře a ty, kteří
jsou vašimi představenými k vašemu duchovnímu dobru. Nechejte se proniknout
tímto smyslem pro jednotu, pro společenství, které v evangelní řeči znamená, ‚být
bratřími‘, milovat se, pomáhat si.“
Při jiné příležitosti: „Milujte se! Mějte se rádi! Ach, jak by to bylo
opravdu úžasné, kdyby naše farnosti ukazovaly, čím má naše církevní
společenství být, totiž lidmi, kteří se původně neznají, skupinami lišícími se
zvyky, výchovou, původem, věkem, povoláním atd., ale když se ocitnou v církvi,
ukazují se pak najednou a cítí se jako další jádra bratří. Stávají se přáteli, hledají,
kde je nějaký nemocný, aby mu mohli pomáhat, aby se o něho mohli starat, kde
je nějaký nezaměstnaný, aby mu mohli poskytnout pomoc, kde je nějaké dítě, aby
ho mohli vychovávat. Jedním slovem: kde se co dobrého dá pro bližního vykonat,
tam dát okamžitě k dispozici srdce i ruce a tak ukazovat: K tomu nás volá Kristus!
Připomeňte si slavnostní slovo Kristovo: ‚Podle toho poznají, že jste opravdu
mými učedníky, moji věrohodní následovníci a věřící, budete-li se navzájem
milovat.‘ (pokračování příště)
JAK SI PŘEDSTAVUJI FARNOST DNES, Mons. Jan Graubner

ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY
… a ty, kolik máš ANDĚLŮ?
Vypráví se o bratru Lvu, že měl jednou vidění
posledního soudu. Nejprve viděl v okně, z něhož byl
spuštěný žebřík, stát Ježíše, laskavého Soudce,
provázeného sv. Františkem. Příčky žebříku byly ale
tak daleko od sebe, že bylo téměř nemožné po něm
vystoupit. V dalším vidění se po boku Ježíše objevila Panna Maria. Byl
spuštěn žebřík, po kterém se dalo vystoupit, a Maria svým slovem
posilovala ty, kteří po něm vystupovali. Když pak zemdleli, posílala
jim na pomoc anděly, a tak jeden po druhém byli zachráněni.
Může Maria – v přítomnosti Boží – velet andělům? Jak to, že ji poslouchají? Má
snad osobní „služebnictvo“? Anděl není podřízen člověku. Jeho štěstí je v
poznávání a naplňování vůle Boží – tak má podíl na životě Božím. V horlivosti jde
proto všude tam, kde je možno uskutečnit vůli Boží. Proto má každý, kdo se křtem
stal příbytkem Božím, svého anděla strážného. Proto má každý svatostánek svého
anděla strážce. Proto Ti, kdo konají dobro, plní vůli Boží, mají kolem sebe anděly,
kteří jim v tom pomáhají. A kdo plní vůli Boží dokonaleji, více se ztotožňuje s

Bohem, má jich u sebe více? Proto je Panna Maria ve své služebné dokonalosti
nejen královnou andělů, ale je jimi i obdivována a poslouchají ji na slovo, protože
tak rozšiřují slávu Boží. Domyšleno do konce, znamená to, že i ty můžeš „velet“
andělům! Souzní-li tvá duše s tím, co chce Bůh, potom skrze modlitbu můžeš
posílat na pomoc druhým i anděly…
…, ale kolik že jich vlastně máš?
TARSICIUS, P. Marek Miškovský

ÚNOROVÁ LUŠTĚNKA
Děti se velmi radovaly z množství sněhu, které přes noc napadlo, a vyběhly ven.
Nasypaly ptáčkům do krmítka zrní a potom se pustily do stavění sněhuláků. Najdeš
mezi dvěma obrázky deset rozdílů?

Autor: Iva Fukalová

SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA
„Církev se nesmí uzavřít do sebe, nesmí opustit svoje poslání hlásat evangelium a
sloužit. Církev naslouchá křiku posledních a vyhnanců, protože si je vědoma, že
je putujícím společenstvím, povolaným být v dějinách prodloužením spasitelské
přítomnosti Ježíše Krista.“
Tweet papeže Františka 11. 2. 2020

I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR
„Pepíčku, pochlub se a
ukaž,
jaké
máš
vysvědčení.“
„Až
později, tati, já jsem ho
půjčil Mirkovi. On
chtěl postrašit své
rodiče.“

Tatí, bojíš se zajíců?“ ptá se zvědavý synek.
„Ne, proč?“ „A proč si s sebou na lov bereš
pušku a psa?“
Kamarádi se mezi sebou baví. „Víš, proč je
měsíc bledý?“ „Protože svítí celou noc a
nevyspí se!“

Šestiletý Pepík si s babičkou prohlíží rodinné fotografie. Je mezi nimi i
snímek chlapcova o dva roky staršího bratrance, který je mu nápadně
podobný. „To jsem já, když jsem byl ještě větší!“ zvolá vzrušeně.

MODLITBA

Nebeský otče, děkujeme Ti za dar Písma svatého.
Ty jsi nám v Bibli slíbil tolik úžasných věcí, které
můžeme denně zažívat ve svých životech. Pomáhej
nám, ať nezapomínáme, že všechno co jsi slíbil,
se vyplní. Amen.
BYL/A JSEM V PÁTEK NA MŠI SVATÉ?
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