
PARWORKS 
7. neděle velikonoční, číslo 38.  Jméno a příjmení: 

SLŮVKO  

Máte nějaký oblíbený sport?  Jezdíte 

na soutěže nebo turnaje? Pak jistě víte, 

jak je důležité, když vás někdo 

povzbuzuje. Když na tribuně sedí někdo, 

na kom vám záleží a podporuje vás. Určitě 

mi dáte za pravdu, když tomu, kdo slyší 

slova povzbuzení se soutěží mnohem lépe 

než tomu, kdo slova povzbuzení neslyší 

nebo slyší dokonce slova, která ho sráží. V 

životě to platí podobně. Ze všech stran se 

k nám valí záplava slov. Zapneme mobil, 

počítač, televizi, vyjdeme na ulici, na 

hřiště, do obchoďáku. Některá slova jsou 

dobrá, jiná špatná a některá úplně 

zbytečná. Aby nás nesmetla, jako 

rozbouřená řeka a my se v ní neutopili, 
musíme poznat, která jsou ta správná.  

V dnešním evangeliu jsme slyšeli, jak 

Ježíš říká svému Otci „.. vždyť slova, která 

jsi dal mě, dal jsem jim.“ Slova, která nám 

dal Ježíš, můžeme slyšet jak při čtení v 

Bibli, tak ve svém srdci. Jsou to slova, 

která ti Ježíš říká každý den. Jako by tě 

povzbuzoval z tribuny. „Máš na to, se 

mnou to dáš, nevzdávej to! Neboj se, zkus 

to ještě jednou! Jsi skvělý! Mám tě rád, 

svěř mi to a já se o to postarám!“ Takto 

mluví Ježíš k tobě. To jsou slova, která 

stojí za to si pamatovat. Na nich myslet, o 

nich uvažovat. To jsou slova, která tě 

budou v životě povzbuzovat, která tě 

budou motivovat k lepším výsledkům. 

Která tě přenesou přes všechny překážky 

a přinesou ti radost.  Povzbuzovat můžeš 

druhé i ty, pěkným slovem nebo právě tím 

co jsi slyšel o Ježíši, jaký je a jak nás 

povzbuzuje.

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH   

1. Práce s kartičkou č. 39. 

Příloha č. 1.  

Až budeš venku, podívej se na nebe, jak  

pohlédl Ježíš v dnešním evangeliu. Co 

vidíš? Napiš několik vět. 

2. Ježíš než se vrátil ke svému Otci, 

hovořil zde na zemi o svém Otci. Mnohdy 

nás povzbuzoval a mluvil o tom, jaký je 

jeho Otec. Více se dozvíš v příloze č. 2 a 

3.  

3. Opakování o slavnosti, kterou jsme 

prožívali ve čtvrtek 21.5.202. Jak se 

jmenuje? Příloha č. 4 

4. Kdo jsem? Příloha č. 5 a 6.   

5. list pro menší děti  k vypracování 

v příloze č. 7 a 8. 

Všechny přílohy naleznete na farních 

stránkách www.farnost-hnojnik.cz 

ŽIVOT VE FARNOSTI 

Co nás čeká? 

 Milé děti, ministranti, mládeži, přátelé 
novénou k Duchu svatému se 
připravujeme na závěr velikonoční doby, 
kterou jsme ve větší části prožívali doma v 
malých rodinných společenstvích. 
Omezení, která nás uzavřela do našich  



domovů, se pomalu uvolňují a my pevně věříme, že naše cesty se opět vrátí do 
běžných povinností, jak jsme byli zvyklí. Některé děti se postupně vracejí do 
školních lavic, aby se mohly alespoň na chvíli sdílet, co prožily a rodiče si oddechli 
od povinných vyučovacích hodin doma.  

 Co chci říci? Dětské mše sv. se pro tento školní rok již neuskuteční. Co bychom 
chtěli spolu prožít je slavnost Božího Těla průvodem okolo kostela a tím i 
poděkovat za dary a čas strávený spolu při těchto setkáních ještě předtím, než 
jsme byli uzavřeni do domácího prostředí. Zakončit tímto i školní rok a 
vyhodnotit to co jsme stihli udělat, vytvořit či zapamatovat si. Vše se uskuteční v 
neděli 14.6.2020 ve farním kostele v Hnojníku. V 8:30 průvod Božího 
Těla s družičkami a v 9 hod slavnostní mše sv. na ukončení školního 
roku.  

 Do 8.6.2020 je možné zasílat ještě vypracované úkoly z nedělí od 1.3 do 
31.5.2020 emailem, poštou nebo osobně do schránky nebo i po mších sv. v 
neděli. Můžeme ještě tímto nějaké bodíky příčíst. Stejné platí i o ministrantech. 
Kartičky, které děti dostávaly za účast na mši sv. a tím tvořily obrázek z 
odstřižených růžků, mohou obdržet i zpětně, je třeba o ně napsat na email: 
rkf.hnojnik@doo.cz a období od kdy do kdy. Připravíme a dodáme. Od minulé 
neděle jsou kartičky již k dispozici opět v kostele na lavičce vpředu. Bude hezké, 
když děti si obrázek přinesou na závěrečnou mši sv.  

 Evangelium dnešní neděle nás povzbuzuje, že nejsme sami. Ježíš se za nás 
přimlouvá u svého Otce a ví, co potřebujeme. Proto nás i motivuje, abychom se 
nevzdávali a šli dál, nebáli se. On je s námi po všechny dny. 

 

ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY 

Vypálené znamení 

Chodím se modlit do kaple kostela, kde je vpitá do 

omítky – napůl zmizelá a zase obnovená – freska. Pochází z 15. 

století a je na ní trůnící Madona s dítětem. Celé místo má svou 

pohnutou historii.  V době řádění žoldnéřů ve městě byla freska 

z bezpečnostních důvodů překryta vrstvou omítky. Po 

dlouhých letech pak omítka opadla a ejhle! – pod ní se objevila 

stará freska. Místo se začalo těšit velké oblibě a bylo hodně 

navštěvováno – a Matka Boží na tomto místě vyslechla a také vyslyšela mnoho 

proseb. Proto, když později kostel přestavovali, freska zůstala nedotčena. Vpitá 

do stěny, svědek víry a modliteb. Jako tetování, jako vypálený „cejch“. Potkávám 

hodně potetovaných lidí. Když pominu (v naší kultuře původní) účel tetování – 

nesmazatelným znamením bezpečně rozpoznat odsouzence, jedná se jistě o 

pokus vyjádřit neopakovatelně svou jedinečnost, nesmazatelně na sebe 

upozornit, a tak si potvrdit svou osobnost. Co máš ale vypálené v duši? Znamení 



odsouzence, se kterým se rodíš (dědičná vina), z tebe skrze křest smyla 

drahocenná krev Ježíše Krista. Křtem ti bylo do duše vypáleno znamení spásy – 

jsi Boží dítě! Jak s tímto obrazem naložíš, je na tobě. Můžeš ho ze strachu – nebo 

z pohodlnosti – překrýt nánosem omítky hříchu, můžeš se tvářit, že obraz (vztah 

a povinná úcta k Bohu) není. Na skutečnosti nesmazatelného znamení to však nic 

nezmění. Přepadá-li tě zoufalství hříchu, kterým jsi tento obraz ničil, pamatuj, že 

není žádný hřích, který by ho mohl zničit a vymazat. Pros na přímluvu Panny 

Marie, abys s pomocí Boží odstranil nánosy špíny a ve tvé duši znovu zazářil obraz 

Boží. Maria, Panno neposkvrněná, oroduj za nás!  

TARSICIUS, P. Marek Miškovský 

SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA  

„Tento život je darem, který nám daroval Bůh, a je příliš krátký, než aby byl 

spotřebováván smutkem a hořkostí. Chvalme Boha, buďme prostě spokojeni, že 

jsme. Jsme potomci velikého Krále, Stvořitele, a ve Stvoření jsme schopni přečíst 

Jeho podpis.“ 

Tweet papeže Františka 21. 5. 2020 

I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR 

 

MODLITBA 

 Děkuji ti Ježíši za tvá slova. Děkuji ti, že mě přivádíš ke 

svému Otci a povzbuzuješ mě, abych se nevzdával a usiloval 

o to, být ti stále blíž.  Amen. 

Info: www.farnost-hnojnik.cz, www.facebook.com/farnosthnojnik 
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Rybář sedí u řeky a dívá se na své 

pruty. Přichází známý, také rybář, a 

ptá se: „Je zde dobrá voda?“ 

„Znamenitá. Rybám se z ní vůbec 

nechce ven.“ 

 

Pepíček přijde do ztrát a 

nálezů: „Prosím, nemohl bych 

si u vás zapomenout housle?“ 

 

„Tati, já bych potřeboval nový 

harddisk.“ „A kouzelne 

slovíčko?“ „Ach jo, proč je 

dneska všechno zaheslovaný!“ 

 

Při hodině zeměpisu se učitel ptá: „Kde 

leží Kuba, Pepíčku?“ „V posteli, má 

hrozný kašel!“ 

 

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


 


