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7. neděle v mezidobí, číslo 24.

SLŮVKO
Puzzle. Skládanka, která má
různou náročnost. Záleží pro jaký věk je
a kolik dílků má. Představte si tři
skupinky soutěžících. Každá by dostala
jedny puzzle, aby je poskládala. Která
ze skupinek by byla nejrychlejší? Ta, co
měla velké dílky puzzle nebo ta skupinka,
která měla malé dílky puzzle? Jsou
puzzle, které je opravdu složité poskládat.
Trvá to hodiny a hodiny, než najdeme,
kam nějaký dílek patří. Někdy ale stačí,
že přijde někdo, třeba starší brácha nebo
rodiče, kteří toto puzzle už někdy skládali.
Vezmou ten otravný dílek a dají ho na své
místo, kam patří.
Podobné je to i v našem životě.
Někdy něco prožíváme, řešíme, nevíme si
s tím rady. Nevíme, co chybí k tomu,
aby vše bylo, jak má být. Máte nějakého
dobrého kamaráda nebo kamarádku?
Stalo se vám někdy, že se s vámi tento
kamarád nebo kamarádka z ničeho nic
přestal bavit a nevěděli jste proč?
Můžeme nad tím přemýšlet, trápit se, co
se pokazilo a jak to vyřešit. Uvědomujeme
si, že to sami nezvládneme. Ale máme
dobrého přítele, Ježíše. On nám v tom
touží pomoci. Ví, co je potřeba udělat, aby
vše bylo správně. Pomůže nám uspořádat
tu
skládanku
našeho
života.
Nezapomínejme ho prosit o pomoc.

Jméno a příjmení:

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH
1. V příloze listu máš dílky puzzle,
poskládej je.
2. Zamysli se, co je to dokonalost?
3. Začíná postní doba, co o tom víš?
Pomůže ti rozluštění příloh pracovního
listu.
ŽIVOT V CÍRKVI
Pospolitost oživována
láskou – III. část
Při
příležitosti
posvěcení
nového
farního
kostela
Nejčistšího Srdce Panny Marie v Římě
Pavel VI. dodává: „Kdyby tento kostel
zůstal prázdný, k jakému účelu by byl
postaven? Byl by to ubohý kostel. Proto
všichni
věřící
farnosti
musejí
spolupracovat
na
vybudování
opravdového nového kostela hodného naší
doby, vytvářeného dušemi, které se mají
rády v duchu pravé křesťanské lásky.

Jsou věřícími ti, kteří jsou zapsáni na
matričním
úřadě
anebo
v matrice
pokřtěných?
Jsou
opravdovým
shromážděním jen proto, že jsou v neděli
na mši svaté, aniž by se znali, a přitom jsou
proti sobě zaujatí? Je-li církev taková, pak se ale nejeví jako něco kompaktního;
to pojidlo, které má ve všech vytvořit skutečnou, organickou jednotu, ještě
nepůsobí.

Jsou-li věřící sjednoceni v lásce – v Kristově lásce – pak je to opravdu živá
farnost, tam je skutečná církev, poněvadž tam božsko-lidský prvek intenzivně
působí a neustále přináší Kristovu přítomnost uprostřed nás.
JAK SI PŘEDSTAVUJI FARNOST DNES, Mons. Jan Graubner

ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY
Klouže to.
Zima až praští. Kopec, který po úzké
cestičce v létě vyběhneš jako nic, je
najednou téměř nedostupný. Začínáš tušit, co to znamená „skleněná
hora“. Ani rozjezd naší mírně se svažující ulicí najednou nejde bez
pomoci někoho, kdo podsypává prokluzující kola.
Sám si nepomůžeš. Víc než síla je dovednost a ochota spojit své síly, podané ruce,
které zachytí, vytvoří oporu, vytáhnou. Nespoléhat jen na sebe, důvěřovat
druhým, věřit, že nás podrží a nepodrazí. Hledáš skutečně důvěryhodnou
pomocnou ruku? Podívej na Marii a Josefa – lidi svaté a spravedlivé – jak
přicházejí do chrámu v Jeruzalémě a pokorně se sklánějí před Bohem, přinášejí
na znamení své víry v oběť pár hrdliček a prosí o ochranu a pomoc pro sebe i pro
dítě Ježíše.
Že to nepotřebovali? Jistě. Ale k čemu by nám bylo, kdyby se svou božskou silou
Ježíš vznesl nad „skleněnou horu“ našich hříchů, když my bychom marně
natahovali své ruce a volali po pomoci. Bůh chtěl být uprostřed nás a jeden z nás,
aby se mohl s námi spojit a tak nám nabídnout pomocnou ruku. Tušíš už, co to
znamená společenství věřících, co to je Církev? To je podaná ruka Boží, která se
tě dotýká svátostmi ve společenství věřících bratří a sester, abychom společnými
silami zdolali lidsky jinak nedobytnou horu našich hříchů. Držíš-li se podané ruky
Boží, ruky Ježíšovy, podržíš i lidi kolem sebe. Přinášej sebe sama na oltář jako
oběť čistou a svatou – ministruj svatě!?
TARSICIUS, P. Marek Miškovský

ZAČÍNÁ DOBA POSTNÍ
Na Popeleční středu se všichni věřící scházejí v kostele, aby společně
zahájili postní dobu. Přijímají na čelo znamení popela, kterému
říkáme popelec. Každý se zamýší nad slovy kněze: „Pamatuj, že jsi
prach a v prach se navrátíš.“ A nebo také nad slovy: „Čiňte pokání
a věřte evangeliu.“ – Co tato slova mohou znamenat pro mne?

Na obou obrázcích věřící přijímají popelec. Obrázky se však od sebe liší. Najdeš 10
rozdílů?
SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA
„Chvíle vzteku toho může zničit spoustu. Když zmizí sebekontrola, chybí odhad
toho, co je opravdu důležité, a může se zhroutit vztah k bratrovi, někdy
nenapravitelně. Ze zlosti spolu mnozí bratři přestanou mluvit a vzdálí se jeden
druhému. Tichost je opakem. Tichost spojuje.“
Tweet papeže Františka 20. 2. 2020

I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR
„Tohle chytré zařízení
udělá polovinu práce
za vás, pane majore,“
přesvědčuje strážmistr
svého nadřízeného o
koupi
počítače.
„Výborně, pořiďte mi
do kanceláře rovnou
dva!“

Jaký je rozdíl mezi Angličanem,
Američanem a Čechem vystupujícími z
vlaku? Američan se nerozhlíží a vyskakuje
z vlaku ihned, jak zastaví. Angličan počká,
až vlak zastaví, upraví se, podívá se, jestli
něco nezapomněl a poté vystoupí. Čech
počká, až vlak zastaví, upraví se, podívá se,
jestli někdo jiný něco nezapomněl, a teprve
potom vystoupí.

Dva blázni si koupí živého
vánočního kapra. Donesou si ho
domů a jeden se ptá druhého: „A
jak ho vlastně zabijeme?“ Druhý
odpoví: „Utopíme ho ve vaně.“

Pepíček: „Paní učitelko, já s vámi
taky často nejsem spokojen. Ale
řekněte sama – už jsem kvůli tomu
někdy volal vašim rodičům?“

MODLITBA

Pane Ježíši, děkujeme ti za každého z nás, za to, že
máme jeden druhého. Prosíme tě za ty, kteří jsou
samy nebo jim někdo blízky chybí. Buď jim
oporou. Amen.

BYL/A JSEM V PÁTEK NA MŠI SVATÉ?
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