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Slavnost Ježíše Krista Krále, číslo 13. Jméno a příjmení:

SLŮVKO
Zkus si představit, jak vypadá: královská
koruna, helma, biret, kovbojský klobouk.
Jak vypadá člověk, který nosí tyto
pokrývky hlavy. Proč je nosí? Nakonec si
představ, jak vypadá trnová koruna.
Komu patří a proč ji nosí? Ano. Ježíš
v dnešním evangeliu je trochu jiný král.
Nenarodil se v královském paláci,
ale ve stáji v jeslích. Vrcholný čin své moci
neudělá z královského trůnu, ale z kříže:
lotru po pravici dává věčnou radost a život
v nebi. V jednom žalmu se krásně píše:
mocně
nad
námi
vládne
jeho
milosrdenství. To je Ježíšův způsob.
Nepřišel vládnout, ale sloužit, pomoci
nám do nebe.

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH
Úkol č. 1: Práce s přílohou prac.
listu:
1. V příloze dnešního pracovního listu
je koruna pro Ježíše. Tvým úkolem bude
vybarvit a vyzdobit korunu tak, jak by si
ji Ježíš zasloužil.
2. Vylušti luštěnku na pracovním listu.
Úkol č. 2:
Připravit si základ pro stavbu Betléma,
který budete jako rodina tvořit během
adventní doby. Budou se rozdávat při
páteční mši sv. Zašli fotografii na farní
email rkf.hnojnik@doo.

Úkol č. 3:
Pro příští pátek připravit si lucerničku pro mši sv. Jak? Stačí vzít zavařovací
sklenici, vyzdobit podle představ a vložit svíčku. Na okraj sklenice připevnit
drátek, aby se lépe držela.
ŽIVOT V CÍRKVI
Harmonie
Farnost je pro farníka domovem. Atmosféru
domova vytváří vzájemná láska a pozornost, dobré
vztahy a vědomí sounáležitosti. Vyprávěla kdysi jedna
konvertitka o svém křesťanském začátku. Byla ve velmi
těžké situaci, duševně
na dně. Pro špatné vztahy doma i u přátel neměla kam
jít. Poprvé vstoupila
do kostela, kde se svítilo a bylo slyšet zpěv. S obavami,
jestli nebude jako nevěřící vykázána ven, vklouzla do prázdné poslední lavice.
Otočila se na ni nějaká paní
a přívětivě se usmála. Po chvíli jí přinesla

kancionál. Když viděla, že „vetřelec“ se v knize nevyzná, našli jí zpívanou píseň.
Laskavé přijetí způsobilo, že zašla
do kostela častěji. Tak začala její
konverze.
Má-li být dům Boží také domovem Božích dětí, musí tomu odpovídat
i jeho výzdoba, čistota. O málokterý kostel se může starat nějaký profesionál.
Většinou jde o obětavé dobrovolníky pečující o úklid, výzdobu, praní prádla,
ale i údržbu. Zastavil jsem jednou u venkovského kostela, kde právě větší skupina
žen končila velký úklid, a dověděl jsem se, že každý pátek po poledni jich přichází
aspoň deset. Úklid netrvá dlouho, když je jich tolik, a pak je chvíle na společné
posezení u kafe ve farní učebně. Všechny se tam těší, protože už patří k sobě, mají
své společenství.
K životu farní rodiny patří liturgické slavení s oslavou Boha a jeho darů,
událostí z dějin spásy, ale také světců. Slaví se církevní události (poutě
a posvícení) i křty a svatby farníků, významná jubilea. Žije-li farnost jako
společenství, nejsou svátosti či jubilea jen soukromou záležitostí někoho,
ale společnou oslavou farní rodiny. Zkušenosti těch, kteří spoluvytvářejí
společenství ve farnosti, to ukazují jasně. Ve farnosti, která je domovem, jsou
osamělí vyjímkou a vztah k Bohu je silným vztahem k Otci.
V jedné farnosti vůbec nebyli zvyklí slavit patrona kostela. Společenství
mladých bylo pozváno na pouť do farnosti v jiném kraji. Líbilo se jim tam a chtěli
hostitele na oplátku pozvat také, ale nebylo na co. To dalo impuls k přípravě
poutní slavnosti nejen v kostele, ale pak i k zahradní slavnosti na farním dvoře.
Vše s vlastním programem.
JAK SI PŘEDSTAVUJI FARNOST DNES, Mons. Jan Graubner

ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY
Co je pod kapotou?
Jako malému (jako každému) klukovi se mi líbila auta.
Doma jsme auto neměli, ale jedno stálo za zahradou v zemi
nikoho. Stálo na špalcích a stálo tam již dlouho. Nikomu
nepatřilo, tak patřilo nám. Jedny dveře se daly otvírat,
sedadla v něm byla a ani volant nechyběl. Trávili jsme v něm odpoledne a
prožívali své první projížďky i dobrodružné honičky. Občas jsme dělali údržbu.
Snažili se leštit zašlou karoserii a nahlíželi pod kapotu, kde v místech motoru zela
pouze díra
do převodovky. Byli jsme důležití a šťastní. Dnes, kdy jsem větší,
se tomu usmívám, a když koukám po autech, jeden z prvních pohledů je pod
kapotu, kde (bohužel často už jen podle popisu na krytu a podle velikosti) mohu
tušit
a obdivovat výkonné motory. Nevím, jak s podzimem – a také
koncem církevního roku – vidíš uplynulý rok. Neseděl jsi dlouhou dobu na

jednom místě a nesnil jen o jízdě životem bez motoru? S padajícím listím odhoď
plané sny a soustřeď se na to podstatné: sílu, kterou dává Bůh těm, kteří o ni
prosí. Cítíš-li se zahanben dlouhým vysedáváním v nepojízdném vraku, jdi za
Marií. Ona tě vezme za ruku
a přivede tam, kde se rozdává síla naplno – k
Ježíši ve svátostech. A až se budeš rozhlížet po kamarádech, nehleď na povrch,
ale nejprve hledej, kde je „motor“ jejich skutků.
TARSICIUS, P. Marek Miškovský

POZNEJ SVĚTCE
Vylušti následující tvrzení psaná v Morseově abecedě. Zjistí kdo je to to za světec
a který den si ho připomínáme.
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JÁ JSEM KRÁL
Pán Ježíš v podobenstvích často mluvil o Božím království. Židé očekávali
Mesiáše – krále, který porazí jejich nepřátele, vypudí Římany a z Jeruzaléma bude
vládnout nade všemi národy. Ježíš však mluvil o „svém“ království jinak:
přirovnával ho k nepatrnému semínku, ke kvasu, k ukrytému pokladu. Ježíš byl
jiný král, než si mnozí představovali. Když rozluštíš znaky po obvodu královské
koruny, dozvíš se, co o sobě Ježíš řekl. Postupuj od šipky ve směru hodinových
ručiček.

SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA
„Nenechte se zabrzdit strachem z novot a nezpomalujte svůj krok, objeví-li se
těžkosti. Nezapomeňte, že pokaždé, když někoho potkáte, jde o opravdovou
událost, která může měnit život lidí.“
Tweet papeže Františka 20. 11. 2019

I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR
Když si dva sloni sednou na plot,
jaký je čas? No přece vyměnit plot.

Stojí dva policajti ve frontě na
hřebíky a jeden říká: „Člověče, já
už necítím nohy.“ A druhý
přičinlivě: „Tak si čuchni k mým!“

Stejně bych chtěl žít v době
Přemysla Otakara II. To končil
dějepis na padesáté stránce.
Pan farář byl na návštěvě ve velice
zbožné rodině. Při odchodu se loučí
se všemi a podává ruku i
nejmladšímu synovi. Ten však mlčí.
Rodiče syna povzbuzují: „Tak co se
říká?“ „Pán Bůh zaplať, že odcházíte.“

MODLITBA
Pane Ježíši, Ty vládneš mocí svého milosrdenství! Buď
Králem naší rodiny i života každého z nás. Amen.
BYL JSEM V PÁTEK NA MŠI SVATÉ?

Info: www.farnost-hnojnik.cz, www.facebook.com/farnosthnojnik
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