
PARWORKS 
Květná neděle, číslo 32.  Jméno a příjmení:      

SLŮVKO  
Jistě každý z vás má nějakého 

oblíbeného hrdinu nebo superhrdinu. 

Nějakého airmana, spider-mana nebo to může 

být nějaký vynikající hudebník či sportovec, 

hokejista, fotbalista. Kdysi dávno byl dost 
oblíbený superman. Byl líbivý pro svou 

rychlost, hbitost a věděl rychle zachránit a 

pomoct. Byl nejsilnější ze všech. Zasloužil by si 

za svou statečnost zlatý pohár. Takoví 

hrdinové však převládají v dětských letech. 

Když potom člověk vyroste a začne chápat svět 

trochu jinak, zjistí, že tím největším a 
nejlepším super hrdinou je úplně někdo jiný. 

Je to JEŽÍŠ. O dnešní neděli jsme četli velmi 

dlouhé evangelium, kterému říkáme PAŠIJE. 

Vypráví o Ježíšově umučení. Možná vás 

napadne, že v pašijích Ježíš moc nevypadá jako 

superhrdina. Nikdo ho neoslavoval, nikdo mu 

netleskal. Jeho příběh končí ukřižováním a 
uložením do hrobu. Žádný happy end, žádné 

všeobecné veselí. Hrdina zemřel. Přesto 

všechno Ježíš super hrdina je. I tento na první 

pohled nešťastný příběh je radostná zpráva. Je 

to v EVANGELIU. Je to proto, protože právě 

tady Ježíš úžasným způsobem ukázal svou 

super sílu. Své super schopnosti. Tou 
schopností je LÁSKA. Za všech okolností 

zůstává stále stejný, stále milující a 

odpouštějící. I když je zrazen, opuštěn, zapřen, 

trním korunován, bičován a nakonec na kříži 

ukřižován. Stále miluje. A to i ty, kteří mu 

ubližují. On si nezaslouží pouze zlatý pohár 

jako odměnu. Jemu bychom měli dát celý svůj 
život, protože on tak miluje. Miluje tě takového 

jaký jsi. I když ho zapřeš, zradíš, zapomeneš na 

něho. On je stále ten stejný. Jeho láska se 

nemění. Moc mu na tobě záleží a zajímá se o 

tebe. A když přijmeš do života, do srdce tuto 

jeho lásku, vytvoříš tak s Ježíšem tým. Vytvoříš 
s ním neporazitelnou dvojici, která promění 

tento svět. A tak se modli tuto modlitbu: Pane 

Ježíši, díky, že jsi mi dal schopnost milovat. 

Dej mi prosím takovou lásku, abych mohl být 

takovým hrdinou jako ty. Amen.

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH  

PRO KVĚTNOU NEDĚLI:   
Tento týden si budeme uvědomovat 

velkou lásku Ježíše k nám, a jakou 

lásku mám já ke svým bližním 

1. Práce s kartičkou č. 32. 

Příloha č. 1. Pomalu si přečíst modlitbu 

a zamyslet se nad tím, o čem je. Uvědomit 

si Ježíšovu lásku. Napsat pak co mě 

napadlo při té modlitbě. Jaký příběh zde 

začíná.  Na závěr si můžeš pustit písničku. 

Zde je odkaz: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lf6

m8guXmX0 

2. Práce s přílohou č. 2. Po předchozí 

modlitbě jistě umíš vyjádřit lásku Ježíšovu 

i obrázkem. Vyzdob Ježíšovo srdce, které 

vyjádří tvou vděčnost za jeho skutky, které 

pro tebe udělal a ještě udělá. Pokud máš 

modlitební deník, můžeš tam napsat i 

nějaké myšlenky.  

3. Trochu jsme opomenuli vložit na web 

kartičky z naší postní aktivity, měly by už 

tam být, u jednotlivých nedělí. Mám na 

mysli s tím růžkem a dole s biblickým 

citátem k odstřižení. Pokud sis tvořil/a  

obrázek s citáty po celou dobu postní, 

dnešní neděli je poslední. Až budeš mít 

celý vyzdobený obrázek, můžeš zaslat 

fotku, jak se ti dařilo celou dobu postní 

tvořit obrázek s biblickými citáty. Také 

tvořím, pošlu fotku.



4. Vylušti luštěnku, která je v příloze č. 3 a 4 

5. Doplň slova do textu: (nápovědu si můžeš najít u Mt 26,14-27,66) 

Petra a dva Zebedeovy syny _______ s sebou. Pak se ho zmocnil smutek a 

úzkost. Řekl jim: „Má duše je ___________ až k smrti, zůstaňte zde a 

____________ mnou!“ Trochu poodešel, padl tváří k zemi a modlil se: „Otče 

můj, jestliže je to možné, ať mě mine tento __________; avšak ne jak já chci, 

ale jak ty chceš.“ Když došli na místo zvané ____________, což znamená 

`Lebka', dali mu pít víno smíchané se žlučí. Okusil, ale pít nechtěl. Přibili ho 

_________ a rozdělili si jeho šaty _____________. Potom si tam sedli a 

hlídali ho. Nad hlavu mu připevnili nápis s udáním jeho provinění: 

„________________________________ Od dvanácti hodin nastala tma 

po celém kraji až do ________ odpoledne. Kolem tří hodin zvolal Ježíš mocným 

hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“, to znamená: 

„_______________________________?“ Ježíš však znovu vykřikl 

mocným hlasem a _______________. Vtom se chrámová opona roztrhla vpůli 

odshora až dolů, země se zatřásla, skály se rozpukly, hroby se otevřely a mnoho 

těl zesnulých svatých bylo ___________________. Josef vzal tělo, 

______________ ho do čistého lněného plátna a uložil ho do své nové 

___________________, kterou si dal vytesat ve skále. Před vchod do hrobky 

přivalil velký ________________ a odešel. 

6.  Je úkolem tak trochu celé rodiny. Záleží, jak si s ním poradíte. Mělo by vás to 

vnést do prožívání Svatého týdne. Jelikož se nesetkáme v kostele, může to být pro 

vás takové rodinné slavení Svatého Týdne. Přeji vám, ať to zvládnete. Budu tvořit 

s vámi. Podělíme se pak fotkami. Návod najdete v příloze č. 5 

7. List pro menší děti  k vypracování příloha č.   7, 8, 9. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 



ŽIVOT VE FARNOSTI 

Velikonoce 2020 slavíme hlavně v rodině 
Jsme u vrcholu postní doby 2020 a týden nás dělí od radostného slavení 

Ježíšova vítězství nad smrtí. Letošní prožívání těchto důležitých dní liturgického 

roku bude v rodinách. Opravdu bude záležet, jak se připravíte a sami prožijete 

tyto dny doma v kruhu nejbližších.  Pak bude ono Velikonoční „Aleluja“ radostné 

a pravdivé. Možná právě, že všechno bude „jinak“, můžeme objevit něco, co jsme 

vůbec neobjevili a dodá nám to i smysl slavení velikonočních tajemství. Dny 

Svatého týdne má mnoho symbolů, které si možná neprožijete ve společenství 

farnosti, ale zase na druhou stranu poznáme něco, co bylo pro nás samozřejmé či 

neviditelné. Proto prosím a vyzývám, pokusme se alespoň něco málo si vybrat z 

nabídek, přizpůsobit je okolnostem, možnostem doma a prožijme velikonoční 

slavení tak, jak to prožívají Židé o Pesachu (židovské Velikonoce) v rodinách. 

Bude to velmi podobné. Na webu farnosti www.farnost-hnojnik.cz budou 

postupně zveřejněna krátká videa „Velikonoce v rodině“, pak v příloze č. 6 

budete mít manuál s texty, které lze použít v daný den. Velice to doplňuje úkol č. 

5, který je vlastně úkolem celé rodiny. Z naší kaple sv. Kryštofa v Hnojníku 

budeme přenášet mše sv. v hodinách, jak je uvedeno na webu.  Přeji radostné a 

pokojné prožití Svatého týdne. 

 ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY 

 Každý nemůže být Messi 

Každý malý kluk, když začne hrát fotbal, tak chce hrát 

v útoku a dávat góly. V prvních letech se však musí všichni 

kluci naučit základní fotbalové dovednosti a teprve potom se 

ukáže, kdo kde bude hrát. Někdo se hodí víc do brány, 

protože je mrštný a umí vykrývat prostor. Jiný zase dobře obsazuje hráče, tak jde 

do obrany. V útoku hrají většinou ti, kteří rychle běhají, jdou jim kličky a dobře 

střílejí. Každý časem s pomocí trenéra objeví, kde bude pro tým nejplatnější. V 

církvi je to trochu podobné jako ve fotbale. Každý se nejprve musí naučit základní 

dovednosti: mít rád Pána Ježíše, modlit se, chodit ke zpovědi a na mši svatou atd. 

Teprve časem objeví, co ho přitahuje, kam ho Pán volá a kde mu asi bude nejlépe 

sloužit. Kněz, který mě zná, mi v tom může poradit jako dobrý trenér. Jako není 

moudré chtít hned hrát v útoku nebo v bráně, tak není moudré chtít být bezhlavě 

knězem nebo řeholníkem. Představte si Messiho v bráně nebo Čecha v útoku. 

Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás. 

TARSICIUS, P. Marek Miškovský 

 



SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA  

„Přemýšleli jste o závislosti na hrách, na pornografii, na internetu... na úskalí 

virtuálního prostoru? Budeme-li stavět na evangelní zvěsti o milosrdenství, 

můžeme ulehčovat a uzdravovat mnohá utrpení, pojící se k novým závislostem. 

Modleme se, aby všichni trpící našli pomoc.“ 

Tweet papeže Františka 3. 4. 2020 

I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR 

 

MODLITBA 

Nebeský Otče, děkuji ti, že díky Písmu svatému poznávám 

tvého Syna Ježíše. Od něj se můžu naučit jak dobře žít. 

Pomáhej mi uchovávat tvé slovo v srdci. Dávej mi sílu, 

abych podle něho žil jako tvé milované dítě. Amen. 

              

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

© Římskokatolická farnost Hnojník, pro vnitřní potřebu farnosti, Centrum pro katechezi 

Olomouc - https://www.katechetiolomouc.cz/, Časopis Tarsicius pro ministranty 

Ptá se otec na třídní schůzce: „Je to pravda, že náš syn mívá originální 

nápady?“ „Ano,“ přisvědčuje učitel, „zejména v pravopise!“ 

Po ukončení bojů bude Irák 

rozdělen na zóny. Budou to 

zóny Natural, Natural plus 

a Diesel. 

Muž leží na smrtelné posteli. Už si v duchu odpočítává zbývající čas. Náhle 

však ucítí omamnou vůni koblih. Sesbírá poslední síly a doplazí se do 

kuchyně a natáhne se po jedné koblize. V tom přiskočí žena, plácne ho po 

ruce a řekne: „Necháš to, to je na pohřeb!“ 

Jendo, co je to litr? Totéž co kilogram, 

jen je mokrý! 

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

