
PARWORKS 
Svátek Uvedení Páně do chrámu, číslo 21. Jméno a příjmení: 

SLŮVKO  

Číslice „2“ nám může připomínat 

labuť. Když k ní přimaluji ještě jednu 

zrcadlově otočenou dvojku - labuť, obě 

labutě vytvoří srdíčko. Dříve jsme často 

mohli vidět na svatebních oznámeních 

labutě, protože jsou pověstné svou 

věrností. Jsou chvíle, kdy na tom                      

s věrností nejsme moc dobře. Ten, kdo       

je ale 100% věrný je Bůh. Na jeho věrnost 

se můžeme vždy zcela spolehnout. 

Spoléhal na ni i Simeon, o kterém jsme 

dnes slyšeli. Bůh mu slíbil, že nezemře, 

dokud na vlastní oči neuvidí Mesiáše. 

Simeon byl už starý, a přece stále čekal, 

důvěřoval a spoléhal na Boží věrnost.        

Je nádherné sledovat jeho reakci na Boží 

věrnost. Když Simeon konečně spatří 

vytouženého Mesiáše tak, jak mu to Bůh 

slíbil, plný radosti chválí Boha. Simeonův 

chvalozpěv nám církev dává jako vzor 

modlitby před spaním. Stejně i my 

můžeme boha každý večer chválit                 

za všechno tak, jako Simeon. 

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH  

Úkol č. 1: Práce s kartičkou z neděle 

č. 23:  

1. 1. S pomocí zrcátka zjistíš jméno z 

evangelia.   

2. Jak se jmenovala žena, která byla 

vdovou a měla 84 roků? Čí byla dcera a z 

jakého kmene pocházela?  

Úkol č. 2: Práce s přílohou prac. 

listu:  

1. Do volných koleček postupně doplňuj 

poděkování za každý den.  

2. Vylušti názvy mužských a ženských 

řeholí. 

Úkol č. 3: 

Co asi dělá osoba, která žije v klášteře a je 

zasvěcena tomuto způsobu života?

ŽIVOT V CÍRKVI 

Žít život jako trvalé Velikonoce 

   Křesťanské společenství se tedy rodí ze slova Božího. Jeho 

středem a vrcholem však je slavení eucharistie. 

Prostřednictvím eucharistie zapouští své kořeny do tajemství 

velikonočního Krista a skrze něho samotného společenství božských Osob. V tom 

je úžasná hloubka života křesťanského společenství! V tom je i význam slavení 

liturgie – vtahuje nás přímo do nitra Božího života. V ní se setkáváme s Kristem. 

On, zemřelý a zmrtvýchvstalý, žije mezi námi. To, co slavíme, má však utvářet náš 

život. Eucharistie nám odhaluje smysl všech našich trampot a těžkostí, se kterými 



se setkáváme na své cestě, smysl každé bolesti. Ve spojení s Kristovou obětí se to 

může stát obětí Bohu a zdrojem života. Nic nemůže zabránit v cestě tomu 

společenství, které se naučilo žít svůj život jako trvalé Velikonoce, jako umírání a 

vstávání z mrtvých s Kristem. (srov. Řím 6,4-8).  

Vaše úsilí se přece nezakládá na pohnutkách čistě lidských, na nestálém 

citovém entuziasmu. V Kristu ukřižovaném a zmrtvýchvstalém a současně 

způsob, jak je přivádět k ještě většímu rozkvětu. V něm nacházíte i způsob, jak 

uskutečňovat vaše křestní kněžství.   

JAK SI PŘEDSTAVUJI FARNOST DNES, Mons. Jan Graubner 

ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY 

Prohlídka 

Gotickým prostorem se jako tichý proud nesla melodická 

slova pana profesora, který téměř zaplněný kostel uváděl do historie, 

jejích dat a souvislostí a objasňoval výlučnost tohoto místa jako 

symbolu, útočiště a pamětníka – památníku života našich předků. 

Před očima se střídaly chvíle vzepětí ducha a stavby a období úpadků a stagnace. 

Celé dějiny města se koncentrovaly v této historické stavbě. Průvodce v závěru 

výkladu vybídl k poznání tohoto místa a ke hluboké úctě ke generacím našich 

předků, kteří toto dílo vytvářeli. Po výkladu následovala prohlídka jednotlivých 

částí stavby spolu se zvědavými historicko-architektonickými otázkami a s 

objevováním zákoutí, do kterých se běžně nelze podívat. Lidé odcházeli 

povzneseni s hrdostí potomků velkých stavitelů. Kostel osaměl a ztichl. Před 

svatostánkem hořelo věčné světlo a u obrazu Matky Boží malá lampička. Zamkl 

jsem a na chvíli osaměl v tom nádherném prostoru. V uších mi ještě zněla medová 

slova a šum davu, do srdce však padal smutek. Klekl jsem si před obraz Panny 

Marie a v šeru podvečera vnímal bezcílnost moudrých slov a prázdnotu zvědavých 

otázek. Všichni se zajímali o hmatatelný projev historie, jejíž smysl hledají v ní 

samé, a tak jim zůstává skryt. Kde není víra v Boha, ztrácí se smysl k vnímání jeho 

viditelné přítomnosti – eucharistie. Kostel se stává prázdným symbolem a krása 

samoúčelnou.  

Maria Panno, ty, která ukazuješ na svého syna, pomoz mi 

neztratit ze srdce víru a z očí tebe, nejkrásnější z žen, která ukazuješ 

na krásu samu – smysl bytí a konání – Boha, Ježíše Krista. 

TARSICIUS, P. Marek Miškovský 

 

 



SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU 

Když uplynulo čtyřicet dní od Ježíšova narození, přinesli ho Josef            

s Marií do chrámu, aby ho podle Mojžíšova zákona představili Pánu         

a obětovali za něj holoubata. Tuto událost slavíme 2. února.                           

Z vnuknutí Ducha svatého přišel v tu chvíli do chrámu moudrý stařec 

Simeon, kterému bylo slíbeno, že nezemře, dokud na vlastní oči 

neuvidí Mesiáše. V chrámě byla i prorokyně Anna, velmi stará žena, 

která z chrámu nevycházela a dnem i nocí sloužila Bohu posty                      

a modlitbami. Simeon i Anna v dítěti poznali slíbeného Mesiáše. 

Děkovali a chválili Boha. 

 



SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA  

„Potřebujeme Jeho slovo, abychom naslouchali onomu jedinému Slovu, které k 

nám nepromlouvá o věcech, nýbrž o životě. Přečtěme si každý den nějaký verš z 

Bible, nechme se jím inspirovat. A objevíme, že Bůh je blízko, osvěcuje naše 

temnoty a s láskou nás vede po širém moři života.“ 

Tweet papeže Františka 29. 1. 2020 

I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR 

 

 

 

 

 

 

 

MODLITBA 

Pane Ježíši, ty jsi věrný v každé chvíli. Vždy se na 

tebe můžeme spolehnout. Chválíme tě za tvou 

věrnost. Amen. 

              BYL JSEM V PÁTEK NA MŠI SVATÉ?  

 

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 

„Koupím toho psa, ale musíte 

mi říct, zda je opravdu věrný.“ 

„Za to ručím. Prodal jsem ho 

už třikrát a pokaždé se vrátil.“ 

„Ahoj Karle, proč si držíš tvář?“ „Byl 

jsem u zubaře a ten mi vytrhl dva zuby.“ 

„Vždyť tě bolel jen jeden?“ „No jo, ale 

on neměl na pětistovku zpátky.“ 

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

