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ZPRAVODAJ FARNOSTI
PŘI KOSTELE sv. TOMÁŠE V BRNĚ

Motto:

Radost z Hospodina je vaše síla.

(Neh 8,10)

Úvodní slovo

Milá farní rodino,

dovolte, abych se s vámi náhradou
za úvodník podělil o jednu osobní
zkušenost. Díky dobrému kamará-
dovi ze semináře jsem měl možnost
na konci dubna prožít několik krás-
ných dní ve Svaté zemi. Z Izraele
jsem si pochopitelně odvezl řadu sil-
ných duchovních zážitků. Ten největ-
ší mě ale potkal po návratu domů.
V kontrastu s vyschlou Palestinou
jsem najednou v naší nádherné česko-
moravské svěží zeleni uviděl, nebo
spíš ucítil, nebo snad i zaslechl silný
pulsující symbol překypujícího Božího

života. Duch svatý – Pán a dárce ži-
vota a nenápadně přítomný Boží dech
je stále s námi a dotýká se nás skrze
krásu přírody, ale i skrze Krásu našich
sester a bratří i všeho, co konáme
s láskou . . .

Přeji tedy nám všem, aby se pro nás
prázdninové měsíce nestaly časem bez
Boha, ale abychom naopak na svých
cestách dokázali Boha chválit za jeho
krásu a dobrotu, kdekoli a s kýmkoli
se budeme zrovna nacházet a aby se
tato naše vnitřní touha také přirozeně
projevila naší upřímnou snahou slavit
každou neděli eucharistii. At’ nám
všem tedy Pán žehná a otevře nám oči
našich srdcí.

o. Jakub Tůma

ROČNÍK XXIII. 25. června 2017



Informace

• Dne 28. června proběhne po

”dětské“ mši sv. v zákristii rozloučení
se školním rokem a přivítání
prázdnin. Zveme děti a jejich rodiče.

• O slavnosti sv. apoštolů Petra
a Pavla 29. června bude v katedrále na
Petrově od 17:30 hodin u příležitosti
240. výročí založení naší diecéze
předsedat slavnostní bohoslužbě
moravský metropolita a olomoucký
arcibiskup Mons. Jan Graubner. Tento
den nebude v našem kostele večerní
mše sv. Všichni jsou srdečně zváni ke
společné pouti do katedrály.

• Dne 3. července oslavíme v naší
farnosti slavnost sv. Tomáše, apošto-
la, patrona našeho farního kostela.
V tento den je možné v našem
kostele za obvyklých podmínek získat
plnomocné odpustky. Přijd’te se spolu
s naším ”nevěřícím“ patronem mod-
lit o dar víry pro sebe, své blízké
i všechny hledající.

• O slavnosti sv. Cyrila a Metoděje,
dne 5. července, se již tradičně koná
Národní pout’ na Velehradě. Hlavní
mši sv. budou koncelebrovat čeští
a moravští biskupové od 10:30 na ná-
dvoří před bazilikou.

• V sobotu 15. července se uskuteční
adorační den naší farnosti. Příležitost
k tiché modlitbě před vystavenou

Nejsvětější svátostí bude mezi ranní
a večerní mší sv. Dobrovolníky
ochotné po dobu adorace alespoň
chvíli hlídat kostel prosíme o zapsání
v zákristii.

• Mladým připomínáme možnost
připojit se k Ceslostátnímu setkání
mládeže v Olomouci, které
proběhne ve dnech 15. – 20. srpna.
(https://olomouc2017.signaly.cz/)

• Do 31. října 2017 probíhá v naší
diecézi velká zábavně poznávací hra
Poklady brněnské diecéze. Je to
jedinečná šance poznat zajímavá,
avšak často zapomenutá místa
i osobnosti naší diecéze. Více inspirací
pro letní výlety naleznete na adrese:
http://www.biskupstvi.cz
/poklady2017/info

• Nejen rodiče s dětmi zveme na
14. diecézní pout’ rodin, která
se koná ve Žd’áru nad Sázavou
2. září. Více informací naleznete na:
http://www.crsp.cz/index.php
/verejnost/diecezni-pout-rodin

• Centrum pro rodinu a sociální
péči v Brně spustilo novou službu

”Na rozcestí“ pro neúplné rodiny.
Pro rozvedené nebo osamělé rodiče
nabízí pravidelný ”Klub sólo rodičů“,
který se bude konat jednou za
14 dní, na podzim pak proběhne kurz

”Na rozcestí“, který pomůže rodičům
zorientovat se v jejich nelehké situaci.
Centrum pro rodinu a sociální péči
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Biřmování pondělí 5. června 2017
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organizuje také Víkendový pobyt pro
rozvedené a osamělé rodiče s dětmi.

Více o programech Na rozcestí
naleznete na http://crsp.cz/index.php
/rodiny/neuplne-rodiny

• Biskupství brněnské pořádá kurz

”Dobrovolník v pastorační péči ve
zdravotnictví a sociálních službách“.
Kurz je určen lidem, kteří budou
pomáhat v duchovní péči o staré
a nemocné lidi, pomůže ale také všem,
kteří se o staré a nemocné již starají
a chtějí si takto rozšířit svůj ob-
zor. Obsahem kurzu jsou informace
o pastoračním rozhovoru, o speci-
fikách duchovní péče u nemocných
a seniorů, o základních duchovních
cestách v České republice a o zásadách
práce ve zdravotnických a sociálních
ústavech. Součástí kurzu je také su-
pervidovaná praxe ve zdravotnickém
zařízení.

Kurz bude probíhat v pěti
setkáních o sobotách v prvním pololetí
školního roku 2017/2018. Přihlašovat
se je možné do konce prázdnin 2017.
E-mail: dobrovolnikpp@gmail.com

Nad Petrovem vzlétne
240 balónků

Ve čtvrtek 29. června 2017
v pravé ”petrovské“ poledne
v 11 hodin vzlétne z Petrova k nebi
240 nafukovacích balónků jako
symbolické poděkování Bohu.

Brněnské biskupství si tak v den
slavnosti diecézních patronů sv. Petra
a Pavla připomene 240. výročí svého
založení (5. 12. 1777).

Již v 9.30 hodin bude brněnský
diecézní biskup Mons. Vojtěch Cikrle
předsedat pontifikální bohoslužbě při
příležitosti ukončení školního roku.

Poté (v 9.55 hodin) biskup Cikrle
promluví k výročí založení diecéze
a v 11 hodin vypustí přítomní 240
modrých, bílých, žlutých a červených
balónků. (Barvy vycházejí z barev
vlajky brněnské diecéze.) Jsou
zváni všichni fotografové, kteří
mohou své snímky z vypouštění
balónků následně zaslat na adresu
brno@biskupstvi.cz. Nejzdařilejší
záběry budou zveřejněny na webu
biskupství.

Večerní mši v 17.30 hodin bude
předsedat Mons. Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký a metropolita
moravský. Právě z olomoucké
diecéze se v roce 1777 brněnská
„odpojila“ a v Olomouci tím vzniklo
arcibiskupství.

V sobotu 2. září 2017 oslaví více než
dva tisíce přítomných založení diecéze
s brněnským diecézním biskupem Voj-
těchem Cikrlem na XIV. diecézní pouti
rodin ve Žd’áru nad Sázavou – II.

Biskup Cikrle jubilejní rok ukončí
v sobotu 2. prosince 2017 děkov-
nou bohoslužbou v katedrále sv. Petra
a Pavla spojenou s oceněním farníků

Martina Jandlová
tisková mluvčí Biskupství brněnského

(Redakčně zkráceno)
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Z farní charity

Milí čtenáři Tomáška!
Naposledy před prázdninami se
s vámi setkáváme na stránkách
Tomáška. Dnes bychom vám
především chtěli poděkovat za
mimořádnou štědrost, se kterou
jste přispěli jednak do sbírky na
charitu, pořádané na Svatodušní
neděli 4. června 2017 a jednak do naší
charitní pokladničky. Sbírka na charitu
vynesla 44 500 Kč. Z vašich darů do
pokladničky jsme předali na Charitě –
Služby Brno částku 20 000 Kč, a to na
tyto účely:

Chráněné bydlení pro mentálně
postižené

6 000 Kč

Denní centrum pro bezdomovce 7 000 Kč
Osobní asistence 7 000 Kč

Pomoc bezdomovcům
Často píšeme na stránkách

Tomáška o pomoci lidem bez
domova. S řadou z nich se setkáváme
i u vchodu do kostela a třebaže není
vždy jednoduché správně na jejich
prosby reagovat, jsou to naši bratři
a sestry, ti nejchudší, které nám klade
na srdce náš papež František. Proto na
projekty určené pro práci s lidmi bez
domova přispíváme z vašich darů.
Všem vám přejeme požehnané prožití
prázdnin a dovolených, at’ je Pán
průvodcem na vašich cestách.

Dobrovolníci farní charity

Slovo nemocným

Plesání svévolníků trvá krátce
a radost rouhačů jen okamžik.

Job 20,5

V pozemském životě lidí bývá
mnoho bolestí a utrpení. Jako věřící
lidé se nedíváme na tuto část našeho
života jako na konečnou, ale díváme
se na ni jako na jednu etapu živo-
ta, po které následuje etapa další. Je
naším úkolem prožít pozemskou část
našeho života tak, abychom se dobře
připravili na tu další fázi. Bůh dává
každému z nás dost pomoci, aby-
chom byli schopni žít tak, že naše
příprava bude dostatečná. Základní
směrnice pro náš život jsou obsaženy
v Desateru. Věříme, že všechno, co
prožíváme, bude zhodnoceno.

Kdybychom neměli naději na
věčný život, ve kterém bude všechno
zhodnoceno, byl by náš pozemský
život velmi smutný a bezútěšný.
Nemáme možnost si představit, jak
bude věčný život vypadat. Svatý Petr
o tomto problému napsal, že ani oko
nevidělo, ani ucho neslyšelo a na
lidskou mysl nevstoupilo, co Bůh
připravil těm, kteří ho milují. Víra
ve věčný život dává smysl všemu, co
prožíváme, děláme a snášíme. Bez této
naděje na věčný život bychom neměli
žádnou perspektivu do dalšího života.
Věříme, že když je naše situace hodně
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První svaté přijímání 11. 6. 2017
Foto Markéta Zelenková
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POVÍDKA

Druháci si povídají o prvotním
hříchu. Lidé chtěli být jako Bůh.
Každý z nás se svou troškou pých
podílel na Adamově: Už nebudeme
Boha potřebovat, když mu budeme
rovni. Děti mají na pracovním listu
onen osudový strom poznání dobra
a zla, po kterém se plazí had a dělí
ho na dvě poloviny. Najít protiklad ke
slovu RADOST je lehké – SMUTEK,
ZDRAVÍ – NEMOC. Ale ted’ je na
další krásné větvi plné květů napsáno:
MÁME SE RÁDI. První reakce je lo-
gická – nemáme se rádi. Paní učitelka
děti pochválí a ptá se, jak se to pozná.
Děti se překřikují: hádáme se, pereme
se a najednou zazní zdánlivě nelogic-
ké: JSME LÍNÍ. Na zlomek vteřiny je

překvapena i paní učitelka, ale pak
musí chválit: ano, když nedokážeme
udělat něco pro druhého, protože
se nám nechce, nemáme ho dost
rádi! Pak už přicházejí další otázky.
Nemáme v srdci závist a nepřejíc-
nost? Snažíme se odpustit křivdu nebo
v nás zůstává zloba? Máme dost rádi
mamku s tat’kou, když je neposlech-
neme a odmlouváme? Přemýšlíme,
čím bychom mohli potěšit babičku
s dědečkem? Všimneme si, když
někdo potřebuje naši pomoc? Nebo
jsme lhostejní a je nám jedno, koho
nám Bůh posílá do cesty? Děti si
nakonec zapisují do smutné poloviny
stromu: MÁME RÁDI JEN SEBE, OS-
TATNÍ LIDÉ NÁS NEZAJÍMAJÍ. Věta
je trochu delší, a tak ji tam děti musí
namačkat, ale to vůbec nevadí. Hlavně
abychom měli srdce dost velké pro
ostatní. Aby se tam naši nejbližší vešli
a nemuseli se mačkat (stojí-li jeden
druhému na hlavě, je to nepříjemné
zejména pro ty dole a ti nahoře zas
těžko udržují balanc ,. Snažme se
tedy, aby naši bližní – a pozor – mezi
ně patří i sourozenci a rodiče – necítili
utiskováni a mohli stát pevně, mohli
se na nás vždycky spolehnout.

Prožijme letošní prázdniny na
krásné rozkvetlé větvi: MÁME
SE RÁDI a ne na suché zčernalé:
JSME LÍNÍ. Aby pod námi najednou
nepraskla!

MV
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těžká, dostaneme pomoc a také dost
světla, abychom pochopili smysl toho,
co prožíváme. S Boží pomocí jsme
schopni obstát v každé situaci.

Z dějin i ze současnosti známe lidi,
kteří prožili velmi bolestné události ve
svém životě, neztratili svoji víru ani
životní optimismus, protože stále žili
a žijí v blízkosti Boha. A On je chrání,
aby nepropadli malomyslnosti a stra-
chu.

Víme, že taková víra je dar, o který
máme prosit a když ho dostaneme,
musíme ho stále rozvíjet poznáváním
Božích vlastností a působení Boží
prozřetelnosti v lidském životě.

Když budeme prožívat těžké
chvíle, Bůh nám dá svoji pomoc bud’
přímo, anebo prostřednictvím lidí,
které nám pošle, ale vždy budeme
mít dost sil, abychom každou situaci
prožili správně. I my však musíme
s bolestí počítat a být na ni připraveni.
S Boží pomocí jsme schopni prožít
všechno, co se v našem životě
vyskytne, tak, aby nám to prospělo
a neuškodilo.

o. J. Šik

Víkend pro mládež

V šest hodin večer nás sedmnáct
vystoupilo z autobusu, v malebné
vesničce Čučice. Kolem barokního
kostelíku, zvedajícího se tradičně na
kopečku, jsme se vydali silničkou

asi dva kilometry dolů k Oslavě.
Skautská chata stojí v hlubokém
zářezu údolí obklopena osadou a na
protějším divokém břehu se mocně
pnou hrdé skály. V jídelně jsme se
seznámili při několika úvodních
hrách, po nichž následovala večeře.
Pan kaplan nás uvedl do příběhu
svatého Pavla z Tarsu, jenž nám měl
být průvodcem po celý víkend. Při
tematické hře bylo naším úkolem
přenášet potravu (ryby a prasata)
z jedné křest’anské obce do druhé,
jež byly od sebe vzdáleny asi sto
metrů cesty do vísky. Na té ale chytali
nebohé křest’any nepřátelé z řad
vedoucích, a tak křest’ané volili cestu
nazdařbůh divokým lesem. Právě
v okamžiku, kdy jsem se pokoušela
nespadnout ze stráně do potoka na
mne zaútočil pan kaplan a zapáleně
mě nabádal ke konverzi na židovství.
Ve zběsilém útěku jsem ale utopila
v listí své brýle a musím konstatovat,
že zbytek pobytu jsem prožila velmi
názorně jako Šavel spadlý z koně. Den
jsme uzavřeli ošetřováním válečných
zranění a dokumentem o Pavlovi . . .

Ráno, po výborných smažených
vajíčkách, jsme se zamýšleli nad
Pavlovým obrácením, jakožto
biblickým textem a sloužili naši
vlastní mši v kostelíku. Odpoledne
jsme absolvovali divokou cestu
beze značky přes skály, zahrnující
chůzi slepého Pavla, brodění řeky,
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kamenování Štěpána, čtení v řečtině
a souboj s židy . . .

Abychom si odpočinuli, uspořá-
dali jsme společný táborák, při kterém
jsme prošli velmi širokou škálu vtipů
a písní – od Mojžíše po Citronky . . . ,

Po večeři jsme měli čas si
promyslet témata z prožitého dne,
popovídat si apod. Já jsem například
hledala náramky, které jsem první
den ztratila své kamarádce Magdě.
Asi o půl deváté nás zavolali
vedoucí do jídelny, kde jsme se
seznámili s arabskou a židovskou
kulturou, v kontrastu národních
tanců , a pokrmů. Ochutnali jsme
pitu, hořké koření, tradiční salát,
arabský slaný jogurt, či sezamovou
velmi, velmi, velmi sladkou chalvu.
Kristýnka nám promítala fotky ze

Svaté země a povídala o své pouti
zde . . .

Třetího dne jsme měli společnou
meditaci nad Janovým evangeliem,
a navštívili jsme zdejší poutní mši ke
svatému Janu Nepomuckému. Pana
kaplana ukořistili sice na oběd horliví
vesničané, ale pro nás z toho vzešlo
mnoho koláčků, laskonek, . . .

Před odchodem bylo třeba řádně
uklidit chatu, a tak jsme umývali ná-
dobí, až nám v kuchyni vše plavalo.
Okolo čtvrté jsme vysoutěžili zmrzli-
nu a vydali se na cestu do Oslavan,
odkud už nám jel spoj do Brna . . .

Akce se mi moc líbila, byla jedna
z nejlepších, co jsem kdy navštívila,
a už mám i nové brýle . . .

Anežka Ester Munzarová

Svatotomští farníci
na faře v Žirovnici

Na dny 12. – 14. 5. 2017 zajistila
PhDr. Ludmila Dufková skupině 12
tomáškovských seniorů, rezervaci
ubytování na faře v Žirovnici. Je
to rekonstruovaný objekt u farního
novogotického kostela sv. Filipa
a Jakuba. Žirovnice se nachází na
pomezí Českomoravské vrchoviny
v kraji Vysočina (vikariát Pelhřimov,
biskupství Českobudějovické). Objekt
zároveň slouží jako fara místní
římskokatolické farnosti. Jedná se
o adaptovanou stavbu farní budovy
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Z koncertu dětské scholy

Ze stanu s informacemi a ”Děti dětem“
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Nezvyklý květinový dar
zbožného fanouška Komety

Panně Marii Svatotomské
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a přilehlých objektů. Je využíván
i jako pastorační centrum. Fara nabízí
ubytování skupinám i jednotlivcům
pro účely rekreační i duchovní,
dále rodinám s dětmi, sportovním
klubům, táborům, školám v přírodě
i ozdravným pobytům.

Den jsme zahajovali v jídelně ran-
ními modlitbami, spolu s čtením
úryvků Písma svatého z brožury
Plzeňské diecéze ”Denní tichá chvíle“.
Po snídani jsme se vydávali na výlety
do okolí. Přitom jsme diskutovali ak-
tuální témata a vzpomínali na ty z nás,
kteří se tohoto pobytu nemohli zúčast-
nit i na toho, který již zemřel. Zazněl
i zpěv gregoriánského chorálu.

Z nedalekého města Počátky
jsme podnikli pěší pout’ k prameni
sv. Kateřiny, který se nachází
v nadmořské výšce 700 m v areálu
lázní stejného jména. Cestou jsme se
neopomenuli zastavit v opraveném
letohrádku sv. Vojtěcha. Lázně Svatá
Kateřina za svoji pověst lázní vděčí
pramenům sv. Kateřiny, sv. Markéty,
sv. Ludmily a sv. Vojtěcha. Ty byly
známy již v 16. století jako svatá voda
u Počátek. Dominantou lázní je kostel
Svaté Kateřiny z druhé poloviny
14. století, postavený jako poutní
kostel. Ten byl v roce 1958 vyhlášen
za kulturní památku. Nedaleko
kostela svaté Kateřiny se nachází
stejnojmenná kaplička, zastřešující
volně přístupný pramen. Všichni

jsme zde ochutnali skutečně dobrou
a příjemně chladnou vodu.

V sousedství kaple je křížový ká-
men s reliéfem latinského kříže. Na
louce za lázněmi nadšenci postavili
kamenný kruh druidů.

V Kamenici nad Lipou jsme se
kochali kvetoucí zámeckou zahradou
s památnou lípou, která byla za-
sazena v roce 1248. Po prohlídce míst-
ního kostela Všech svatých jsme se
v kostelních lavicích zaposlouchali do
koncertu smyčcového Kvarteta města
Brna.

Potom jsme si prošli Křížovou
cestu, která se nachází asi 1,3 kilo-
metru jižně od centra města v kopci
na cestě ke hřbitovu. Vznikla roku
1765 a byla rekonstruovaná v roce
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1993 akademickým sochařem Krnín-
ským. Zastavení jsou doplněna vý-
jevy provedenými technikou email –
smalt od malíře Romana Brichcína.
Na konci Křížové cesty, na vrcholu
Bradlo, jsme navštívili lesní hřbitov
s gotickou kaplí sv. Maří Magdalény
z roku 1347.

V neděli, jsme se zúčastnili ranní
mše svaté ve farním kostele sv. Jana
Křtitele v Počátkách. Na náměstí před
kostelem je velký sloup sv. Jana Nepo-
muckého s jeho sochou na vrcholu
a s plastickými výjevy z jeho života.
Potom jsme v Žirovnici navštívili re-
nesanční zámek. Nejzajímavější zde
byla ukázka dochovaných nástěnných
maleb z konce 15. století v hradní kapli
a malby ze 16. století v zámeckém
sále. Asi 200 m od zámku stojí budova
pivovaru, která byla postavena na
konci 16. století. Byla revitalizována,
a tak jsme zde mohli navštívit ex-
pozice perlet’ářství, knoflíkářství, his-
torických strojů a pivovarnictví.

Víkend strávený na faře v Žirovnici
a v okolí se nám velmi líbil. Toto
krásné a tiché prostředí můžeme
doporučit nejen pro trávení víkendu
s rodinou nebo s přáteli. Je zde
prostorná jídelna, kuchyň je vybavena
vším, co zde člověk potřebuje.
V zahradě je možnost rozdělání ohně,
v okolí jsou cyklistické stezky do
mnoha krásných míst atd. Objekt je
vhodný jak pro duchovní cvičení,
tak na dovolenou. Ubytování je

poskytováno celoročně v celkové
kapacitě 50 lůžek. O objekty fary,
o ubytované i o zahradu a tři ovce
se pečlivě stará správcová pí. Dana
Smoleňáková.

Kontakt na faru v Žirovnici:
https://www.cirkevnituristika.cz
/ubytovani/fara-zirovnice

PhDr. Jan Weinberger

PULS v brněnské diecézi

V loňském roce zahájil svou
činnost fond PULS – Fond na podporu
kněží a pastorace brněnské diecéze.
Fond byl zřízen 1. srpna 2016 jako
organizační složka brněnského
biskupství. Řídí ho správní rada
podle biskupem schválených stanov
a je kontrolován ekonomickou radou
diecéze. Jeho úkolem je shromažd’ovat
prostředky na materiální zajištění
kněží a pastorace naší diecéze.

Výdaje fondu směřují do tří oblastí:
kněžím – jedná se o prioritní oblast,
která pokrývá náklady na mzdy a vý-
daje spojené s formací a vzděláváním
kněží, farnostem – náklady na za-
jištění technické a ekonomické agendy
farností, tj. vedení účetnictví, ad-
ministraci dotačních žádostí, zajištění
stavebních akcí apod. a diecézi –
každý rok je podpořen jeden vybraný
projekt, který odpovídá na aktuální
potřeby a výzvy v diecézi.

Vznik fondu souvisí se změnou
stávajícího způsobu přispívání
věřících na potřeby diecéze. Do
loňského roku přispívala každá

8

farnost na potřeby diecéze deseti
procenty ze svých příjmů, této praxi
se říkalo ”desátek“. Nový způsob je
postaven na vizi velké rodiny malých
dárců. Právě k realizaci tohoto záměru
byl zřízen fond, do kterého mohou
dobrovolně podle svých možností
přispívat i jednotliví dárci. Tyto dary
jsou projevem spoluodpovědnosti za
život brněnské diecéze.

Cílem je, aby většina finančních
prostředků pocházela od dobrovol-
ných dárců, kteří se registrují jako
donátoři a svým pravidelným darem
chtějí podporovat kněze a pastoraci
v naší diecézi. Dalším příjmem fondu
je účelová sbírka, která proběhne
ve všech kostelích v neděli 24. září
2017. Poslední zdroj příjmů tvoří
roční příspěvky farností. Ty jsou
stanoveny částkou 280 korun za
každou dospělou osobu ve farnosti
a procenty z hospodaření s farním
majetkem.

Od ročního příspěvku farnosti
je odečtena výše zářijové sbírky ve
farnosti a všechny dary donátorů,
kteří si při registraci přáli, aby jejich
dar byl započten do zvolené farnosti.
Smyslem tohoto na první pohled
složitého způsobu započítávání darů
donátorů je, aby každý donátor
svým darem podpořil nejenom život
v diecézi, ale i svou vlastní farnost.

Veškeré informace jsou do-
stupné na webových stránkách
fond.biskupstvi.cz nebo v tiskovi-
nách, které se průběžné distribuují do
farností.

R. D. Mgr. Pavel Kafka
správce fondu PULS
(redakčně zkráceno)

Noc kostelů
9. 6. 2017

Text na druhé straně malého obrázku
Piety. Obrázek se rozdával návštěvníkům
noci kostelů v našem chrámě:

Pozvání k tichému zastavení

Milí přátelé,
vidíme, že Panna Maria jako

matka, truchlící nad tělem svého
nespravedlivě umučeného syna ani v
této tragické chvíli nepřestává vzpínat
ruce k modlitbě. Mariin postoj nám
právě v tomto může být oporou:
i když neumíme vysvětlit vše, co nás
v životě potká, má cenu doufat ve
vítězství Dobra a Lásky. I my jsme
tedy pozváni, abychom s důvěrou
složili své bolesti i radosti do rukou
dobrého Boha.
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