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ZPRAVODAJ FARNOSTI
PŘI KOSTELE sv. TOMÁŠE V BRNĚ

Motto:

Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.

Zj 22,13

Úvodní slovo

Milí bratři a milé sestry,
prožíváme zvláštní čas. Stojíme

na konci dalšího liturgického roku
a zároveň už tušíme na obzoru nad-
cházející Advent a za ním Vánoce.
Konec je příležitostí zamyslet se nad
tím, jak jsme žili doposud, a nový
začátek je příležitostí nadechnout se
a vykročit dál s novým odhodláním.

Někdy nám možná ovšem při-
jde, že se točíme v kruhu, že je to
všechno pořád dokola, jenom že my
máme stále méně a méně síly. Je to
pravda, a není to pravda. Ano, ryt-
mus roku je pořád stejný. Avšak my
jej můžeme prožívat stále hlouběji

a hlouběji. Střídání ročních cyklů tak
pro nás nemusí být nutně jen po-
hybem v kruhu, ale spíš pohybem po
točitém schodišti, které nás vede stále
hlouběji a hlouběji do tajemství Boha.
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A tak věřme, že pokud se budeme
opravdu poctivě snažit na začátku
i na konci každého našeho díla hle-
dat našeho Pána, pokud mu budeme
s důvěrou svěřovat to, co nás čeká,
a pokud mu budeme s pokorou ode-
vzdávat to, co jsme právě prožili, že
pak jistě nebudeme běhat v životě jako
křeček v kolečku, ale že jednoho dne
po mnoha a mnoha stupních nakonec
vystoupáme přímo do náruče našeho
milujícího Otce.

o. Jakub Tůma

Informace

• Nabídka návštěvy nemocných
se sv. přijímáním. Nemocným
nebo starým lidem, kterým už
zdraví nedovoluje pravidelně se
účastnit bohoslužeb, nabízíme osobní
návštěvy kněze se sv. přijímáním.
Zavolejte nám nebo napište, rádi
přijdeme.

Vaši kaplani
o. Jakub Tůma 775 632 771

o. Martin Hönig 731 402 647

• V neděli 26. 11. 2017 oslavíme
slavnost Ježíše Krista Krále. Při mši
sv. v 9 hod. bude zpívat chrámový
sbor Jolly Singers.

• Srdečně zveme na přednášku
Mgr. Stanislava Drobného, Th. D., na

téma ”Martin Luther – 500 let poté“,
která se uskuteční v pondělí 27. 11.
2017 v 19 hodin v našem kostele.

• I letos nabízíme jedinečnou příleži-
tost připojit se ke společné výrobě ad-
ventních věnců, která se bude konat
v sobotu 2. 12. 2017 od 14 do 18
hodin na faře na ulici Lidická 6.
Větve na výrobu věnců budou k dis-
pozici. V omezeném množství bude
také možnost zakoupit si dekorační
potřeby (svíčky, bodce, ozdoby, stuhy
apod.) Se vším vám rády poradí a po-
mohou organizátorky pod vedením
Víti +420 604 551 468.

• Tajná zpráva pro děti: Svatý
Mikuláš do našeho kostela přijde
v den svého svátku, ve středu 6. 12.
2017 při mši sv. v 17:30. Tak, děcka,
určitě přijděte, pro každého, kdo se
aspoň trochu snažil, se určitě najde
v andělském koši něco dobrého.
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Povídka

”Jo, kluci, nezapomeňte, že
odpoledne přijede strejda z Prahy,“
říká maminka mezi dveřmi, když
odchází do práce. ”Tak uved’te
své pokoje do použitelného stavu.
Určitě by nerad něco rozšlápl, nebo
upadl maje nohy omotané trikem
či mikinou, co se válely po zemi.“
Oba kluci se na strejdu moc těší,
vždycky přiveze nějaký dárek, takže
maminka odpovědi: ”To je jasný, že si
uklidíme,“ docela věří.

Když se kluci vrátí ze školy, mladší
Ondra se dá hned do úklidu. Jarek
se domluvil s klukama na chvilku na
fotbálek, však to bohatě stihne. Když
se vrací, libuje si, jak bezva si zahráli.
Nejdřív utiší hlad, a pak se chce dát
do úklidu. Je ale dost unavený, že by
se na chvilku natáhl? Však to bohatě
stihne. Plácne sebou na postel a za
chvilku již pravidelně oddechuje.

Ondra mezitím dokončil úklid
a spokojeně prohlíží pokoj, který
konečně vypadá jako lidské obydlí.
Ještě by mohl něco vylepšit. Má nové
fotky z ministrantského výletu, co
kdyby jimi vylepšil nástěnku? Strejda
se vždycky upřímně zajímá o to,
co dělají. Tahle práce ho baví, dá si
záležet a z výsledku má opravdovou
radost.

Poslední špendlík a hotovo. V tu
chvíli zazní zvonek u dveří a Ondra

letí otevřít. Jarek má jiné starosti: jak
otevřít oči po hlubokém spánku. Když
si je promne, zatočí se mu hlava: pokoj
má do přívlastku ”uklizený“ hodně
daleko. Prohrábne vlasy, protáhne se
dveřmi, které za sebou rychle zavře
a jde pozdravit strejdu. Ten setřese On-
dru, jenž mu visel na krku a podává
mu ruku. ”Přivezl jsem vám novou
hru, je to na rychlost, postřeh i logiku.
Půjdem k tobě, Jarku, ne? Máš větší
pokoj.“ ”Radši k bráchovi,“ vykoktá
Jarek a zčervená. ”Ano, ke mně, ke
mně,“ táhne Ondra strejdu do svého
pokoje. ”Skočím si pro tablet,“ Jarek
zas proklouzne dveřmi pokoje a rychle
je za sebou zavírá. K bráškovi do
pokoje vstupuje, když Ondra líčí, jak
se pan kaplan rozplácl do bahna ve
snaze být u rozhledny první. , Pak už
se dají do hry. Je opravdu zajímavá, ale
Jarkovi se nějak nedaří. Raději se vy-
mluví, že mu není dobře, jde do svého
pokoje a znovu se natáhne na postel.
Z očí se mu koulí slzy jako hrachy,
když slyší veselé hlasy odvedle.

Pán Ježíš chce o Vánocích ob-
darovat nás všechny svým narozením.
Lépe se mu však vejde do duše, která
je otevřená, uklizená (bez hříchu)
a vyzdobená (nemusí to být fotky
pana kaplana, stačí dobré skutky).
Připravme se tak, abychom ho mohli
s radostí pustit dál a nepřivírali před
ním dveře.

MV
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PODZIMKY 2017
SKAUTKY YMCA t.s.

Tento rok jsme jely do Nosislavi.
Bydlely jsme na faře. Jako etapu
jsme měly CHIPMÁNKY. Měly jsme
spoustu běhacích her a noční hru.

V noční hře šlo o to, abychom
zachránily (každá skupinka) svůj
kontinent. Užily jsme si přitom
spoustu legrace, ale to bylo zároveň
trochu strašidelné. Jedné skupince tam
například zhasla všechna světla, když
šla po ulici. ,

Vyráběly jme si náramky přátelství
a také draky. Byli sice krásní, ale moc
nelétali. /

Na konečné etapě jsme všechny
vynaložily maximum svých sil,
plížily jsme se mezi hroby, abychom
zachránily Žanet.

Poslední večer bylo vyhlášení
a občerstvení. Potom se zpívalo a hrálo
na kytaru.

Podzimky jsme si, myslím,
všechny užily.

Maruška Koukalová ,
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• A ještě jednou pro děti (i jejich
rodiče): Chcete udělat o Vánocích ra-
dost Ježíškovi, druhým i sobě? Při-
jděte si spolu s námi vyrobit origi-
nální ozdoby na vánoční stromky
dětí. Vyrábět ozdoby, a pak i zdo-
bit stromky v našem kostele budeme
ve středu 13. a 20. 12. 2017 vždy od
16 hodin v zákristii. Těšíme se na vás!

• Tradiční zdobení perníčků se koná
v neděli 26. 11. 2017 od 15 hodin na
faře na ulici Lidická 6. Zveme všechny
děti, mládež a rodiče.

Současně prosíme o pomoc s nape-
čením perníčků. Kdo bude ochotný
napéct, nahlaste množství, které upe-
čete, Janě Fialové:

Telefon: 739 777 164 nebo mail:
jafialova66@gmail.com. Přijděte po-
moci připravit mikulášskou nadílku.

• Dětský začátek Adventu – výroba
adventních Jeruzalémů Srdečně
zveme děti na společné vykročení
do adventní doby. Hlavní náplní je
výroba adventních Jeruzalémů, které
si děti odnesou domů a mohou je
pak rozsvěcovat u modlitby během
Adventu. Letos se můžeme těšit pro
změnu na evangelisty a opět modlitbu
v živém Jeruzalémě. Průvod světélek
zahájí první adventní mši sv. v 17:30.

Kdy: sobota 2. prosince v 16 hod.
Kde: zákristie kostela

Věk: od 3 let až starší školáci

(Zj 21.k) A viděl jsem od Boha sestupo-
vat svaté město, nový Jeruzalém, krásný
jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.
A slyšel jsem veliký hlas od trůnu:

”
Hle

příbytek Boží uprostřed lidí . . . Jeho brány
zůstanou otevřeny, protože stále trvá
den . . .“

Srdečně zveme.
o. Jakub Tůma

Klára Kengi Koukalová

• Modlitby matek u sv. Tomáše

Zveme všechny maminky, které by
se rády zapojily do společné modlitby
za naše rodiny a nejen za ně. Setkání
pravidelně organizujeme na faře při
našem kostele. Scházíme se jednou za
dva týdny ve středu dopoledne.

Malé děti lze přivést bez
problému s sebou. Bližší informace
ráda sdělí Veronika Papoušková
(veverunka@gmail.com) nebo pan
farář.
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Mikulášská besídka

Milí Tomáškovci, zvláště rodiny
s dětmi!

V neděli 3. 12. vás zveme na
mikulášskou besídku, pořádanou
skautským oddílem Severky
a ministranty od sv. Tomáše. Akce
je určena pro děti, mladé i ty dříve
narozené. ,

Vystoupí několik skupinek
dívek i chlapců a dorazí i Mikuláš
s nadílkou.

Začátek je v 15 hod. na Petrinu
(zastávka Grohova). Předpokládaný
konec v 17 hodin.

Prosíme, vezměte si přezůvky s se-
bou.

Těšíme se na vás – přijděte!
Severky

Farní ples

Milí farníci,
každým dnem se nám blíží Ad-

vent a krásné období Vánoc. My by-
chom Vás však už nyní rády po-
zvaly na tradiční ples naší farnosti.
Ples se uskuteční hned na začátku
nového roku 2018 a to v sobotu
6. ledna 2018. Opět se vrátíme do krás-
ných prostor kulturního centra Baby-
lon na Kounicově ulici. I tentokráte

nám k tanci a poslechu zahraje skvělá
kapela Byznys TIME a můžete se těšit
i na zajímavý program.

Také bychom Vás rády touto cestou
požádaly o ceny do tomboly. Pokud
má někdo k dispozici, a pokud by
nám byl někdo ochotný ještě darovat
bílá plátěná prostěradla, budeme moc
vděčné. Věcné ceny i prostěradla
můžete nechat v zákristii.

Vstupenky, jak pro sebe, tak třeba
jako pěkný vánoční dárek pro přátele
a známé, si stejně jako každý rok,
budete moci zakoupit v průběhu
celého Adventu, vždy po nedělních
mších svatých v dopoledních hodi-
nách v zákristii. Výjimka bude pouze
na Štědrý den.

Vstupenky si také můžete
zarezervovat mailem na kontaktech:
barbora.vaskova7@gmail.com nebo
i.lesakova@hbh.cz. Můžete nás také
s jakýmikoliv dotazy kontaktovat na
telefonních číslech: Barbora Vašková
774 880 658, Irena Lesáková 605 299
955.

I letos bude samozřejmě možnost
zakoupit si spolu se vstupenkami
večeři. Budeme se na Vás těšit
a doufáme, že se setkáme v hojném
počtu. S přáním klidného prožití
Adventu a vánočních svátků

Irena a Bára
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O dobrodružstvích věhlasných
Galů Asterixe a Obelixe už toho
bylo napsáno (a nakresleno) mnoho.
Málokdo asi ale ví, co zažili v malebné
vesničce Daňkovice nedaleko Nového
Města na Moravě. Naši skauti měli
možnost to zjistit během letošních
podzimních prázdnin a já jsem měl tu
čest být s nimi při tom.

Po dlouhé a dobrodružné cestě
různými dopravními prostředky
(včetně vlastních nohou) jsme se spolu
s asi třinácti odvážnými bojovníky
a se čtyřmi jejich ještě odvážnějšími
vedoucími dostali až na neobsazenou
evangelickou faru v Daňkovicích,
která se pro příští tři dny stala naší
galskou vesnicí.

Netrvalo dlouho a farou zněla
zvučná galská jména, která byla
klukům nově přidělena, a po úvodní
hře měl v mžiku každý ze třech
galských kmenů navařen svůj vlastní

kouzelný nápoj dodávající nadlidskou
sílu. O účincích nápoje jsme se hned
přesvědčili v řadě bojových her,
které nás zaměstnaly až do pozdních
nočních hodin. V pátek jsme nedbali
deště a jako správní válečníci jsme
se vydali na obhlídku nepřátelské
římské pevnosti na nedalekém vrchu
Štarkov. Ani tato náročná cesta v zimě
a vlhku ale nemohla naše zapálené
následovníky Asterixe a Obelixe
nikterak oslabit, takže i páteční večer
rozhodně nebyl odpočinkový, stejně
jako byl následně intenzivní i poslední
den našeho putování.

Co dodat? Inu krásné prostředí,
odvážní a bojovní účastníci, trpěliví
a vynalézaví vedoucí, nápaditý
kuchař a Pán Ježíš uprostřed nás
při společné modlitbě – umíte si
představit lépe prožité podzimní
prázdniny?

o. Jakub Tůma

9



Asterix a Obelix v Daňkovicích
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Z farní charity

Milí farníci!
Na konci církevního roku se na vás

obracíme s poděkováním a s prosbou.
Děkujeme vám za vaši štědrost,

díky které jsme mohli opět přispět
prostřednictvím Charity Služby Brno
potřebným.

Peníze budou použity následujícím
způsobem:

Domov pro seniory, Kamenná 4 000 Kč
Denní centrum pro bezdomovce 4 000 Kč

Vánoční balíčky
I letos budeme připravovat

vánoční nadílky pro naše potřebné.
Obracíme se na vás všechny s prosbou
o pomoc. Jako každý rok bychom
balíčky rádi naplnili cukrovím,
perníčky i jinými sladkostmi, ovocem
a ořechy. Budeme vděční za každý
váš příspěvek. Balíčky budeme
kompletovat pravděpodobně ve
čtvrtek 21. 12. 2017 dopoledne.
Podrobnější informace poskytneme
v dalším čísle Tomáška a v ohláškách.
Pokud znáte někoho, kdo je starý
nebo osamocený a malé vánoční
obdarování by mu udělalo radost,
zanechte, prosím, v zákristii kontakt
na sebe a my se s vámi spojíme. Je
nezbytné, aby obdarovaný s přijetím
balíčku souhlasil a abyste mu ho
doručili.

Radostné prožití slavnosti Krista
Krále a požehnaný Advent vám přejí
a vyprošují

dobrovolníci farní charity

Slovo nemocným

V Tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem za-
hanben.

Ž 25,2

Někdy se setkáváme s člověkem,
který je těžce dlouhodobě nemocný,
který má velké bolesti a potíže, který je
utrpením vyčerpaný a který propadá
beznaději. Jsme si vědomi toho, že
naše schopnosti a síly nestačí na
to, abychom mu pomohli zbavit
se nemoci a získat opět zdraví.
My však můžeme přispět k tomu,
aby se člověku opět vrátila naděje
a zmobilizovaly se jeho síly a důvěra
ve zlepšení. Víme, že taková naděje
je dar, který neumíme druhému
člověku dát. Je to dar nehmotný.
Když s nemocným člověkem
jednáme a hovoříme, musíme mít
my sami hlubokou jistotu, že jeho
situace není beznadějná a že je
možnost podstatné změny. Je však
třeba, aby nemocný uvěřil v Boží
všemohoucnost a Boží dobrotu
a spoléhal na ně. Současně aby se
snažil podle svých schopností udělat
všechno, co je v jeho možnostech a co
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vede k uzdravení. Když s nemocným
hovoříme, nesmíme používat fráze,
které jsou všeobecné, ale musíme
zdůrazňovat podstatné věci. Z celé
naší osoby musí vyzařovat jistota
a přesvědčení, že skutečně nastane
obrat ke zlepšení situace. Tato naše
vnitřní jistota ovlivňuje nemocného
velmi pozitivně a dává mu novou
naději.

Takovým způsobem se vyrovná-
vali lidé se situacemi, které se jevily
jako zcela beznadějné. I v nich uměli
lidé najít pozitivní prvky, které jim
dávaly naději na změnu situace.
Takovým způsobem se se životními
problémy vyrovnávali i lidé nevěřící.
Pro věřící je však snadnější se se
vším vyrovnat, protože spoléhají
na to, že jejich život je řízen Boží
prozřetelností, která zná všechny
okolnosti jejich života a vždy ví, co je
pro ně nejsnadnější a nejlepší.

Nikdo neví, jak bude jeho život
probíhat v budoucnosti a neví, co se
v něm objeví a jak to bude těžké.
S důvěrou v Boží ochranu můžeme
bez zbytečných obav očekávat svoji
budoucnost. Čím bude naše důvěra
v Boha a v jeho působení v našem
životě větší, tím lépe a vyrovnaněji
svůj život prožijeme a prospějeme tím
i lidem kolem nás.

o. J. Šik

Krátké zamyšlení
P. Josefa Koláčka SJ

Jednou mi napadlo při modlitbě
k Bohu Otci, že bych se chtěl mod-
lit s anděly před Otcem a s nimi
jako v chóru opakovat Svatý! Svatý!
Svatý! Uvědomoval jsem si, že to není
jen opakování jediného slova, že to
je přímé Ty na jméno Otce, že ho
oslovuji a On mi odpovídá osobně
a vše zůstává navždy v jeho paměti
živé a jako takové to působí ve sboru
chval a díků právě andělů a svatých.

Lidsky řečeno jsem si pak říkal, že
On, Otec osobně, odpovídá na mou
chválu a tedy ovšem i na tvou, slyší
a vnímá mou přítomnost, mou touhu
ho oslovovat a jeho láska a dobrota
pak odpovídá, zaznívá do světa i na
moji adresu, i na tvoji.

To mé volání, vzývání ”Svatý“, je
Jeho jméno osobní a On osobně vnímá,
že celá má duše se povznáší, ba volá
k němu. A jak by mohl neodpovědět
svému dítěti, které jen prosí o jeho
lásku a dobrotu? Odtud pak pramení
má síla a mé důvěrné Ty, adresované
Otci, který pak stejným Ty se obrací
i na mne i na tebe.

Z archivu PhDr. Jana Weinbergera
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Krajem lišky Bystroušky

Čím více se v neděli 22. října blížilo
osudných 14:30 hodin stanovených
jako čas srazu na další farní vy-
cházku, tím více se množily SMS
i jiné zprávy typu: ”Pane kaplane,
dnes bohužel nepřijdeme . . .“ Zdálo
se, že déšt’ bude vydatný, a tak ani
nebylo divu, že se nikomu nechce
ven. Jedna dobrá duše poznamenala:

”To je tak, když se všichni modlí za
volby a nikdo za počasí.“ Zázrak se ale
nakonec konal: Ve stanovenou hodinu

”H“ déšt’ přestal a dál nespadla už
ani kapka. Na Velké Klajdovce se nás
sešlo asi pětadvacet, včetně smečky
dětí a dvou kaplanů. Důvěra těch,

kdo opustili teplo domova a vydali
se na cestu, byla odměněna krásným
výhledem na Brno i na podzimem
zbarvené lesy. Krátce jsme se zastavili
u vysílače, a pak už to s námi šlo
jen z kopce – až do Bílovic, k há-
jence lišky Bystroušky. Čas strávený
v milé společnosti jsme završili v jedné
z cukráren, odkud už si hledal cestu
k domovu každý sám – jeden po
svých, jiný vlakem. Byla to cenná lekce
důvěry a přátelství. A tak se alespoň
pro tentokrát pro nás staré známé
Hády staly ”Horou, kde se Hospodin
stará“ (srov. Gn 22,14).

o. Jakub Tůma
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