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ZPRAVODAJ FARNOSTI
PŘI KOSTELE sv. TOMÁŠE V BRNĚ

Motto:

Úderem blesku, zahřměním hromu chvěje se zem.
Ale jak neslyšně našlapuje Pán, když sestupuje v lůno Panny.

(sv. Augustin)

Úvodní slovo

Milí přátelé,

opět se ocitáme na oné zvláštní cestě
k Betlému. Jako můra ke světlu,
rok co rok jsme s jistým vnitřním
chvěním a se skrytou touhou po
čemsi novém přitahováni k tajem-
ství narození našeho Pána, k tajem-
ství Vánoc. Jak ale dosáhnut toho,
abychom opravdu vnitřně prožili ra-
dost z příchodu Zachránce? Možná by
stačilo alespoň na chvíli přestat zpívat:

”Tichá noc, svatá noc . . .“ a pokusit
se, aby naše letošní vánoční noc byla

Zdroj: https://kaleighsstory.wordpress.com

/2009/12/24/marys-song-of-praise/

skutečně co nejvíce tichá. Neza-
pomínejme, že Božího Syna nám
Evangelium představuje také jako
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věčné Boží Slovo. A není až tak
těžké uhodnout, že uslyšet Slovo
předpokládá na prvním místě
umění ztišit vlastní slova i vnější
hluk a začít skutečně celým svým
nitrem naslouchat . . . Tak tedy nám
všem, milí přátelé, přeji a vyprošuji
požehané adventní naslouchání,
tichou vánoční noc a nakonec hlavně
radost ze Slova, které se nově narodí
v Betlémě našeho srdce.

o. Jakub Tůma

Informace

• Mimořádná příležitost ke svátosti
smíření bude v našem kostele ve
dnech 17. a 18. prosince od 15.30 do 18
hodin a ve dnech 19. až 21. prosince od
14 do 18 hodin.

• Věnujte, prosím, pozornost pořadu
bohoslužeb o letošních svátcích, který
naleznete na poslední straně tohoto
čísla.

• Naléhavě prosíme o pomoc
s hlídáním kostela o svátečních
dnech, kdy je otevřen k návštěvě
u jesliček. Zájemci se mohou hlásit
v zákristii.

• Slavnost Zjevení Páně budeme
v naší farnosti slavit v neděli 6. ledna.

• 10. ledna bude v naší farnosti
zahájen Kurs Alfa, který je určen
pro každého hledajícího, kdo by
chtěl prožít křest’anské společenství
a přitom se dozvědět něco o základech
naší víry, at’ už se sám považuje za
věřícího nebo ne. Pokud máte ve
svém okolí někoho takového, můžete
mu o Kurzu Alfa říct. Případní
zájemci se mohou hlásit na adrese
alfautomaska@gmail.com.

• Finanční dary pro naši farnost,
u nichž budou dárci žádat o pří-
slušné doklady k uplatnění daňových
úlev, je nutno předat v hotovosti nebo
odeslat bankovním příkazem tak, aby
byly připsány na účet farnosti do
konce kalendářního roku. Za tímto
účelem je možno využít bankovního
účtu 2200030422/6800.

2



Ples farnosti

Milí farníci,
opět po roce si Vás co nejsrdečněji

dovolujeme pozvat na jubilejní, letos
již 25. ples naší farnosti.

Ples se koná v pátek 18. ledna 2019
ve Společenském centru Sýpka, Brno
Medlánky v 19:30 hodin.

K tanci a poslechu hraje kapela
Jazzika.

Přijd’te se pobavit s přáteli, vypít
pohárek vína či jiného lahodného
moku, zatančit si na parketu, no prostě
si užít jeden báječný večer v dobré
farní společnosti.

Připraven je bohatý program,
příjemná atmosféra a možná i nějaké
to překvapení. Vstupenky, včetně
místenky a večeře, jsou v ceně 230,-
nebo 190,- Kč a budou v prodeji
v prosinci a lednu vždy po každé
nedělní mši svaté v zákristii našeho
kostela. Jakékoli dotazy či rezervace
jsou možné na tel: 605 299 955 nebo na
mailu: i.lesakova@hbh.cz.

Na společné setkání se jménem
pořadatelů těší

Irena Lesáková

Stručně o Mši svaté
Pokračování

3. Proč si nenechat ujít čtení z Písma?

Není slovo jako slovo. Kdyby
byla Bible pouze slovo lidské, pak
by opravdu bylo asi dost namáhavé
a možná i dost zbytečné den co den
se snažit číst si dva i tři tisíce let
staré texty sepsané kdesi daleko na
východě. My ale věříme, že Bible je
nejen slovo lidské, ale také slovo Boží.
Věříme, že skrze každý text Písma sv.
k nám tady a ted’ mluví živý Bůh.
A když uvážíme, že celý svět stvořil
Bůh jen a pouze svým slovem, pak
si snadno můžeme domyslet, jaká to
musí být síla, když tomuto tvůrčímu
Božímu slovu dáme prostor ve svém
životě. Právě proto bychom se také
měli při čteních v kostele snažit být
maximálně soustředění a měli bychom
si vždy v srdci klást otázku: ”Co tím,
Pane, chceš říci právě mně?“ Neza-
pomeňme, že naslouchání Evangeliu
je vedle proměňování a svatého při-
jímání jedním z vrcholů celé mše sv.
Když se čte při mši sv. Evangelium,
mluví k nám opravdu sám vzkříšený
Ježíš. Ostatně právě proto také na
Evangelium odpovídáme zvoláním:
„Chvála tobě, Kriste!“

Pozn.: Pro lepší pochopení průběhu
mše sv. doporučujeme novou knihu
Mše svatá pro začátečníky i mírně
pokročilé od otce Radka Tichého (Praha:
Karm. nakl., 2018).

o. Jakub
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Z farní charity

Milí farníci!
Advent už je v polovině a my se

s vámi opět setkáváme na stránkách
Tomáška. Je čas zastavení a čas
přípravy našich srdcí na Pánův pří-
chod. At’ je součástí této přípravy i po-
moc potřebným.

Vánoční balíčky

Opět po roce budeme připravo-
vat vánoční balíčky pro naše nemocné
a osamocené bratry a sestry. Děláme
to už řadu let a rádi bychom na
tomto místě připomněli paní Boženu
Kad’ourkovou, která byla na začátku
této tradice. S paní Kad’ourkovou jsme
se rozloučili při pohřební mši svaté
9. listopadu.

Balíčky budeme vyrábět v pátek
21. prosince. Až do tohoto dne ráno
můžete kdykoli přede mší svatou
nebo po ní přinést do zákristie
vaše dary – cukroví, sladkosti,
ovoce, ořechy. Předejte je, prosím,
některému z kostelníků, oni už si
s vašimi příspěvky budou vědět
rady. Naplníme balíčky a z toho,
co zůstane podělíme naše obvyklé
vděčné příjemce z Domova svaté
Markéty, Denního centra pro
bezdomovce a Domova pokojného
stáří na Kamenné ulici. Můžeme tak
prozářit Vánoce a způsobit radost

mnoha lidem. Všem dárcům předem
děkujeme.

Tříkrálová sbírka

V prvních čtrnácti dnech roku 2019
(1. 1. 2019 – 14. 1. 2019) proběhne
v naší diecézi a v celé České repub-
lice devatenáctá Tříkrálová sbírka or-
ganizovaná Katolickou charitou České
republiky. Celou tuto dobu bude naše
charitní pokladnička vzadu v kostele
vyhrazena pro vaše příspěvky na
tříkrálovou sbírku.

Z Tříkrálové sbírky jsou pod-
porovány charitní projekty.

V úterý 2. ledna 2018 ve 14.30
hodin požehná na pontifikální mši
svaté tříkrálovým koledníkům otec
biskup Mons. Vojtěch Cikrle.

Ve středu 3. ledna 2018 se na
náměstí Svobody uskuteční průvod tří
králů a živý Betlém.

V neděli 6. ledna 2018 v 18.00 se
v Městském divadle v Brně uskuteční
Tříkrálový koncert, který bude vysílán
na ČT1.

Prosíme ochotné farníky starší 18
let, kteří by chtěli a mohli dělat ve-
doucí skupinek koledníků, aby se
během adventní doby přihlásili.
K čemu jsme použili vaše dary
Z peněz darovaných do charitní po-
kladničky jsme přispěli na tyto účely:

LL – Likvidace lepry 6 000 Kč
Světlo pro svět - prevence a léčba
slepoty a systémová podpora osob
s postižením v rozvojových zemích

6 000 Kč
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Dále jsme předali na Charitě
Služby Brno peníze na tyto účely:

Asistenční služba 6 000 Kč
Azylový dům 6 000 Kč

Děkujme všem dárcům.
Milí přátelé, at’ je pro vás adventní

doba dobou přípravy a otevření srdce
a at’ se o Vánocích setkáte s Em-
manuelem, Bohem s námi.

Dobrovolníci farní charity

Slovo nemocným

Ze srdce člověka vycházejí špatné
myšlenky.

Mt 15, 19

V současné době je mezi lidmi
hodně rozšířen názor, že jednání lidí
v dospělém věku je hodně ovlivněno
tím, co prožili v dětském věku ve
vlastní rodině a v prostředí, kde
žili. Jistě je mnoho případů, kdy
tyto podmínky byly pro rozvoj po-
vahy a jednání člověka v dospělosti
hodně těžké a mohly vytvářet v jeho
osobě sklony k jednání, které není
správné. Věříme však, že Bůh zná
tyto skutečnosti a dává každému
člověku podle jeho potřeby a schop-
ností tu pomoc, kterou člověk potře-
buje, aby byl schopen žít správně.
Záleží na člověku, jak spolupracuje

s tím, co mu Bůh dává ale původ
z určitého prostředí nezbavuje člověka
plné odpovědnosti za to, jak svůj život
prožívá.

Máme si být vědomi negativního
ovlivnění některých lidí, máme pro
ně mít pochopení a snažit se jim
pomáhat, aby našli správný vztah
k sobě a i k lidem, kteří žijí v jejich
blízkosti. Máme mít snahu pomáhat
jim, aby našli správný vztah k minu-
losti a přehodnotili ho. Musíme chá-
pat, že není snadné důvěřovat li-
dem kolem sebe, když člověk má
jen negativní vzpomínky a zkušenosti.
To může být důvodem, proč má ne-
gativní vztah i k Bohu a proč ho
velmi těžko překonává. Nemůžeme
čekat, že tento člověk změní v krátké
době své názory, které si utvořil
na základě dlouhodobých zkušeností.
Musíme být trpěliví a být naplněni
láskou k takovým lidem. Nezdůrazňo-
vat jejich chyby a omyly, ale hledat
na všem, co dělají, pozitivní prvky.
Nepřipomínat minulost, nevracet se
k tomu, co v ní bylo špatné, ale
zdůrazňovat to, co je v této době dobré
a oceňovat to.

Pro nás může být vzorem otec
z Kristova podobenství o marnotrat-
ném synovi. Otec na něj čekal, nic
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nevyčítal, ale dal mu nové příležitosti.
Podobně máme i my jednat s těmi,
kteří uznají svoje chyby a chtějí je
napravit. Víme, že to není snadné
a že může být naše velkomyslnost
zneužita, proto musíme být opatrní
a uvažovat i o tom, že se dočkáme
i zklamání. Máme mít opravdovou
snahu pomáhat lidem, kteří poznají
svoji chybu, aby našli správnou cestu
a šli po ní. Musíme se modlit za
sebe, abychom správně viděli potřeby
druhých lidí a byli schopni účinně
pomáhat. A také za lidi, kterým máme
pomáhat, aby uměli využít příležitostí
a zlepšili svůj život. S Boží pomocí se
nám to bude dařit.

o. J. Šik

Adventní Jeruzalém

”
Město mělo mohutné a vysoké

hradby, dvanáct bran střežených dvanácti
anděly . . .“ Zj 21.kap.

Letošní Adventní Jeruza-
lém navštívili archandělé,
cherubové a anděl strážný.
V úvodu se děti seznamovaly
s archandělem Michaelem – bojovní-
kem, Gabrielem – pošt’ákem a Rafa-
elem – lékařem. Promluvil na ně anděl
strážný a v nebeské bráně jim anděl
po přezkoušení rozdal materiál ke
tvoření. Společně jsme si zatancovali
biblickou židovskou večerní modlitbu
k archandělům a poslechli si povídání
o. Jakuba. Pak jsme došli do živého
Jeruzaléma – do kostela a v něm
jsme společně se zpívajícími cheruby
oslavovali Boha písněmi. Pak už byl
čas na tvoření samotných papírových
Jeruzalémů, které jsme letos zdobili
korálkovými anděly chránící dvanáct
bran. Na závěr děti průvodem se
světly zahájily první adventní mši
svatou.

Klára Kengi Koukalová
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Velká rodina malých dárců se rozrůstá

V neděli 23. září 2018 zazněla v
brněnské diecézi výzva otce biskupa
Vojtěcha, ve které pozval věřící, aby
svou spoluzodpovědnost za život
diecéze vyjádřili také tím, že se
stanou donátory fondu PULS, jehož
posláním je hmotně podporovat kněze
a pastoraci. Během dvou následu-
jících měsíců přibylo do velké rodiny
malých dárců téměř 600 nových doná-
torů, a to jak jednotlivců, tak celých
rodin.

”Nárůst počtu donátorů se pro-
jevil i na výši přijatých darů. Jen
za měsíc říjen a listopad činily dary
donátorů více než 2,1 milionů korun,“
říká P. Pavel Kafka, správce fondu

PULS. ”Ochota darovat je především
projevem odpovědnosti a nasazení
se pro budoucnost diecéze, proto je
tato rostoucí velká rodina malých
dárců přínosem daleko přesahujícím
celkovou výši jejich darů. Zájem o
rozvoj života diecéze projevili doná-
toři také zapojením do internetového
hlasování, kde ze tří pastoračních pro-
jektů vybrali projekt Vstupy do škol,
který bude z prostředků PULS v roce
2019 podpořen,“ dodává P. Kafka.

Všem donátorům děkujeme a
brněnské diecézi přejeme, aby se jí ve
velké rodině malých dárců co nejdříve
narodil třítisící donátor.

Více https://fond.biskupstvi.cz/
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Výroba adventních Jeruzalemů
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Výroba adventních věnců
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Podzimky ve Sněžném

Pozvánka na ples
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Zdobení perníčků

V neděli 2. 12. se konalo zdobení perníčků. Krátce po 3. hodině se tak na faře
sešly maminky s holčičkami, skautky, světlušky a možná by se dokonce našel i
nějaký kluk (konkrétně Patrik Bobčík, Kája Fiala a o. Jakub). Perníčky napekly
hodné maminky a skautky a určitě byly výborné, ale naneštěstí jsme neměli
zrovna možnost tohle potvrdit (i když by možná o tom věděli něco víc Kája a
Patrik ,), protože my jsme tam byli od toho, abychom ty perníčky nazdobili, že
ano. A to se nám taky povedlo. Nakonec z toho byla hotová umělecká výstavka,
takže ti, co nazdobené perníčky od Mikuláše dostali, si na nich jistě móóóc
pochutnali.

Tímto děkujeme všem, kdo se na zdobení podíleli (hlavně tedy Janě Fialo-
vé)!

Ester Kyselková
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PRO NEJMENŠÍ 
 

OZDOBY. Děti zdobily vánoční stromeček. Které ozdoby budou na stromečku jen dvakrát? 

        

        

        

        
 

PRO STARŠÍ 
 

KŘÍŽOVKA. 
 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
 

① pryž (potřeba na gumování); ② náčiní kopáče; ③ otvor ve zdi; ④ zřícenina; ⑤ občan Indie; 
⑥ boží posel; ⑦ kosatec; ⑧ město, ze kterého pocházela Panna Maria; ⑨ „náš“ světadíl;      
⑩ sestra princezny Arabely; ⑪ kyselé ovoce; ⑫ první žena; ⑬ dravec; ⑭ muž, který se setkal 

s malinkým Ježíškem v chrámě; ⑮ Vinnetou; ⑯ šestý den v týdnu; ⑰ hlavní město Sýrie;        
⑱ obyvatel iglú; ⑲ moravské město (v blízkosti se nachází Svatý kopeček) 

 

obrázky: https://images.google.com/       Klára Špunt Zelinková 
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VÁNOCE 2018 A NOVÝ ROK 2019
Příležitost ke svátosti smíření bude v našem kostele:
18. 12. – 19. 12. (v pondělí a v úterý) vždy od 15.30 do 18 hodin a
19. 12. – 21. 12. (od středy do pátku) vždy od 14 do 18 hodin.

Kromě toho se pravidelně zpovídá také před začátkem ranních mší sv.
a v neděli během dopoledních bohoslužeb. Kněží se budou snažit být maxi-
málně k dispozici, prosíme ale farníky, aby pokud možno neodkládali svátost
smíření až na poslední dny před svátky.

Je možné využít zpovědní službu též v dalších brněnských kostelích, přede-
vším řeholních (minorité, kapucíni).

Stálá zpovědní služba v kostele sv. Maří Magdalény je každý den od 9 do
16.30 (v předvánočním týdnu budou k dispozici dva, podle možností i více
kněží).

POŘAD BOHOSLUŽEB
24. 12. 2018 – Štědrý den
? dopoledne se žádná bohoslužba nekoná
? v 16.00 vánoční mše pro děti se zpěvem dětské scholy
? ve 24.00 půlnoční mše svatá se zpěvem chrámového sboru

25. 12. 2018 – slavnost Narození Páně (Hod Boží vánoční)
? nedělní pořad bohoslužeb (7.45 – 9.00 – 11.00 – 19.30)
? 9.00 mše sv. se zpěvem chrámového sboru
? od 14 do 18 hodin bude kostel otevřen pro návštěvu u jesliček

26. 12. 2018 – Svátek sv. Štěpána
? bohoslužby v 7.45, 9.00 a v 17.30
? od 14 do 17 hodin bude kostel otevřen pro návštěvu u jesliček

30. 12. 2018 – Svátek Svaté Rodiny
? nedělní pořad bohoslužeb (7.45 – 9.00 – 11.00 – 19.30)
? při bohoslužbách žehnání manželům a rodinám

31. 12. 2018 – Sv. Silvestra (poslední den občanského roku)
? ranní mše svatá v 7 hodin
? 16.00 mše svatá na poděkování za uplynulý rok

1. 1. 2019 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie (občanský Nový rok)
? nedělní pořad bohoslužeb (7.45 – 9.00 – 11.00 – 19.30)

6. 1. 2019 – Slavnost Zjevení Páně Páně (”Tří králů“)
? nedělní pořad bohoslužeb (7.45 – 9.00 – 11.00 – 19.30)
? žehnání vody, kadidla a křídy

13. 1. 2019 – Svátek Křtu Páně
? nedělní pořad bohoslužeb (7.45 – 9.00 – 11.00 – 19.30)
? slavnostní zakončení vánoční doby
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