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ZPRAVODAJ FARNOSTI
PŘI KOSTELE sv. TOMÁŠE V BRNĚ

Motto:

„Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16)

Úvodní slovo

Milí přátelé,

tak tu máme opět Vánoce. Člověka
to skoro až unavuje, jak jsou často.
Ano, měli bychom se z nich radovat.
A ano, jistě se z nich nakonec přece jen
i nějak svým způsobem asi radujeme.
Ale pozor! On je tu opravdu veliký
důvod radovat se a slavit! Podle ně-
kterých odhadů je v naší galaxii prý
asi 100 miliard obyvatelných planet.
Vědci pak odhadují, že galaxií v celém
pozorovatelném vesmíru může být až
500 miliard. To by znamenalo, že může
existovat celkem přibližně až 5x1022

planet vhodných k životu. Boží Syn
si ale jako místo svého vtělení vy-
bral překvapivě zrovna naši Zemi. Pán
shlédl zrovna na nás a zrovna nás
a náš lidský rod si vyvolil jako své
partnery. Zrovna my mu stojíme za
mimořádnou pozornost. Pán celého
vesmíru a Tvůrce všeho se svobodně
rozhodl stát se jedním z nás. A to je
opravdu veliký důvod k oslavě! Jsme
zvlášt’ Bohem milovaní.

Nám všem tedy přeji a vyprošuji
krásné vánoční svátky prozářené
opravdu hlubokým vědomím toho,
jak veliká je láska Boha, který se stal
člověkem.

o. Jakub Tůma
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Informace

• Mimořádná příležitost ke svátosti
smíření bude v našem kostele ve
dnech 19. a 20. prosince od 15.30 do 18
hodin a v pondělí 23. 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 25. a 26. prosince
odpoledne, kdy je otevřen k návštěvě
u jesliček. Zájemci se mohou hlásit
v zákristii.

• Finanční dary pro naši farnost,
u nichž budou dárci žádat o příslu-
šné 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.

• Slavnost Zjevení Páně budeme
v naší farnosti slavit v neděli 5. ledna.

• Kurz Alfa je určen pro každého, kdo
chce prožít křest’anské společenství
a při tom se dozvědět něco o zákla-
dech naší víry, at’ už se sám považuje
za věřícího nebo ne. V naší farnosti
bude zahájen ve čtvrtek 9. ledna 2020
v 19 hodin v prostorách fary na
Lidické 6.

Na něm se během večeře, před-
nášky, písní a diskuze ve skupinkách
snaží lidé poznat Boha. Jsou zváni
všichni, kteří jsou zvědaví nebo skep-
tičtí. Jsou zváni i ti, kteří stojí na okraji
církve nebo kdysi ztratili cestu k Bohu
a chtějí svůj někdejší vztah s Bohem
zkusit obnovit.

Vyzýváme Vás a prosíme, pozvěte
na kurz Alfa všechny, o kom víte, že
by se chtěli o Bohu něco dozvědět
touto jednoduchou formou. Můžete
své známé i doprovodit na prvních
pár večerů, aby se nemuseli obávat
neznámého.

Víc se lze dozvědět na stránkách
https://www.svtomas.net/alfa/. Hlásit
sebe či jiné účastníky můžete na
mailu alfautomaska@gmail.com nebo
na telefonu 737 243 112.

• Společenský večer Severek bude již
1. února.

• Farní ples se koná v pátek
21. února. Bližší informace budou zve-
řejněny v ohláškách a na plakátech.
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Vánoční přání

„Světlo přišlo na svět . . . “
Jan 3, 19

Je budován most.
Vede z jakékoliv temnoty ke světlu.
Unese mne? Unese nás všechny?
Můžeme se odvážit po něm jít?

Nedokážeme se rozhodnout.

Jsme skleslí, váhaví, plní pochyb.
Taky nám, stejně jako Marii, Josefovi

i pastýřům, musí anděl říci:

„Nebojte se!“

Přeji Vám požehnané Vánoce
i celý příští rok.

Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský

Brno, Vánoce 2019

Sedm pokladů

Eucharistie

Nejsvětější Svátost – Svátost všech
svátostí. Jiné svátosti jsou viditel-
ným znamením toho, co v tu chvíli
Ježíš v člověku neviditelně koná,
Eucharistie je však Ježíš sám. Zde
nám sám Boží Syn dává za pokrm
své tělo a svoji krev. Zde nám
znovu dává možnost prožít velikost
jeho lásky k nám, když je při mši
sv. tajemným způsobem zpřítomněna
jeho kalvárská obět’. V Eucharistii
náš Spasitel vrcholným způsobem
naplňuje svá slova: „Hle, já jsem
s vámi po všechny dny až do konce
světa.“ (Mt 28,20b) Eucharistie by
měla být vrcholem a zdrojem života
každého křest’ana. Vždyt’ nikde na
světě se s Bohem nemůžeme setkat
tak důvěrně jako právě ve Svátosti
oltářní. Jako pravý Bůh je Ježíš Kristus
totiž jistě všudypřítomný. Jako pravý
člověk je ale Ježíš plně přítomný jenom
tam, kde je jeho tělo. A to je jedině
v nebi po Otcově pravici a v Eucharis-
tii. Děkujme tedy Pánu za tento ve-
liký dar a snažme se z něj co nej-
více žít: účastí na mši sv., svatým
přijímáním a klaněním se Kristu ve
svatostánku. Posilněni pokrmem na
cestu do věčnosti a lékem nesmrtel-
nosti se pak už nebudeme muset obá-
vat smrti. Vždyt’ sám Pán nám slíbil:
„Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život
věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“
(Jan 6,54)

o. Jakub Tůma
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Z farní charity

Ještě jednou se před Vánoci
setkáváme na stránkách Tomáška.
At’ k vaší vánoční radosti přispěje
i vše dobré, co děláte pro své bližní.

Vánoční balíčky

V minulém čísle Tomáška jsme
vás informovali o vánočních balíčcích,
které jako každoročně připravujeme
i letos. Jen připomínáme, že své
příspěvky můžete odevzdat v sakristii
do pátku 20. prosince ráno. Tento
den dopoledne budeme balíčky
v sakristii kompletovat, pokud by nám
někdo chtěl přijít pomoci, bude vítán.
Poslední dobou přibylo bezdomovců
u našeho kostela. Chceme myslet i na
ně. Všem dárcům předem děkujeme.

Tříkrálová sbírka

V prvních čtrnácti dnech roku
2020 (1. 1. 20120 – 14. 1. 2020)
proběhne v celé České republice ju-
bilejní dvacátá Tříkrálová sbírka or-
ganizovaná Katolickou charitou České
republiky. K ní se připojí samozřej-
mě i naše diecéze. Své příspěvky
na Tříkrálovou sbírku můžete vhodit
i do naší charitní pokladničky vzadu
v kostele, která bude pro tento účel po
celou dobu sbírky vyhrazena.

Z Tříkrálové sbírky jsou pod-
porovány charitní projekty. Patří k nim
mimo jiné i rekonstrukce domu pro
chráněné bydlení.

Ve čtvrtek 2. ledna 2020 ve 14.00
hodin požehná na pontifikální mši
svaté tříkrálovým koledníkům otec
biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Pozor,
začíná se o 30 minut dříve, než tomu
bylo v minulých letech.

V neděli 5. ledna 2020 v 18.30 se
v Městském divadle v Brně uskuteční
Tříkrálový koncert, který bude vysílán
na ČT1.

V úterý 7. ledna 2020 na náměstí
Svobody proběhne průvod tří králů
a živý Betlém.

Prosíme ochotné farníky starší 18
let, kteří by chtěli a mohli dělat ve-
doucí skupinek koledníků, aby se
během adventní doby přihlásili. Mi-
nulé sbírky se ujali ministranti –
skauti. Bylo by dobré, kdyby se k nim
tentokrát někdo připojil.

K čemu jsme použili vaše dary

Z peněz darovaných do charit-
ní pokladničky jsme přispěli Charitě
Služby Brno na tyto účely:

Domácí hospic sv. Lucie 2 000 Kč
Effeta – denní stacionář
pro mentálně postižené

2 000 Kč

Děkujme všem dárcům.

Milí přátelé, přejeme vám
požehnaný a pokojný zbytek Adventu
a setkání s narozeným Kristem, darem
Boha Otce o Vánocích.

Dobrovolníci farní charity
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Adventní Jeruzalémy
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Letošní 12. ročník Adventních
Jeruzalémů nám mimo jiné přiblížil
sv. Anežku, sv. Zdislavu, sv. Václava
a sv. Cyrila a Metoděje. Děti si pro
přicházející připravily krátké povídání

o jednotlivých svatých a každý účast-
ník tak měl možnost se o nich něco
bližšího dozvědět. Předem však bylo
potřeba uhodnout, o koho se jedná.
Pak se přešlo k samotné výrobě
papírových Adventních Jeruzalémů.
Každý si mohl zkrášlit svůj Jeruza-
lém třpytivými drahokamy v podobě
barevných kamínků. Poté jsme se pře-
sunuli do živého Jeruzaléma v kostele,
kde jsme písněmi společně chválili
našeho Boha. V zákristii zbyl ještě čas
na promítnutí krátkých videí o ně-
kterých svatých, kde jsme se mimo
jiné dozvěděli, že rodina je opravdu
základ. Chvíli před začátkem mše
sv. se všechny děti nachystaly se za-
pálenými svícemi do průvodu vedle
kostela, a pak již vyrazily zahájit první
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adventní mši svatou. Po příchodu do
kostela udělaly kruh okolo oltáře, kde
pak kněz požehnal adventní věnec
a zapálil první svíci.

Paralelně s výrobou Advent-
ních Jeruzalémů probíhala na faře
u sv. Tomáše také výroba adventních
věnců.

Katka Zukalová

Předvánoční úklid
kostela

Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte
dávat svým dětem dobré dary...(Lk 11,13)

Nabízím jeden příklad za všechny,
kdy tomu bylo v míře vrchovaté
a naopak, kdy děti obdarovaly nás
dospělé.

Stalo se to v sobotu 7. prosin-
ce. Na ten den, jak jistě víte, byl
vyhlášen velký, předvánoční úklid
kostela se všemi místnostmi apod.
A mezi tou množinou nás dospělých,
se jako prvosenky na jaře objevili
i ti mladší a nejmenší. Jmenovitě
Šimonek, Patrik, Kája a už trochu větší
Petruška. A když ono cídění, smýčení,
leštění, ometání, drhnutí, vysávání,
umývání bylo v plném proudu,
nešla přehlédnout opravdovost, zápal
i ”důležitost“ té drobotiny, s jakou se
pouštěla do svěřených úkolů. Pro nás
dříve narozené názorná evangelizace
v praxi, naservírovaná na podnose,
jak, kdy a čím ukázat sobě navzájem,
a třeba i šeptem, jaký je ten náš Pán.

Vřelé díky, vám děti, vřelé díky
všem ostatním a také těm, kteří se
postarali i o náš hlad a žízeň.

Kéž vám Pán žehná.

Ivan, jáhen
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Mikulášská nadílka
a jak jsme k ní malou troškou přispěly

Již tradičně se v naší farnosti na pří-
chod svatého Mikuláše připravujeme
minimálně s týdenním předstihem,
kdy se v mnoha domácnostech začne
chystat těsto na perníčky a nastává
to pravé adventní těšení. Nejinak
jsem se letos v představě idylické-
ho večera stráveného při společné
činnosti s dětmi vybavila těstem
i formičkami. Po několika hádkách
o váleček a stoličku jsme přeci jen
vytiskly pár zvířátek, která se ale

nepodařilo přenést bez nehod na
plech, a děti mezitím začaly tvořit
své abstraktní tvary. Po hodině a půl
snažení jsme dospěly k několika smaj-
líkům, jednomu sněhulákovi, pár ho-
molím neurčitého tvaru a rozsypané
mouce po celé kuchyni. V noci jsem
pak v klidu a tichu vytvořila krabici
perníků a zařekla se, že příští rok
přeskočím odpolední fázi s dětmi.
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Druhou neděli adventní se na
faře sešlo mnoho pomocníků, kteří si
vzali do parády perníčky všemožných
tvarů i odstínů a všechny je vyzdobili
pod taktovkou Jany Fialové a holek
Babákových. Práce šla dobře od ruky
a poleva se vzhledem k malířskému
nadšení a vrstvení barviček musela
několikrát dodělávat. Než jsme se
nadáli, bylo vše hotové a nezbývalo,
než se další tři dny těšit na příchod
Mikuláše.

Ve středeční podvečer se po-
stupně trousilo na dětskou mši
výrazně víc účastníků, než je běžné
a rozechvělé očekávání provázelo
celou bohoslužbu. Přesto děti zvládly
poměrně pozorně vyslechnout Evan-
gelium a kázání o nasycení zástupů,
v rámci kterého pan kaplan všechny
upozornil, že nás Mikuláš nejlépe
najde v tichu a modlitbě. Naštěstí
nás našel stejně dobře i po hluku,
a ještě před požehnáním se objevil
v doprovodu sboru andělů. Dozvěděli
jsme se něco málo o jeho životě
a především to, že svatý Mikuláš
rozdával dary podle vzoru Ježíše
Krista všem chudým a potřebným

bez rozdílu (tedy nejen hodným a za
odměnu, jak se často špatně interpre-
tuje ,).

Po nadílce pan kaplan pozval
Mikuláše, aby se za námi za rok zase
zastavil, a pak už celá družina vyrazila
o dům či kostel dále. Díky všem, kdo
se podíleli na organizaci celé akce!

Veronika Veverka Papoušková
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Vánoční povídka

Terezka se koukala přes zamrz-
lé okno do tmy a vůbec neslyšela
maminku, která na ni z kuchyně
volala. V myšlenkách se toulala
u posledního dne ve škole, kdy se
konala vánoční besídka. S nejlepší
kamarádkou Ájou měly připravené
vystoupení na flétnu, ale Ája v půlce
nejprve spletla několik not a nakonec
písničku ani nedohrála. Jak se na
ni Terka zlobila! Copak se nemohla
připravit líp? Takto ji zkazila celé
vystoupení. Moc dobře si všimla, jak
se jim třet’áci posmívali a paní učitelka
byla určitě taky moc zklamaná. Ach jo,
náladu ji nezpravily ani dárečky, které
si pak ve třídě rozdali a pelášili domů
na vánoční prázdniny.

„Terezko, vnímáš mě? Mohla bys
donést další krabici na cukroví?“ Ale
Terka už neudržela slzy a vše mamin-
ce pověděla. Jak ji hrozně mrzí, co
se stalo, ale ještě víc to, že se s ka-
marádkou rozešly ve zlém těsně před
Vánocemi. „Řekla bych, že Ája je ted’
ještě smutnější“, řekla na to maminka.
„Co kdybys jí zkusila zavolat?“ Terka
nevycházela z údivu. „Jáá? Copak
by se neměla omluvit spíš ona?“
Maminka se pousmála: „Ale já ne-
mluvím o omluvě, ale o odpuštění

a přátelství. Kdyby Pán Ježíš čekal
pokaždé, až mu otevřeme své srdce,
možná by čekal marně. To on nás
naopak prosí, at’ se v každé sla-
bosti obrátíme k němu, je to tak?“
Ale to už Terka vzala pár kousků
čerstvě upečeného cukroví, nabalila
se do bundy a čepice a volala:
„Možná bude nejlepší, když se za Ájou
stavím domů. Vždyt’ bydlí kousek od
nás!“ A maminka věděla, že si ka-
marádky právě nadělily ten nejkrás-
nější vánoční dárek.

Veverka

Z myšlenek o.Josefa Šika

Čas věnovaný nemocnému není
nikdy ztracený, ale je dokonale
naplněný a využitý. I prostá přítom-
nost druhého člověka a jeho zájem
pomáhají nemocnému v zápase o jeho
uzdravení.

My máme spíš mlčet a poslouchat,
co nám nemocný chce sdělit.

Když se nám nedostává slov nebo
námětu k hovoru, můžeme mlčet.
I toto mlčení může být důležité a může
nemocnému přispět k nalezení smyslu
toho, co ho trápí.
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PRO NEJMENŠÍ 
 

VLOČKY. Najdeš tři stejné vločky? Která vločka je zde pouze jednou? 
 

          
 

         
 

          

 

PRO STARŠÍ 
 

LUŠTĚNKA Horní řádek tvoří tajenku. 
 

 

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

        Ý           

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

① savec s chobotem; ② podzimní měsíc; ③ Kainův bratr; ④ slavný náčelník Apačů; ⑤ 

boží posel; ⑥ město, ze kterého pocházela Panna Maria; ⑦ školní brašna; ⑧ patron čes-
ké země; ⑩ světová strana; ⑪ orgán zraku; ⑫ muž, který se setkal s malinkým Ježíškem 

v chrámě; ⑬ vysoký štíhlý strom; ⑭ „děrovaný“ sýr; ⑮ zvíře, které mění svoji barvu;  
⑯ město, kde se narodil Ježíšek; ⑰ zvíře, které zahřívalo v jesličkách malého Ježíška;  

⑱ opak ke slovu „málo“; ⑲ malý hudební nástroj podobný kytaře 
 

obrázky: https://images.google.com/       Klára Špunt Zelinková 
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VÁNOCE 2019 A NOVÝ ROK 2020

Příležitost ke svátosti smíření bude v našem kostele mimořádně:
19. 12. – 20. 12. (ve čtvrtek a v pátek) vždy od 15.30 do 18 hodin, a
23. 12. (v pondělí) od 14 do 18 hodin.

Kromě toho se pravidelně zpovídá také před začátkem mší sv. a v neděli
během dopoledních bohoslužeb. Kněží se budou snažit být maximálně k dis-
pozici, 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 Nalezení sv. Kříže (u kapucínů) je každý
den od 9 do 16.30 (V předvánočním týdnu bude k dispozici více kněží.)

POŘAD BOHOSLUŽEB
24. 12. 2019 Štědrý den
? ráno 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. 2019 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. 2019 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

29. 12. 2019 svátek Svaté Rodiny
? nedělní pořad bohoslužeb (7.45 – 9.00 – 11.00 – 19.30)
? při bohoslužbách žehnání manželům a rodinám

31. 12. 2019 Sv. Silvestra (poslední den občanského roku)
? ranní mše svatá v 7 hodin
? 16.00 mše svatá na poděkování za uplynulý rok

1. 1. 2020 Slavnost Matky Boží, Panny Marie (občanský Nový rok)
? nedělní pořad bohoslužeb (7.45 – 9.00 – 11.00 – 19.30)

5. 1. 2020 Slavnost Zjevení Páně („Tří králů“)
? nedělní pořad bohoslužeb (7.45 – 9.00 – 11.00 – 19.30)
? při všech bohoslužbách žehnání vody, kadidla a křídy
? (Pozor! Slavnost je v naší farnosti přeložena na neděli.)

12. 1. 2020 Svátek Křtu Páně
? nedělní pořad bohoslužeb (7.45 – 9.00 – 11.00 – 19.30)
? slavnostní zakončení vánoční doby
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