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ZPRAVODAJ FARNOSTI
PŘI KOSTELE sv. TOMÁŠE V BRNĚ

Motto:
Místem křest’ana jsou Boží ruce . . .
Papež František
s nimi ani nemůžeme řádně rozloučit.
Navíc, i návštěvy míst, kde leží
ostatky našich zesnulých blízkých,
Milí farníci svatotomští,
jsou letos komplikovanější; naštěstí
podzim je tady, počasí už je svatý Otec rozšířil možnost k získání
náležitě „dušičkové“ a my máme plnomocných odpustků pro naše
znovu zavřené kostely, školy, obchody zemřelé.
a s tím mnoho dalších omezení. Znovu
Přátelé, je pro nás naprosto
nám chybí nejen osobní kontakty, ale
také normální běh života, včetně zásadní, abychom nepřestali žít,
účasti na bohoslužbách. Někdo nepřestali žít víru, vztahy, abychom
ale
postavili
se
se bouří a nedokáže se s těmito nerezignovali,
omezeními smířit. Na mnohé lidi náročným situacím čelem, ve víře
padá splín a není se jim co divit. v našeho Pána.
Slovo papeže Františka, které
Mnozí z nás nebo našich blízkých
onemocněli, někteří naštěstí lehce, jako motto uvádí toto vydání našeho
jiní však velmi vážně. Pro některé farního časopisu, pokračuje: „(křest’an)
nastal čas odchodu k Pánu a my se je tam, kde jej chce Bůh. Božíma rukama
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jsou probodené ruce Božího Syna ( . . . ). V obdivuhodně rostoucí strom, jehož
rukou Božích jsme bezpeční, at’ se děje, co kořeny sahají od svatých osob Starého
se děje, včetně kříže.“
zákona až k Panně Marii a k jehož
Modlím se za vás a prosím o vzá- kmenu patří všichni, které si dnes
jemnou modlitbu, děkuji všem, kdo se připomínáme. Včetně těch, které si pamodlí, kdo jakkoli pomáhají potřeb- matujeme z nedávné minulosti, jako
ným, děkuji všem, kdo spojují svá svatého papeže Jana Pavla II., Matku
trápení s utrpením Kristovým pro do- Terezu z Kalkaty a další. Tito lidé
bro Jeho tajemného těla, pro dobro nás jsou s Bohem důvěrněji spojeni nejen
všech. Ano, at’ jsme kdekoli, at’ se děje blízkostí, ale i starostí o nás a tvoří
cokoli, „kdo by nás mohl odloučit od Boží s námi jednu rodinu, jedno společenství.
lásky?“
Naši předkové stavěli podél cest
Přeji nám všem pokoj v Božích sochy světců – a mělo to pro jejich
rukou
život velký význam. Obdivovali Boží
Váš farář Jan Mráz působení v lidech, kteří dokázali žít
s Bohem a s jeho pomocí zvládat své
životní situace. Dnes nás obklopují
nepřehlédnutelné reklamy, které radí,
Pastýřský list
jakou si vybrat značku auta, jaký počíOtce biskupa Vojtěcha tač, jakou vůni, v jakých botách chodit
a co si obléknout, abychom byli in . . .
Sochy světců byly a jsou reklamy na
VŠICHNI JSME NA CESTĚ
to, jak žít. Svatí se nikdy nevznášeli
KE SVATOSTI
v oblacích, ale žili v každodenní tvrdé
realitě. Často jim šlo nejen o zdraví,
Milé sestry, milí bratři,
dnešní neděle je slavností Všech ale také o život. My občas sami
sebe přesvědčujeme, nebo nás o tom
svatých.
Kdo je to svatý? Zjednodušeně se přesvědčují druzí, v jak těžké situaci
dá říct, že je to člověk, který je zcela a nepřízni doby žijeme – a tím nemysodevzdán do Boží vůle. S Ježíšem lím jen aktuální koronavirovou. SvědKristem se obrací k Otci, hledá, co kové víry takto neuvažovali. Naopak.
se mu líbí, a podle toho jedná. Bůh Ve všech životních situacích, nejen
v osobě Ježíše Krista k sobě v průběhu těch dobrých či úspěšných, ale i obnovozákonních dějin přitahoval a stále dobích moru, hladu, válek, rozvratů
přitahuje lidi, kteří se tak, jako on, a nejrůznějších ohrožení a krizí se
stávají jeho viditelnou tváří. Je to
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v úzkém společenství s Kristem stávali pro druhé světlem, které díky
okolním temnotám víc vynikalo. Odkazují nám nepochybnou zkušenost,
že řešení jakýkoliv životních situací je
nám vždycky tak vzdálené, jak jsme
my sami vzdáleni od Boha.
Přejeme si být zdraví, úspěšní,
milovaní. Kolik z nás dnes touží stát
se svatým?
Bůh ke svatosti nevolá vznešené,
nehřešící, nejšikovnější, nejpilnější. On
si volá obyčejné lidi, kteří znají svou
slabost a omezenost, aby zahanbil ty,
„kteří smýšlejí pyšně“ (Lk 1,51), kteří
se domnívají, že jsou něco víc, že mají
dobré pracovní postavení, politickou
či jinou moc, dobré finanční a materiální zajištění. Světci si přáli jediné –
žít v úzkém přátelství s Ježíšem Kristem. Nesnažili se Boha pochopit, ale
prostě s ním žili. A protože s ním
žili, mohli lépe chápat, co se mu líbí.
Každý z nás má možnost je následovat v tom nejniternějším – v jejich
bezvýhradném odevzdání se Kristu.
A to je vrcholné umění života. „Mějte
v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus
Ježíš,“ radil Filipanům sv. Pavel. (Flp
2,5) Vyjdeme-li na tuto cestu, octneme
se bez ohledu na věk a na všechno, co
jsme dosud prožili, na prahu velkého
dobrodružství. Nebudeme vědět, co
nás čeká zítra, za měsíc, za rok. Přesto
bude naše srdce – v pokoře a důvěře
obrácené k Ježíši – zakoušet mír a jistotu.

Život s Ježíšem je cesta v realitě
tohoto světa. Tohoto. Ne nějakého
vysněného, ideálního. Nebýt právě
našeho tolik kritizovaného světa
a jeho nedostatků, žádný světec
by nevyrostl. A to skýtá šanci pro
každého z nás. Nebojme se mít
odvahu odpovědět s izraelskou
dívkou Marií na Boží pozvání: „Jsem
tvá služebnice, jsem tvůj služebník.
I já chci to, co chceš ty, můj Pane.“ (srv.
Lk 1,38) A skrze takový postoj člověka
přichází do našeho světa Ježíš Kristus.
Přál bych si, aby osobní svědectví
života každého z nás bylo věrohodné.
Abychom dokázali svědčit, že nás
na našich cestách vede Ježíš Kristus. Kde to tak není, jsou všechna
slova zbytečná. A jak už jsem uvedl
– viny, zklamání, bezmoc, zkoušky
a jakákoliv myslitelná noc se mohou
stát prostorem, ve kterém zazáří díky
Vzkříšenému Kristu světlo. V tomto
světle zahlédneme nejen nesmírnou
lásku Boha Otce a jeho Syna, ale
pocítíme i moc Ducha Svatého, který
z nás tvoří „svědky“. Modleme se
a jednejme tak, abychom se v dnešním
nejistém a v mnoha ohledech nemocném světě stali znamením naděje
a svědky jistoty, po které lidé touží.
Milé sestry, milí bratři, doby
krizí a přerodů byly vždy dobami
světců. Také dnešní doba je prostorem
a výzvou ke svatosti. K opravdovosti
života a věrnosti evangeliu. Bůh od
nás nepožaduje úspěch. Požaduje od
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nás jenom upřímnou snahu. I v naší
době je žeň hojná, i dnes je mnoho
hladovějících a žíznících po živém
Bohu, ale dělníků je málo! Staňme se
těmito dělníky i my. (Mt 9,37; Lk 10,2)
Na každém z nás nesmírně záleží.
Kéž bychom mohli spolu se svatým
Pavlem radostně zvolat: „Už nežiji já,
ale ve mně žije Kristus!“ (Gal 2,20)
K tomu každému z vás žehnám.

nemohou opustit své bydliště kvůli
omezením spojenými s pandemií,
mohou získat odpustky na dálku.
Stačí, pokud se v modlitbě spojí se
společenstvím církve a před obrazem
Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

letos po celý listopad

Modlitbou mohou být např. ranní
chvály nebo nešpory z breviáře za
zesnulé, růženec, Korunka k Božímu
milosrdenství nebo jiné modlitby za
zemřelé, které se věřící obvykle modlí,
četba úryvku z Evangelia, který je
součástí liturgie za zesnulé, nebo
vykonání skutku milosrdenství, spojeného s obětováním bolestí a útrap
vlastního života Bohu.

Kromě toho je třeba splnit i další
obvyklé podmínky: modlitba na
úmysl Svatého Otce, vyloučení
Váš biskup Vojtěch sebemenšího zalíbení v hříchu,
a k tomu úmysl, jakmile to bude
možné, přijmout svaté přijímání
„Dušičkové“ odpustky a svátost smíření.

Apoštolská
penitenciárie
s
osobním
pověřením
papeže
Františka stanovila, že je letos možné
získat plnomocné odpustky pro duše
v očistci po celý měsíc listopad.
Možnosti jsou následující:
• Když se věřící při návštěvě
hřbitova pomodlí za zemřelé. Tato
možnost platí od 1. do 8. listopadu
a dalších 8 dní dle vlastní volby až do
30. 11. 2020.

Desatero Božích
přikázání

• Při návštěvě kostela nebo kaple
kterýkoli den měsíce listopadu, když
Nevezmeš jméno Boží nadarmo
se věřící pomodlí Modlitbu Páně (Otče
„Jéžiši, Jéžiš Marja Josef, Panenko,
náš), Vyznání víry a modlitbu na
Pane Bože, Ježda . . . “ a plno dalších
úmysl Svatého Otce.
výrazů můžeme slyšet nejenom od
• Kromě toho senioři, nemocní
a všichni, kteří z vážných důvodů
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našich nevěřících přátel nebo z tele- jimi vyplňovali slovník nebo je zneužívizní obrazovky, ale bohužel i z našich vali, když nám něco upadne. Boží
úst, kdy nemáme v úctě Boží jméno.
jméno má moc a sílu, tak ho prosím i
Jméno našeho Boha je svaté. Toto s tímto vědomím používejme a mějme
přikázání nám zakazuje zneužívat v úctě. Ježíši, tvoje jméno vyznávám.
Boží jméno, jméno Boha, Ježíše Krista,
o. Jan Patty Pavlíček
Panny Marie a všech svatých, ale
proč? Bůh zjevil Mojžíšovi svoje
Z farní charity
jméno, Jsem, který jsem, v ohnivém
keři. Židovská úcta k Božímu jménu je
natolik silná, že ho vůbec nevyslovují,
Drazí farníci!
a když už náhodou musí, tak pro
jméno Hospodina použijí jiné slovo. –
Obracíme se na vás v době druhé
tak se tedy v Tóře nečte výraz JAHVE, vlny koronavirové nákazy. Modlíme
ale ADONAI.
se za vás a zároveň prosíme o modKřest’anství nechce člověka ome- litbu a pomoc pro ty, kdo se starají
zovat, proto zakazuje jenom zneužití o nejpotřebnější a nejohroženější.
posvátného Božího jména například Mám na mysli především Charitu
při klení, magických úkonech, při služby Brno. Kromě zvýšených
křivé přísaze nebo rouhání. Církev ve nároků se v této době potýká také
Jménu Otce, Syna i Ducha svatého s nedostatkem financí. Uvádíme zde
křtí a rozhřešuje, každá naše mod- text z webových stránek Charity.
litba začíná znamením Otce, Syna
a Ducha svatého, tak proč bychom
tato jména měli mít v neúctě? Dobře
víme, že při Ježíšově jménu se třese
celá země a všichni se tomuto jménu
kloní i sám zlý duch. Ano, i v dnešní
době církev vyhání zlé duchy a posílá
je pod Ježíšův kříž ve jménu Ježíše
Krista. Ve jménu, které znamená „Bůh
zachraňuje“, a které také znamená „pomazaný.“

Dále pečujeme o seniory v Domově pokojného stáří Kamenná nebo za
nimi jezdí naše sestřičky a pečovatelky.
Pečujeme o nevyléčitelně nemocné i jejich rodiny. Poskytujeme služby lidem
bez domova včetně potravinových balíčků.
A v souladu s nařízeními vlády poskytujeme i další služby. Snažíme se aktivně přispět k omezení šíření koronaviru
a ochraně nejen našich klientů, ale celé
společnosti.
Pomozte nám pomáhat i nadále a přiJméno Boha, celé Trojice, Panny
Marie a svatých nám jsou dána ke spějte k zajištění ochranných pomůcek
chvále, oslavě, ne proto, abychom si a fungování našich brněnských služeb.
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Finanční příspěvky je možné
posílat na účet 1583741621/0100
variabilní symbol 101. Také lze
využít platební brány na stránce
https://brno.charita.cz/podporte-nas.

společenství nebo jednotlivci. „Projekt nám pomáhá obejmout tento svět
v duchu a v myšlenkách encykliky
papeže Františka Laudato Si´,“ říká
ve videopozvánce pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul.
Díky za vaši pomoc i modlitby.
Vedoucí Diecézního katechetického
centra ThLic. Tomáš Koumal poDary
važuje za velkou výhodu projektu
Z peněz, které jste darovali to, že se dá realizovat i v těchto
prostřednictvím charitní pokladničky, dnech, kdy nemůžeme do kostela,
jsme přispěli těmto organizacím:
mezi přátele nebo do kulturních či
LL - likvidace lepry
4 000 Kč
sportovních zařízení. Projekt nabízí
Světlo pro svět – prevence a léčba 4 000 Kč
k plnění úkoly, které se týkají našeho
slepoty, podpora osob s postižením
vztahu k druhým lidem, k přírodě
v rozvojových zemích
i k samotnému Stvořiteli.
At’ je Pán vaší oporou a pomocí
Jak se účastníci zapojí?
v této náročné době.
Nejdříve si vytisknou plán proDobrovolníci farní charity jektu a seznam úkolů. Obojí najdou
na webu <kc.biskupstvi.cz>. Pak už
se mohou pustit do plnění úkolů
a kreativně se jich zhostit.
Náš společný domov

Svatý František z Assisi řekl:
„Příroda je krásná kniha, v níž
k nám promlouvá Bůh a sděluje
nám něco ze své krásy a dobroty.“
Aby i další generace „měly co
číst“, zve Biskupství brněnské skrze
své Diecézní katechetické centrum
k zapojení do projektu Náš společný
domov.

Odměnou jim bude nejen dobrý
pocit z toho, že udělali něco pěkného
pro sebe, pro své bližní a pro tento
svět. Když své snažení fotograficky
zdokumentují, budou mít i naději na
nějakou malou věcnou odměnu nebo
na to, že se jejich fotografie stane
součástí plánované výstavy v brněnské katedrále.

K projektu jsou založeny i facebookové stránky Náš společný doTen začíná 24. 10. 2020 a končí mov, kde budou organizátoři postups rokem Laudato si´ 24. 5. 2021. Zapo- ně publikovat různé podněty a zajíjit se do něj může kdokoliv – rodiny, mavosti, které s tématem souvisí.
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„Věřím, že už přečtení úkolů
vás aspoň trochu nadchne a že se
rozhodnete zapojit,“ píše nejen svým
farníkům Tomáš Koumal. I když doba
trvání projektu je poměrně dlouhá,
úkoly nejsou náročné a barevný „plán
projektu“, který si dá rodina doma na
viditelné místo, bude výzvy projektu
stále připomínat. Organizátoři si přejí,
aby projekt přinesl jeho účastníkům
a hlavně rodinám také radost a zážitek
společenství.

Modlitba k bl. Restitutě
29. října 2020 slavíme dle liturgického kalendáře svátek blahoslavené
sestry Restituty Kafkové, brněnské rodačky, můžeme se k ní pří této příležitosti modlit o přímluvu za ukončení
pandemie koronaviru.
Milosrdný Bože,

děkujeme ti za blahoslavenou
mučednici Marii Restitutu, v níž jsi
nám dal příklad ochotné služebnice
a statečné ženy.
V době, kdy jsou všechny aktivity
Neúnavně sloužila nemocným
pozastaveny, nabízí Centrum naděje
a slabým a hájila víru a lidskou
a pomoci webináře pro všechny, kdo
důstojnost i za cenu pronásledování
chtějí prohloubit svůj vztah.
a ztráty života.
Opravdová láska jako největší dar
Dej i nám sílu, abychom svou víru
https://www.cenap.cz/opravdovavěrně žili a vyznávali, že v kříži je
laska-jako-nejvetsi-dar
spása, život a naděje.
Umění komunikace
Chraň a posiluj pronásledované
https://www.cenap.cz/umenia zmírni bolesti všech nemocných
komunikace
a trpících.
Lidská sexualita a 21. století
Je-li to ve shodě s tvou vůlí,
https://www.cenap.cz/lidskauděl nám na přímluvu blahoslavené
sexualita-21-stoleti
sestry Restituty milost, o kterou tě
O manželství a sexualitě
https://www.cenap.cz/o-manzelstvi- prosíme – za ukončení pandemie koronaviru.
a-sexualite
Nabídka všech webinářů je zde:
Skrze Krista, našeho Pána.
https://www.cenap.cz/webinare
Amen.
Dále
nabízí
E-book:
Sexualita
v manželství z pohledu křest’anské
antropologie

Nabídka Cenap
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PRO NEJMENŠÍ
PODZIM. Najdeš mezi obrázky alespoň 15 rozdílů?

PRO STARŠÍ
ŠIFRA. Pomocí „klíče“ rozlušti skrytá jména.
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obrázky: https://images.google.com/

Klára Špunt Zelinková
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