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ZPRAVODAJ FARNOSTI
PŘI KOSTELE sv. TOMÁŠE V BRNĚ

Motto:

Kristova láska nás nutí ke smíření.

(Srov. 2Kor 5,14-20)

Farnost hledá kostelníka
Naléhavá prosba

Hledáme muže, který by byl
ochoten sloužit ve farnosti jako
kostelník. Vždy jeden týden by
měl službu a jeden týden volno.
Uvítali bychom důchodce, který má
vztah k naší farnosti a kostelu. Mohl
by to být i student, kterému režim
přednášek dovolí být v kostele ráno
i večer. Občas je jeho služby třeba
i přes den, například při pohřbu

z kostela, svatbě, nebo při drobné
výpomoci na faře. Prosíme zájemce,
aby se hlásili na faře, nebo přímo
u faráře (tel. 731 402 628).

Chci na tomto místě ze srdce
poděkovat Vojtovi Mikeškovi, který
tuto službu zastával v posledních
zhruba dvou a půl letech. Do nového
zaměstnání mu přeji mnoho zdaru
a vyprošuji od Pána vše dobré v osob-
ním životě.

P. Jan Mráz, farář

ROČNÍK XXIII. 22. ledna 2017



Úvodní slovo

Milí bratři a milé sestry v Kristu,
v měsíci lednu nám již tradičně

silněji zaznívá výzva k modlitbám
za jednotu křest’anů. Touha naplnit
Kristovo přání: ”aby všichni byli
jedno“ (Jan 17,21) by nás samozřejmě
měla provázet po celý rok. Avšak tyto
dny se nám nabízí jako intenzivnější
možnost na tuto Ježíšovu výzvu
odpovědět trochu konkrétněji.
Jistě v první řadě myslíme na
jednotu různých křest’anských církví
a církevních společenství, určitě nám
ale také prospěje, pokud tento čas
využijeme k prohloubení jednoty
v naší diecézi, jejíž 240. výročí založení
letos slavíme, k prohloubení jednoty
v naší farnosti, v našich rodinách
a konečně také jednoty našeho
vlastního srdce tak často rozháraného
do mnoha stran.

Jedna stará bajka vypráví, jak se
na téměř vypuštěném rybníce jednoho
dne kvůli čemusi pohádalo hejno
kachen. Každá proto odletěla na svoji
louži, jen aby nemusela být s těmi
druhými a pochvalovala si, jak má
pěkně ode všech pokoj. Časem sice
kachnám bylo trochu smutno, ale
žádná nechtěla jako první přiletět k os-
tatním. Až jednou přišel veliký déšt’.

Pršelo několik dní, až se opět všechny
louže na dně vypuštěného rybníka
spojily v jediné jezero a kachny byly
celé radostí bez sebe, že jsou zase
všechny pohromadě.

Rozdělení, která na různých
úrovních svého života prožíváme,
se i nám podobně jako oněm kachnám
z bajky mohou zdát někdy skutečně
nepřekonatelná. To by nás ale nikdy
nemělo odradit od snahy hledat
cesty k sobě. Alespoň tedy nyní
znovu zkusme nechat v sobě Kristovu
lásku probudit touhu být s druhými
v jednotě, i když si zatím neumíme
představit jak. Abychom se pak, až
náš Pán jednou přijde s nečekaným
přívalem své milosti, dokázali
společně radovat a chválit našeho
jediného nebeského Otce.

S přáním pokoje váš o. Jakub Tůma
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Mimo to Tě zvláště prosím, pokud je to
k mé spáse, o vyslyšení této mojí prosby:
(zde ji uved’ . . . . . . ..). Její splnění mi bude
posilou v přesvědčení, že Pán chce být
oslaven Tvým blahořečením, i pobídkou,
abych se o to, dle svých sil, přičiňoval.

Oroduj za nás, ctihodný otče Martine,
abychom byli hodni zaslíbení Kristových.

Modleme se: Vyslyš, Pane Ježíši Kriste,
naše prosby na přímluvu Svého služebníka
Martina, abys Ty v něm byl více oslaven
a Tvoji věrní se upevňovali ve Tvé svaté
službě, jenž jsi živ a kraluješ po věky věků.
Amen.

Otče náš . . . Zdrávas Maria . . . Sláva
Otci . . .

Je škoda, že kromě Slavností
(Dnů) Brna, které se v posledních
letech konají k výročí vítězství nad
Švédy (15. srpna), je tato skutečnost
a pomoc Panny Marie v našem národě
jen málo známá. Podobné vítězství
Poláků u Czenstochowé nad velkou
přesilou Švédů vedlo ke vzniku
známého poutního místa Jasna Gora.
Zde je s uctíván obraz Panny Marie
s Ježíškem, u kterého obránci prosili
Pannu Marii o pomoc a záchranu.
Skupiny poutníků z Polska i ze
zahraničí se zde denně k Rodičce
Boží modlí a vyprošují si od ní
pomoc a ochranu. I my máme vzácný
obraz Panny Marie Svatotomské –
Ochránkyně města Brna.

PhDr. Jan Weinberger

POVÍDKA

Zvoní. Hodina náboženství končí.
Šup všechno do tašky a hurá ven.

Jen Jakub pomalu skládá věci.
Hlavou mu zní slova písničky, kterou
dneska zpívali: Pán Bůh pro mě má
svůj cíl . . . Pán Bůh pro mě cestu
má . . .

”Pane učiteli,“ osmělí se kluk. ”Co
když sejdu z cesty, zajdu moc daleko
a už se nebudu moct vrátit na rozcestí,
kde jsem špatně odbočil?“

Kluk není hlúpý, pomyslí si
katecheta. ”Určitě víš, Kubo, co
je to GPSka. O prázdninách jsme
jeli s kamarádem do Francie. Před
každou křižovatkou se ozvalo: Blíží
se kruhový objezd. Po sto metrech
zahněte doprava.“ Přesto jsme
několikrát odbočili špatně. GPSka
nás však hned naváděla k cíli nejkratší
cestou z toho místa, kde jsme se právě
ocitli. Nemohli jsme zabloudit. Věděli
jsme přesně, kam jedeme: město,
ulici i číslo domu. A když se ozvalo:

”Dorazili jste na místo určení,“ stáli
jsme přesně před tím domem.

A tak je to i u Pána Boha. Kdykoli
sejdeš z cesty, hned tě zase vede
tou nejkratší cestou k sobě. Stačí mít
otevřené srdce a upřímně se zeptat:
Kudy, Pane?

Jakub jde domů a být o pár let
starší, dalo by se říct, že se usmívá pod
fousy. To se bude maminka divit, až
jí řeknu, že Pán Bůh je vlastně taková
GPSka.

MV
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a uzdravení. Obracíte se k němu?
Nebo si myslíte, že už není nutné
vyprošovat si s jeho pomocí a pří-
mluvou pomoc a ochranu pro naše
město, naše rodiny, nás samotné? Ne-
jde jen o pomoc, kterou může již
nyní zprostředkovat budoucí světec
pro nás.

I my můžeme v této chvíli význam-
ně přispět k procesu jeho blahořečení.
Síla a pravdivost působení Martina
Středy v národě, je odrazem víry lidí,
kteří se k jeho pomoci utíkají. Tuto
víru je třeba prokázat v procesu bla-
hořečení. Je třeba se modlit a vyprosit
zázrak nutný k řádnému průběhu bla-
hořečení. A kdo jiný by se měl ujmout
tohoto úkolu než my, potomci těch,
které už jednou zachránil?

Zamyslete se prosím nad touto
výzvou, zdali se k ní budete chtít
připojit. Jedná se o naši živou víru,
která se projevuje prostřednictvím
modlitby. Modleme se za blahořečení
našeho kněze, otce Martina Středy SJ.

• KDY? Tak, abychom na to nikdy
nezapomněli, tedy každou STŘEDU
večer (21 hodin).

• JAK? Desátek Slavného růžence
spojený s příslušnou modlitbou za bla-
hořečení (viz níže).

• KDE? Všichni společně jednou za
měsíc, každého 26. dne, tedy v den,
kdy ctihodný P. Martin Středa před-
stoupil před Boha, po mši svaté v 12:15
hod. u jeho hrobu v jezuitském kostele
v Brně.

• CO JE POTŘEBNÉ? Doložit každou
věrohodnou událost nadpřirozeného
charakteru uzdravení či jiný Boží
zásah je svědectvím, že bylo
v modlitbě vyzýván výhradně
o pomoc P. Martin Středa SJ.
Každé takové svědectví předkládejte
v písemné podobě přítomnému knězi
z řad Tovaryšstva Ježíšova.

• CO LZE UČINIT VÍCE? Oslovit své
známé a rozšířit modlitební společen-
ství informací o tomto úmyslu.

Modlitba P. Martinu Středovi SJ:

Ctihodný otče Martine, tys zasvětil
svůj život službě Věčného Krále. Oslovil
jsi jej andělskou čistotou, otcovskou péčí
o své bližní, příkladnou láskou a statečnou
odvahou při obraně vlasti.

Tobě děkovali současníci jako svému
zachránci. Tebe uctívali jako vyvoleného
sluhu Božího a nepochybně se Ti dostalo
účasti na slávě Toho, v Jehož službách jsi
pracoval, trpěl i umíral.

Obracím se tedy na Tebe se svými pros-
bami. Odvolávám se na Tvou lásku k Pánu
Bohu a k Matce Boží Panně Marii, Tvoji
horlivost pro Boží čest a slávu.

Dovolávám se účinnosti Tvých mod-
liteb a proseb, jež se za Tvého života tak
osvědčily. Vypros mi, abych až do smr-
ti zůstal věren Pánu Bohu a Jeho svaté
Církvi. Vyžádej mi pravou horlivost po
spáse duší, nezištnou obětavost, kde jde
o Království Kristovo.

Pomoz mi, at’ účinně mohu přispět
k zachování svaté víry svatováclavské
v našem národě.
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Slovo otce biskupa
Vojtěcha Cikrleho

k založení diecéze

Milí přátelé,
brněnská diecéze slaví 240. výročí

svého založení. To je velká věc v životě
místní církve. V malém dějepisném
okénku by se dalo připomenout, že
v době vlády Marie Terezie (1740-
1780) byla na Moravě jediná diecéze,
a to v Olomouci. Patřila mezi největší
a nejrozsáhlejší v celém tehdejším
mocnářství. Měla 525 farností, a proto
byla Morava zvolena jako první
k plánované církevní reorganizaci.
Tehdejším záměrem bylo vytvořit dvě
nová biskupství – v Brně a v Opavě.
Dne 5. prosince roku 1777 vydal
papež Pius VI. zvláštní bulu, kterou
povýšil olomoucké biskupství na
arcibiskupství, a jemu podřízené
nové Biskupství brněnské s ním
mělo vytvořit moravskou církevní
provincii. Tehdy rovněž plánované
opavské biskupství na své založení
z politických důvodů čekalo až do
30. května 1996.

Když slavíme narozeniny blízkého
člověka, je jejich nedílnou součástí
ohlédnutí se zpět, často nejen
k historii rodičů a prarodičů, ale
ještě do vzdálenější historie. Při
takových slavnostních setkáních
jsou vypravovány a sdíleny příběhy,
které připomínají důležité či
humorné události členů rodiny,
a tak jsou posilovány rodinné
vazby a jistota vzájemnosti. Toto
zakořenění v minulosti otvírá dveře
k budoucnosti. Bez této historické
paměti je budoucnost člověka
omezena na nejbližší, obvykle
biologicko-materiální obzor sebe
sama, který se pak stává zdrojem
jak přehnaných nadějí, tak strachu
a obav. Ve společenství věřících
jde o ohlédnutí do mnohem hlubší
minulosti.

A co udělat pro budoucnost brněn-
ské diecéze, aby byla i nadále plná
naděje?

Právě o tom píše svatý Pavel ve
svém dopise křest’anům v Kolosách.
Jeho dopis by se dal parafrázovat asi
takto: Tou nadějí jste vy, duchovně
i tělesně plodní věřící, kteří projevu-
jete milosrdné srdce, dobrotu, pokoru,
mírnost a trpělivost. Vy, kteří dokážete
vzájemně spolupracovat na všem, co
je dobré. Vy, kteří se dokážete i ve
své různosti respektovat a navzájem si
odpouštět lidská provinění. Tak jako
je odpouští Bůh vám. Jste to vy, kteří
jste poznali Boží lásku a radujete se
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z ní tak, že se stala ústřední hodnotou
vašeho života a cestou k dokonalosti.
Jste to vy, kterým v srdci nevládne
zdánlivý pokoj bohatství a síly, ale
pokoj Kristův. Vy, kteří jste za něj
vděčni a vyzařuje z vás. Vy, kteří se
nebojíte slyšet a přemýšlet o slovech,
která vám říkají druzí a žijete v reál-
ném světě, do kterého jste zasazeni.
Jste to vy, kteří se snažíte svým ži-
votem zpívat Bohu písně vděčnosti
a vším, co říkáte a konáte, se připoju-
jete k tomu, čím opěvoval svého Otce
Ježíš Kristus.

Milí přátelé, brněnská diecéze slaví
240. výročí svého založení. Kéž je
pro ni tím nejvzácnějším darem každý
z vás a diecéze at’ je darem pro vás
všechny.

At’ vám Bůh žehná.

Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský

(Redakčně zkráceno)

Informace

• Týden modliteb za jednotu
křest’anů budeme opět prožívat
ve dnech 18. – 25. ledna. Zvláště
v těchto dnech se můžeme intenzivněji
spojit v modlitbách na tento úmysl.
V našem městě se bude konat
společná ekumenická bohoslužba
v úterý 24. ledna od 19 hodin v kostele
svatého Jakuba. Všichni jste srdečně
zváni.

• 23. ples farnosti sv. Tomáše se
bude konat v sobotu 28. ledna od
19 hodin v prostorách Kulturního
centra Babylon na Kounicově ulici.
Předprodej či rezervace lístků je
možná dnes po dopoledních mších
sv. v zákristii kostela nebo na adrese
Barbora.vaskova7@gmail.com.

• SEVERKY. 7. tradiční společen-
ský večer pořádá 2. dívčí skautský
oddíl YMCA T.S. v sobotu 4. 2. 2017
v 19:30 ve společenském sále sale-
siánského střediska mládeže, Brno –
Žabovřesky. Vstupné 150 Kč dospělí
a 120 Kč studenti. Lístky lze rezervo-
vat na severky@gmail.com. Vyzved-
nutí bude možné ve farní kavárně
u sv. Tomáše nebo po osobní domluvě.

• Pozvánka na farní karneval
Všechny malé i velké děti srdečně

zveme na tradiční farní karneval,
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o pomoc pro obležené. Ošetřoval
zraněné a nemocné, sytil chudé.
Pomáhal všude, kde bylo třeba, ač sám
od mládí byl chatrného zdraví. Velitel
Brna Raduit de Souches i zemský
hejtman hrabě Rottal mu byli vděční
za poskytnutou úlevu a duchovní
podporu.

Ve městě začal být nedostatek
potravin a střeliva, a tak obránci
prosili o nebeskou pomoc. P. Středa
zavedl osmidenní pobožnost a stále
prohlašoval, že Švédové Brno
nedobudou. Povzbuzoval své
studenty, z nichž sestavil studentskou
legii. Ta bránila hradby mezi kostelem
sv. Tomáše a jezuitskou kolejí.
Hrabě Štěpán z Vrbna pronikl
s jízdou švédským ležením a přivezl
potraviny a střelný prach. Úspěch této
nebezpečné akce připisovali obránci
i hrabě z Vrbna modlitbám P. Středy.
Švédskému generálu Torstensonovi
přišla na pomoc desetitisícová armáda
sedmihradského knížete Rákoczyho.

Obránci spoléhali na nebeskou
pomoc a utíkali se k Rodičce Boží.
I ve švédském táboře se dozvěděli, na
koho Brněnští s důvěrou spoléhají.
Tito protestanti se smáli důvěře
katolického Brna v Pannu Marii
a rouhavě ji vyzývali, aby ukázala,
co zmůže proti švédským zbraním.
Ale všem obléhatelům do smíchu
nebylo. Informace o tom, že samo
nebe pomáhá Brněnským, se dostala
i do tábora Švédů. Začalo se říkat,
že v prostoru nad kostelem brněnské
koleje byl viděn člověk v jezuitské

sutaně, jak se modlí před Pannou
Marií, která svým rozprostřeným
pláštěm chrání město. Nikdo
nepochyboval o tom, že tím člověkem
byl P. Martin Středa. Viděli jej
i Brněnští, což potvrzovali přísahou.
Nebylo divu, že jejich zmužilost
i proti takové přesile neochabovala.
Kropili dělové koule svěcenou vodou
a studenti na strážích se modlili
růženec. Torstenson, jakoby na výzvu
a k posměchu Panně Marii, dal na
slavnost jejího Nanebevzetí, dne
15. srpna 1645, povel k rozhodnému
útoku ze šesti stran na město i na hrad
Špilberk. Velitel města de Souches
město statečně hájil a požádal
P. Středu, aby vyprosil vítězství, které
sliboval. P. Středa se vrhl na kolena
a vroucně se modlil. Nepřítel byl
nakonec odražen a Brno zachráněno.
Záchranu města přisuzoval P. Středa
i vděční Brňané Panně Marii: ”Že
učinil to Bůh na přímluvy u Panny
Marie, jíž se Brněnští doporučovali,
a nepřátelé zakusili, co Maria zmůže!“

Rektor jezuitské koleje P. Martin
Středa zemřel v noci z 25. na 26. srpna
1649 v Brně a jeho neporušené tělo
(není balzamován), leží v prosklené
rakvi v hrobce brněnského jezuit-
ského kostela Nanebevzetí P. Marie
v Brně. Letos uplyne 430 let od jeho
narození. Úcta a láska, jíž se mu
dostalo při obléhání města Brna, se
udržují v paměti a přenášejí se z ge-
nerace na generaci.

K P. Martinu Středovi se můžeme
obracet s prosbou o radu, pomoc
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P. Martin Středa SJ
budoucí brněnský světec

Narodil se 11. listopadu 1587
v městě Gliwice ve Slezsku, které
tehdy patřilo zemím Koruny české.
Martin Středa byl synem městského
radního v Glivicích, také Martina.
Učil se v glivické farní škole, a pak ve
škole v Horním Hlohově. V roce 1605
Martin začal studovat v semináři
sv. Václava v Praze. O tři roky
později vstoupil do řádu Tovaryšstva
Ježíšova v Praze, odkud byl poslán na
noviciát do Brna. Tam začal teologické
a filozofické studie, studoval také
v Praze. Po čtyřech letech nastoupil
úřad děkana filozofické fakulty.

V letech 1626 – 1627 byl profesorem
jezuitského kolegia v Nise a v letech
1628 a 1629 byl rektorem jezuitského
kolegia v Brně. Výsledkem jeho
vědecké práce byl doktorát z filozofie
(1622) – tehdy byl profesorem rétoriky.
V roce 1635 získal doktorát z teologie
na Karlově univerzitě v Praze. Mluvil
česky, latinsky, německy a polsky.

Lidé byli přesvědčeni o jeho spo-
jení s Bohem, od kterého se mu dostá-
valo neobyčejné milosti. Současné pra-
meny o něm uváděly: Sám cestou
dokonalosti vždy kráčel a ostatní
v obětech předcházel, tím tedy plat-
nější bylo jeho slovo. Vědělo se o něm,
že jeho život je svatý a andělsky čistý.
Lidé z jeho okolí byli přesvědčeni
o tom, že horoucí láska k Bohu jej od
země povznáší a že často zná a ví věci,
které se stanou. Jak v Brně, tak v Praze
mnozí jej prý viděli, jak při mši svaté
od země pozdvižen bývá. Matku Boží
miloval horoucí láskou a lidé věřili,
že ona oplácí jeho lásku tím, že vždy
vyslyší jeho modlitby a prosby, které
k ní vysílá za všechny potřebné.

V roce 1645 se účastnil obrany
Brna, které bylo obléhané Švédy
v počtu asi 28 000 mužů. Obránců
bylo v Brně málo. Vojáků bylo pouze
426. Do bojů se aktivně zapojili
měšt’ané, řemeslníci, sloužící, tesaři,
zedníci a studenti, celkem to bylo
1475 mužů ve zbrani. Zatímco ve
městě a na hradbách se bojovalo
zbraněmi, chopil se P. Středa zbraně
duchovní, vroucí modlitby. V jezuitské
koleji zavedl noční modlení a sám ve
svých modlitbách prosil Matku Boží
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který se uskuteční v sobotu 18. února
od 15 hodin v prostorách fary sv.
Tomáše na Lidické 6.
Co s sebou:

– karnevalový převlek
– přezůvky
– drobný mls na společnou svačinu
– doprovod v podobě rodičů, prarodičů,

či strýčků a tetiček
Na co se můžete těšit:

– rej masek
– veselé hry
– tancování a zpívání
– malou odměnu

Předpokládaný konec kolem 17:00.
Program je vhodný pro děti asi od
dvou let.

Za organizátory se těší Veronika
Veverka Papoušková a Tereza Silven
Dvořáková

PS: Vítáni jsou i drobní opozdilci,
do programu je možné zapojit se
kdykoliv v průběhu!

Komunita Emmanuel
vás zve:

• Na prvopáteční setkání dne
3. 2. 2017 v 19 hodin ”(chvály,
svědectví, adorace)“ – tématem
únorového večera je POKORA se
svatou Bernadetou Soubirousovou.

• Na fórum pro mladé ”On je živý“
pořádané ve dnech 3. 2. – 5. 2. 2017
v Nitře. Z Brna bude na tuto akci
vypraven autobus. Setkání je vhodné
i pro teenagery. Bližší informace a při-
hlášku najdete na stránkách mladých
www.mladi.emmanuel.cz.

• Na Večery pro dva – setkání pro
páry zaměřená na podporu a rozvoj
vztahu. Jedná se o čtyři na sebe
navazující večery: Komunikace
a rozvoj vztahu 7. 2., Odpuštění 21. 2.,
Něha a sexualita 7. 3., Slad’ování práce
a rodiny 21. 3.

Setkání se konají v Café Era,
Zemědělská 30, vždy v 19 hodin. Bližší
informace najdete na stránkách komu-
nity Emmanuel www.emmanuel.cz.

• Na víkendové setkání Chodíme
spolu a co dál? pro páry uvažující
o manželství ve dnech 18. – 19. 2. 2017
a nebo 22. – 23. 4. 2017. Přihlášení
a více informaci na stránkách komu-
nity Emmanuel www.emmanuel.cz.

členové komunity Emmanuel
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Z farní charity

Milí farníci a čtenáři Tomáška!

Na začátku nového roku 2017 se
chceme ohlédnout za rokem právě
uplynulým. Především děkujeme
všem, kdo přispěli do vánočních
balíčků. Opět jsme obdarovali více
než 20 potřebných a velké množství
cukroví, ovoce a perníkových andílků
i jiných figurek jsme předali do
Domova pokojného stáří na Kamenné,
charitního centra pro bezdomovce na
Bratislavské 58 a do Domova svaté
Markéty pro matky s dětmi v tísni na
Staňkově ulici. Velký dík patří také
ženám, které se na výrobě balíčků
podílely.

Tříkrálová sbírka
Od 1. 1. do 15. 1. 2017 proběhl

17. ročník Tříkrálové sbírky. V čase
uzávěrky tohoto čísla Tomáška ještě
nebyly výsledky sbírky k dispozici,
podrobněji vás budeme informovat
v čísle následujícím a také na charit-
ní nástěnce. Už ted’ ale s předstihem
děkujeme všem, kdo přispěli prostřed-
nictvím charitní pokladničky. Nebylo
jich málo.

Z vašich darů, které jste poskytli
na konci roku 2016, jsme předali
4 800 Kč Charitě Služby Brno na pro-
jekty spojené s pomocí bezdomovcům.

V této oblasti má charita největší ne-
dostatek peněz a právě k pomoci li-
dem nejubožejším a často opovrho-
vaným společností nás vybízí i papež
František.

Ještě jednou děkujeme za peníze,
které jste v roce 2016 dali do charitní
pokladničky. Jako každoročně
uvádíme stručný přehled na co
všechno jsme peníze poskytli:

Léky pro nemocné leprou LL 19 000 Kč
Fidcon – pomoc Haiti 4 000 Kč
Sdružení pěstounských rodin 5 000 Kč
Světlo pro svět – prevence a léčba
slepoty a systémová podpora osob
s postižením v rozvojových zemích

10 000 Kč

Prostřednictvím Charity služby
Brno jsme přispěli na tyto účely:

Osobní asistence 4 000 Kč
Projekty spojené s pomocí bezdo-
movcům

9 800 Kč

Effeta – denní centrum pro men-
tálně postižené

4 000 Kč

Oprava Domova sv. Anežky –
domu s pečovatelskou službou

9 000 Kč

Sbírka na Haiti postižené
hurikánem Matthew

21 500 Kč

Celkem za rok 2016: 86 300 Kč

Skončila vánoční doba a my vám
všem vyprošujeme, aby světlo Krista
narozeného v Betlémě zářilo i ve všed-
ních dnech roku 2017. Těšíme se, že
se s vámi opět budeme setkávat na
stránkách Tomáška.

Dobrovolníci farní charity
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Slovo nemocným

Vzmužte se a bud’te srdnaté mysli všichni,
kdo doufáte v Hospodina!

Ž 30,25

Často se kolem nás rozšiřuje zlo
takovým způsobem, že máme do-
jem, že získává nadvládu nad světem.
To může být umocněno mnohými
bolestmi a útrapami, které přináší
dlouhodobé bolestné nemoci, exis-
tenční problémy nebo životní zklamá-
ní. V takových situacích nám nepomo-
hou žádné teoretické úvahy, které se
budou snažit nám vysvětlit současný
stav, ale účinně nám pomůže naše
víra v Krista, Božího Syna, který se
stal člověkem a prožil všechno, co
lidé v životě prožívají. Z evangelia
víme, že jeho život byl od mládí velmi
těžký. Od útlého mládí těžce praco-
val, když začal působit jako očeká-
vaný Vykupitel, nebyl přijat lidmi, ke
kterým přišel, jeho příbuzní pochy-
bovali o jeho duševním zdraví, lidé
ve vesnici ho chtěli usmrtit shozením
z prudkého srázu. Tehdejší vzdělanci
jím pohrdali a ti, kteří měli politickou
moc, ho zesměšňovali a uráželi. Ve
zkouškách neobstáli ani apoštolové,
které si vybral a kterým věnoval ve-
likou péči tím, že je připravoval na
budoucí poslání, které jim svěřil.

Všichni tito lidé znali Ježíše, znali
jeho život a slyšeli slova, kterými
jim sliboval svoji stálou pomoc. Ze
zkušeností věděli, že plní důsledně
všechno, co slíbí a že je naplněn láskou
ke všem lidem. To dokazoval tím,
jak pomáhal potřebným, jak soucítil
s trpícími a nevyhýbal se žádnému
člověku, kterým ostatní pohrdali. Ježíš
slíbil svým apoštolům a tím i nám
všem, že s námi bude až do konce času
a ochrání nás a dá nám vždy potřeb-
nou pomoc.

I my v našem životě můžeme
prožívat těžké chvíle, ale i my se
musíme spoléhat na Ježíšovu pomoc,
nenechat se zdeptat těžkou přítom-
ností, ale spoléhat se na budoucnost.
Na ni se musíme dívat očima víry
a spoléhat na Boží působení v našem
životě. Všichni víme, že takové situace
bývají velmi těžké a že naše lidské síly
jsou nedostatečné, ale s Boží pomocí
jsme schopni dobře prožít i ty nejtěžší
chvíle. K tomu je nutné, abychom
stále lépe poznávali Boží vlastnosti,
vztah Boha k nám a uvědomovali si je
v těžkých chvílích. I my všichni máme
určité zkušenosti z vlastního života
anebo ze života lidí, které známe. My
si je musíme uvědomovat a připomí-
nat si je. Čím lépe je budeme znát,
tím intenzivněji budou působit ve
chvílích, kdy je budeme potřebovat.

o. J. Šik
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