
VÁNOCE 2017 A NOVÝ ROK 2018
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
22. 12. – 24. 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. 2017 – 4. neděle adventní, Štědrý den
? dopoledne nedělní bohoslužby v obvyklém rozvrhu (7.45 – 9.00 – 11.00)
? v 16.00 vánoční mše pro děti se zpěvem dětské scholy
? ve 24.00 půlnoční mše svatá se zpěvem chrámového sboru

25. 12. 2017 – pondělí, 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. 2017 – úterý, 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

31. 12. 2017 – neděle, svátek Svaté Rodiny (poslední den občanského roku)
? bohoslužby dopoledne jako obvykle v neděli (7.45 – 9.00 – 11.00)
? 16.00 mše svatá na poděkování za uplynulý rok

1. 1. 2018 – pondělí, slavnost Matky Boží, Panny Marie (občanský Nový rok)
? nedělní pořad bohoslužeb (7.45 – 9.00 – 11.00 – 19.30)

5. 1. 2018 – první pátek měsíce ledna
? mše svaté v 7.00 a v 17.30 – po večerní mši sv. svátostné požehnání
? v 19.00 prvopáteční adorace Komunity Emmanuel

7. 1. 2018 – neděle, slavnost Zjevení Páně (místo 6.1. bude slavena v neděli)
? nedělní pořad bohoslužeb (7.45 – 9.00 – 11.00 – 19.30)
? při všech bohoslužbách žehnání vody, kadidla a křídy

TOMÁŠEK – Zpravodaj při kostele sv. Tomáše v Brně. Vydává Řím.-kat. farnost u sv. Tomáše v Brně, Lidická 6,
602 00 Brno,� 545 57 22 15, č. účtu: 4200061594/6800, Internet: http://www.svtomas.net/

Mons. Jan Mráz – farář, redakce: M. Veselá, M. Keprtová, V. Keprt. Schránka pro el. příspěvky:
redakce@svtomas.net, ostatní příspěvky předávejte kostelníkovi. Vychází pro vnitřní potřebu farnosti.
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ZPRAVODAJ FARNOSTI
PŘI KOSTELE sv. TOMÁŠE V BRNĚ

Motto:

Vstaňte, pojd’te se mnou tam, kde se zjevil nám
světa všeho Mesiáš, Vykupitel náš.

Jakub Jan Ryba,
Česká mše vánoční

Úvodní slovo

Milí bratři a milé sestry,
v záplavě sváteční dekorace

nedaleko našeho kostela můj
zrak onehdá upoutala prapodivná
formulace na jedné z vysvětlujících
tabulek. Na ohrádce slaměného
zpodobnění Svaté Rodiny stálo:

”Prosíme vás, nevstupujte k betlému.“
Organizátoři to jistě mysleli zcela
prakticky. Prostě měli strach
o vystavované figury. Avšak mě
při tom napadlo, jestli do našeho
srdce občas nezasívá podobný vzkaz

všechno to vnější, co se postupem
času na oslavy Vánoc nabalilo:

”Dívej se, jez a pij, bav se – jen
nevstupuj k betlému, jen se neponoř
moc hluboko do podstaty Vánoc.“
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A proto vyprošuji sobě i vám,
aby nám o těchto svátcích rezono-
vala v mysli spíše jiná výzva: ”Prosím,
vstupme do Betléma!“ Prosím, uvě-
domme si, že všechna ta vnější krása
a radost dostává svůj smysl jedině
tehdy, když ji v srdci činíme chválou
Boha, který se z lásky k nám stal
člověkem, aby nás zachránil.

Požehnané svátky!

o. Jakub Tůma

Osobní i světové dějiny mohou být
tvořeny ve tmě zloby, nenávisti,

pýchy, strachu, netečnosti.

Mohou být ale také tvořeny
ve světle lásky Boha

darované v Ježíši Kristu .

K radostnému prožití času, kdy si
narození Ježíše Krista připomínáme,

i všech dnů roku,
do kterého vstupujeme,

Vám žehná

Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský

Brno, Vánoce 2017

Informace

• Mimořádná příležitost ke svátosti
smíření bude v našem kostele
v pondělí a v úterý 18. a 19. prosince
od 15.30 a od středy 20. prosince do
pátku 22. prosince od 14.00 vždy do
18 hodin.

• Věnujte, prosím, pozornost upra-
venému 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 letos
budeme v naší farnosti slavit až
v neděli 7. ledna.

• Finanční dary, u nichž budou dárci
žádat o příslušné doklady k uplat-
nění 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.

• V pátek 22. prosince 2017
v 15 hodin se na Biskupském dvoře
uskuteční veřejné zpívání Rybovy

”České mše vánoční“. Dopředu
je známo jen šest účinkujících –
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Povídka

Petra jde ze školy, a místo aby se
brouzdala sněhem, jak má ve zvyku,
používá odhrabaný posolený chodník.
Soňa dneska ve škole brečela. Ta Soňa,
která nejenže má nejchytřejší mobil,
ale je taky nejchytřejší ze třídy. Soňa,
která nejenže chodí nejlíp oblékaná,
ale taky všechno nejlíp ví. Ta Soňa,
která se jí už tolikrát posmívala, že
věří v nějakého Boha. Pet’ka dlouho
váhala, ale nakonec se zeptala. A ze
spolužačky stékal smutek, jako ty slzy
po tvářích. Vždycky bývá na Vánoce
u babičky. Tat’ka je někde s jinou
rodinou a mamka podnikatelka si na
takové ”šaškárny“ nepotrpí. Ale letos
je babička po operaci kyčlí v nemoc-
nici, a tak bude Soňa sama doma. Jo,
sama, protože máma si jde většinou
sednout někam do baru. Pet’ce se až
zatajil dech. Její první myšlenka za-
zní nahlas: ”Tak přijd’ k nám, naši
to určitě dovolí.“ Uplakané oči se
otevřou doširoka: ”Ale moje máma to
nedovolí, to nepůjde.“ Proto ted’ Petra
dumá, jestli o tom doma vůbec začít.
Ani nemusela. První mamčina otázka
je: ”Copak se děje, Pet’ulko?“ Ted’
už je lehké všechno povědět, a pak
čekat s otázkou v očích. Maminka
přemýšlí. Jsou skoro sousedky, ale
Sonina maminka na pozdrav nikdy
neodpoví. ”Inu, zkusit to můžeme,“
usměje se po chvilce.

Je pozdě večer, když maminka
s tlukoucím srdcem zvoní u dveří
moderní vily. Hned, jak Soňa otevře,
hrne se dál, usmívá se a rychle
navrhuje řešení Soniného Štědrého
večera. Nečeká přílišnou vlídnost,
a tak je št’astná, když slyší: ”At’ si
holka dělá, co chce. Ale já ted’ čekám
důležitý hovor, tak se omlouvám . . .“.
To mamce úplně stačí. Děkuje a rychle
odchází, ale ještě stihne pohladit Soňu:

”To bude prima, moc se na tebe
těšíme.“

Doma je odměněna vřelým objetím
a pusinkováním, nejen od Pet’ky, ale
i od mladších dětí. Všichni se radují,
že jich bude o jednoho víc. Tohle je ta
vánoční radost, bleskne Petře hlavou.
Tohle je ten největší dárek – že má
hodnou maminku a tatínka a že vědí
o Pánu Ježíši. Tohle je Boží láska, myslí
si, když chytne do náručí nejmenšího
Filipa a táta, co měří skoro dva metry,
je zvedne oba.

Jaký byl Štědrý večer? To si už,
milí čtenáři, domyslete sami. Důležité
je, že když se Soňa vrátila z ital-
ských Alp, její první otázka byla:

”Nemohla bych taky chodit do té vaší
scholy?“ Pet’ka nadšeně přikyvuje.
Bude od Báry pochválena, Soňa má
totiž nejen krásný úsměv na tváři, ale
i krásný hlas. Ale ten úsměv je mno-
hem důležitější. ,

MV
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dirigent, čtyři sólisté a varhaník.
Další obsazení tvoří všichni zpěváci
a muzikanti, kteří se budou chtít
hudebně zapojit. Proto neváhejte,
vezměte noty, hudební nástroje
a přijd’te na Biskupský dvůr.
Sraz je 14:40. Podrobnosti na
www.jollysingers.cz/rybovka

• Zveme Vás na tradiční ples naší
farnosti. Bude v sobotu 6. ledna 2018
v centru Babylon na Kounicově ulici.
Vstupenky jsou k dispozici v zákristii.
O Štědrém dni se prodávat nebudou.
Lze si je také zarezervovat mailem
na barbora.vaskova7@gmail.com
nebo i.lesakova@hbh.cz. Dotazy a
případně nahlášení darů do tomboly
můžete směřovat i na telefony:
Barbora Vašková 774 880 658,
Irena Lesáková 605 299 955. I letos
bude možnost zakoupit si spolu se
vstupenkami večeři.

Kdy na mši svatou
24. a 25. 12.?

Mnohé asi napadlo: Musím na mši
sv. v neděli 24. 12. dopoledne, když
půjdu večer na mši sv. v 16 nebo ve
24 hodin?

Odpověd’ je následující: Jako
katoličtí křest’ané jsme zavázáni
scházet se ke slavení mše svaté
o všech nedělích a zasvěcených
svátcích, což jsou v ČR právě 1. 1.

a 25. 12. Tedy letos to znamená, že by
každý z nás měl slavit alespoň jednu
bohoslužbu ze 4. neděle adventní
(tj. 24. 12. dopoledne nebo 23. 12.
večer) a alespoň jednu bohoslužbu ze
slavnosti Narození Páně (tj. 25. 12.,
případně 24. 12. večer).

Věřím, že s Boží pomocí se nám po-
daří nejen uspořádat si sváteční pro-
gram tak, aby nám to vše pěkně vyšlo,
ale že zachování tohoto pravidla
bude mít pro nás pro všechny také
duchovní užitek.

Držím palce
o. Jakub Tůma

Večery Alfa u Tomáška

V roce 1977 začal v jedné farnosti
v Londýně probíhat základní kurz
biblického vzdělávání. Proto, že šlo
o základy, byl nazván Alfou. Po-
stupem času byla koncepce tohoto
kurzu přepracována tak, aby mohl
být zacílen především na lidi, kteří
běžně do kostela nechodí. Večery Alfa
jdou napříč státy i denominacemi.
V současnosti probíhají ve 169 zemích
světa a ve 112 jazycích. Večery Alfa
jsou seznámením s tím, co znamená
křest’anská víra a pozváním k osob-
nímu vztahu k Bohu.

Alfa obvykle probíhá v jedenácti
po sobě jdoucích setkáních, vždy je-
den večer v týdnu. Večery začínají
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společným jídlem, pak následuje asi
třicetiminutová přednáška na témata,
která jsou předem daná. Nejdůležitější
částí večera jsou pak diskuze ve
skupinkách asi po 10 lidech.

Večery Alfa probíhají v Brně
na několika místech, v několika
církevních společenstvích. Rozhodli
jsme se zkusit přinést tuto formu
evangelizace i do naší farnosti. Letos
v době postní proběhne zkrácená
forma těchto večerů u Tomáška. Bude
speciální tím, že bude kratší (pouze
pět večerů a jeden společný víkend).
Bude určena pro členy farnosti, aby
v době postní měli možnost znovu
se zamyslet nad tím v co a proč věří.
Někteří pak třeba tuto zkušenost
zužitkují při pomoci s Alfou pro
širokou veřejnost v budoucnosti.

Přijměte naše pozvání strávit pět
čtvrtečních večerů v době postní
společně s námi na faře ve společen-
ství při přemýšlení o tématech jako
např. jak nás Bůh vede, jak a proč se
modlit, jak mluvit s lidmi o víře . . .

První setkání bude 22. února
v 19 hodin na faře. Ty z Vás,
kteří se k nám přidáte, prosíme
o kontakt na mailové adrese
alfautomaska@gmail.com, případně
kontaktujte Honzu Keprta nebo
Markétu Zelenkovou.

Markéta Zelenková

Z farní charity

Zdravíme v této adventní době
všechny čtenáře Tomáška. Pán je
blízko a je naším světlem i v této
složité době. Díky vaší pomoci a ště-
drosti můžeme přinášet Pánovo světlo
potřebným.

Vánoční balíčky
Jednou z forem pomoci je příprava

vánočních balíčků pro naše nemocné
a osamocené bližní. V tomto roce při-
padá Štědrý den na neděli a kom-
pletování balíčků na pátek 22. pro-
since. Až do tohoto dne ráno můžete
kdykoli přede mší svatou nebo po ní
přinést do zákristie vaše příspěvky
– cukroví, sladkosti, ovoce, ořechy.
Určitě najdete někoho, kdo vaše dary
převezme. Z toho, co se shromáždí,
připravíme balíčky a co se do balíčků
nevejde, předáme do Domova svaté
Markéty, Denního centra pro bezdo-
movce a Domova pokojného stáří na
Kamenné ulici. Můžeme tak zpříjem-
nit Vánoce a způsobit radost mnoha
lidem. Všem dárcům předem děku-
jeme.

Tříkrálová sbírka
Na začátku roku 2018 proběhne

v naší diecézi osmnáctá Tříkrálová
sbírka organizovaná Charitou ČR, a to
v termínu od 1. 1. 2018 do 14. 1. 2018.
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Klárka nebyla schopná pochopit,
proč tu voňavou a chutnou nádheru
necháváme někde jen tak ležet a něko-
lik perníků spořádala alespoň na místě
samém. Nakonec jsme jí prozradili,
že perníčky nazdobí šikovní starší
kamarádi z farnosti a předají panu
Mikuláši, který jimi obdaruje všechny
děti v kostele.

Dotazy na příchod Mikuláše se
tedy množily den za dnem, jak
se zvětšovala i chut’ na lahodný
perník. Až jsme se konečně dočkaly!
Poté, co jsme absolvovaly hned něko-
lik besídek, mikulášských návštěv
a potkaly nespočet převlečených tro-
jic ve městě, dorazily jsme ve středu
na dětskou mši do našeho kostela.
Když už to vypadalo, že snad pan
kaplan na Mikuláše zapomněl, ob-
jevil se andělský průvod v čele s nej-
déle sloužícím farním andělem Pe-
trem Veselým. Mikuláš nám popoví-
dal o svém životě, andělský chór zapěl
tematické písně a děti si mohly přijít
pro své zasloužené balíčky. Takovou
radost na Klárčině tvářičce nevykouz-
lil čokoládový kalendář, kupa man-
darinek ani obrovské Kinder vejce.

Děkujeme tedy všem, kdo se na
přípravě letošního Mikuláše podíleli,
a pan kaplan se jistě těší, že bude
zvýšená návštěvnost dětských mší tr-
vat i po době adventní. ,

Veronika Veverka Papoušková
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Mikuláš pro nejmenší děti

Letos jako každý rok přišel
do našeho kostela sv. Mikuláš
v doprovodu andělů a s velkým
košem . . . Ale nebudeme předbíhat
a vezmeme to pěkně od začátku. ,

Když Jana Fialová sháněla do-
brovolnice ochotné upéct perníčky
na mikulášskou nadílku, před-
stavila jsem si idylické dopoledne
s nadšeně pomáhající tříletou dcerkou

a miminkem smějícím se od ucha
k uchu, a slíbila jsem dodat jednu
dávku. Realita se sice nepatrně lišila
(zájem třílet’ačky trval asi 5 minut
a miminko nás nechalo péct, jen
když spalo), ale přesto jsme nakonec
připravily dvě krabice voňavých
perníků zvířátkových tvarů. Ty jsme
dopravili až do farní kavárny, ale tam
nastal bod zlomu.
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V tomto období budete moci své
příspěvky dávat i do naší charitní po-
kladničky vzadu v kostele.

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

V neděli 7. ledna 2018 v 18 hodin se
v Městském divadle v Brně uskuteční
Tříkrálový koncert, který bude vysílán
na ČT1. Prosíme ochotné farníky starší
osmnácti let, kteří by chtěli a mohli
dělat vedoucí skupinek koledníků,
aby se během adventní doby přihlásili.

Z Tříkrálové sbírky jsou pod-
porovány charitní projekty.

Uvádíme ještě zprávu z webových
stránek Charity Brno:

Pro nadcházející Tříkrálovou sbírku
v roce 2018 má Diecézní charita Brno
připravené pro koledníky další překvapení.
Pokud koledujete pro Tříkrálovou sbírku
na Brněnsku a máte rádi klouzačky,
houpačky, trampolíny a vůbec roztodivné
zábavné výzvy a překážky, máte se na co
těšit. Ti, kteří trampolíny a klouzačky moc
nemusí, ale raději by se něco dozvěděli
o přírodních zajímavostech a zákoni-
tostech v zábavné formě, budou mít rovněž
dobrou příležitost. Díky velké vstřícnosti
nových partnerů získala Diecézní charita
Brno pro koledníky Tříkrálové sbírky řá-
dově stovky lístků od dvou brněnských
zábavních center pro děti i dospělé. Jedním
je zábavní park pro celou rodinu Bongo
a druhým zábavní vědecký park VIDA!.

Charitní pokladnička
Z peněz, které jsme obdrželi

prostřednictvím charitní pokladničky,
jsme přispěli na tyto účely:

LL – Likvidace lepry 4 000 Kč
Světlo pro svět – prevence a léčba
slepoty a systémová podpora osob
s postižením v rozvojových zemích

4 000 Kč

Ještě jednou díky všem dárcům.
Drazí čtenáři, přejeme vám
požehnanou adventní přípravu na
přijetí narozeného Spasitele. At’ do
tmy zazáří veliké světlo, at’ se náš Pán
narodí v našich srdcích přejí

dobrovolníci farní charity

Slovo nemocným

Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy
a poznali pravdu.

1Tim 2,4

Když jdeme neznámou krajinou ve
vysokých horách, kde nejsou žádné
civilizační prvky, řídíme se orien-
tačními značkami, které nám ukazují
cestu, po které máme jít, abychom
bezpečně došli k cíli. Tyto značky
neomezují naši svobodu, ale pouze
nám radí a záleží na nás, jestli se jimi
řídíme. Jít mimo značené cesty může
být velmi nebezpečné, a proto každý
rozumný člověk se těmito značkami
řídí a respektuje je.
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Podobně je to i v našem
duchovním životě. Jeho cílem je
dosáhnout věčný život u Boha. Bůh
dal lidem příkazy Desatera, které
usměrňují jeho vztah k Bohu, k lidem
a k němu samému. I kdyby Bůh
tyto příkazy člověku nedal takovým
způsobem, člověk by je jistě časem
poznal svým rozumem. Bůh nedal
lidem tyto zákony, aby omezoval
jejich svobodu nebo aby jim ukázal
svoji moc a velikost, ale dal jim je, aby
tím, že je budou zachovávat a podle
nich žít, budou na zemi spokojení
a št’astní a jednou přijdou do věčného
života.

Z Písma svatého víme, že i když se
Bůh o vyvolený národ důsledně staral,
lidé opustili cestu, po které měli jít,
a šli po cestách, které si sami zvo-
lili a o kterých si mysleli, že jsou
správné a přivedou je ke spokojenosti
a štěstí. Je to odvrácení se od Boha
a hledání vlastní cesty. Ze Starého
zákona víme, že vždy, když si lidé tuto
chybu uvědomili a vrátili se k Bohu,
tak jim Bůh odpustil a znovu jim dá-
val všechno, co ke spokojenému živo-
tu potřebovali. To je důležité poznání
i pro nás, kteří žijeme v dnešní době.
I my se svým jednáním od Boha
odvracíme, ale víme, že Kristus Pán
ustanovil svátost smíření, ve které
nám odpouští všechno, čím jsme se
proti Bohu provinili a dává nám dost

pomáhajících milostí, abychom byli
schopní žít správně. Záleží tedy jen
na nás, jak využijeme to, co od Boha
dostáváme a jak se snažíme spolupra-
covat s Božím působením v našem
životě. Věříme, že Bůh ví, do jakého
prostředí nás poslal, co je v něm těžké,
jakou potřebujeme pomoc, abychom
dokázali splnit poslání, a že nám tu
pomoc dá v dostatečném množství.
S Boží pomocí jsme schopni obstát
v každé situaci a vždy splnit to,
co splnit máme. Musíme však prosit
o světlo a o sílu, abychom uměli při-
jímat a spolupracovat s Boží pomocí.

o. J. Šik

Duchovní obnova
s komunitou Emmanuel

Žádný vztah není tak dokonalý,
aby nemohl být ještě lepší

Během několika klidných
podzimních sobot jsme absolvovali
Duchovní obnovu pro manžele,
nazvanou ”Láska a Pravda“. Veškerý
program zajišt’ovali členové komunity
Emmanuel. Organizačně vše v klidu
zvládali manželé Hraničkovi (včetně
našich několika pozdních příchodů).

První sobota měla téma

”Manželství jako společenství
manželské lásky a života“, kterým nás
provedli manželé Cenkovi. Zahájili
jsme krásnou myšlenkou: Nikdy
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Michaela Jílková alias Iko zahájila
svoji debatu s různými hosty alias Pe-
trem. Diskusi střídaly scénky našich
skautů a skautek.

Scének bylo celkem šest. Mohli
jsme vidět, jak to bylo doopravdy
u Kapuletů a Monteků, jak zázračná
lékařka vyléčila tělesná postižení, že
výměna manželek není žádná legrace,
jak se za komunistického režimu bo-
jovalo s americkým broukem, jak je
úžasné, když se pracovníci různých

profesí sladí dohromady, a co se stane,
když vánoční hvězda nedělá, co má.
Každý si jistě něco našel podle svého
gusta.

A třešinkou na dortu byl příchod
toužebně očekávaného a písničkou
vymodleného svatého Mikuláše
s ministranty a skvělým čertem.
Perníčky se dostaly na každého
a svatý muž se s námi pomodlil.
Myslím, že se besídka letos opět
vydařila.

Ještě jsem zapomněla podotknout,
že letos měla naše Mikulášská čtyřno-
hého hosta. Byla to Paletka, bu-
doucí asistenční psík. A že byla velmi
užitečná, dokládá to, že svým vytr-
valým štěkotem odehnala čerta, takže
nestihl nikoho odnést.

Tonička Ronja Račanská
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Mikulášská skautek a ministrantů
Ymca T.S.

V podvečer třetího prosince se na
Petrinu konala naše tradiční oblíbená
mikulášská besídka.

Radostné očekávání nebylo znát
jen z tváří diváků, ale i účinkujících.

”Podaří se nám to?“ ”Nezapomenu
text?“ ”Co asi budou mít ostatní
skupinky?“ Zdar besídky jsme si pře-
dem zajistili modlitbou, a pak to za-
čalo.

10

nejsme tak št’astní, abychom nemohli
být ještě víc. Manželství v sobě
zahrnuje jak povolání, tak výzvu
i dar. Manželství je (nově) definováno
především jako láskyplný vztah. Jako
nikdy předtím se dostává uznání
osobní manželské lásce. Konkrétně
to znamená aktivně hledat způsoby,
jak vyjádřit druhému pozornost nebo
radost tak, aby tomu rozuměl.

Druhá část se věnovala tématu

”Komunikace“. Přednášku měli
připravenou manželé Cvrkalovi.
V jakémkoliv vztahu je lepší snažit se
o pozitivní, otevřenou komunikaci.
Nedílnou součástí manželské
lásky je přijetí partnera ve smyslu
respektování jeho osobnosti, minulosti
a zkušenosti. Významným aktem je
v manželství odpuštění. Odpuštění
jako součást cesty k sobě. Také
není třeba neustále hledat pravdu
a přeceňovat její hodnotu. Důležitější
než pravda jednoho z nás by měla být
naše láska. Ve vztahu by nemělo
chybět sdílení a spoluprožívání.
Formou duchovní komunikace je
společná modlitba.

Tématem třetí části byla

”Výchova“. Manželé Strašákovi
hovořili o dětech jako o daru, který
přijímáme bez podmínek a nároků.
Hledali jsme odpovědi na otázky,
zda chceme vychovat hodné dítě?
Respektive má dítě poslouchat
kohokoliv, nebo má být schopné
formulovat a zastávat svůj názor?
Je potřeba k dobrým skutkům
odvaha? Proč je dobré znát vlastní

hodnoty? Jak umožnit dítěti projevit
se autenticky, v důvěře k sobě, k lidem
a tím i k Bohu? Proč využívat ve
výchově tzv. přirozené důsledky?
Vztah s dětmi můžeme budovat
společnými zážitky, ale i pevným
a laskavým stanovením hranic.

Na každém setkání bylo možné
zúčastnit se mše svaté, většinou jsme
nějaký čas trávili adorací, a jak je
pro komunitu Emmanuel typické,
i chválami s hudebním doprovodem.
Probíhalo také sdílení ve skupinkách,
vedené členy komunity, které se
nám osobně líbilo nejvíc. Věříme, že
svoje působení bude mít i přímluvná
a žehnací modlitba otce Jaroslava
Filky.

Rádi bychom zde vyjádřili členům
komunity Emmanuel upřímné díky!

Jitka a Petr Venhudovi

Adventní víceboj

Také letos nám Pán Bůh dopřál
prožít tradiční víceboj na prahu Ad-
ventu. V neděli 26. listopadu jsme
na faře za vydatné pomoci oddílu
Severek a Jany Fialové mohli prožít
sladký čas zdobení perníčků a pomoci
tak sv. Mikuláši s chystáním dárků pro
děti v naší farnosti.

V sobotu 2. prosince vůni cukru
vystřídala na Lidické 6 pro změnu
vůně čerstvě nařezaných větví
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a mnoho šikovných rukou, které
hbitě vily jeden adventní věnec za
druhým, za což patří díky především
Vítě Mikeškové a jejímu týmu.

O pár hodin později téhož dne
se navíc Klára Kengi Koukalová se
svými pomocníky a hloučkem dětí pro
změnu v zákristii dala do vyrábění
adventních lucerniček ve tvaru Jeruza-
léma se čtyřiadvaceti okénky v hrad-
bách. Dětské tvoření navíc předcházel

i prostupoval bohatý duchovní i hravý
program provázený postavami čtyř
evangelistů. Navíc se nám pro děti
objevila v kostele originální adventní
nástěnka z dílny Markéty Migotové.
A aby toho nebylo málo, ještě jsme
stihli dvojitou návštěvu Mikuláše:
V neděli 3. prosince v rámci divadelní
přehlídky skautek a skautů na Petrinu
a ve středu 6. prosince po večerní mši
svaté.

Řeklo by se: Na to, že je Advent
čas ztišení a rozjímání, je to ruchu
víc než dost. Ovšem není ruch jako
ruch. Opravdu je krásné pozorovat
všechny ty, kteří se snaží předat
druhým lásku skrze to, že jim různým
způsobem slouží a připravují pro ně
různé možnosti k setkání a sdílení.
(A je jich určitě v naší farnosti ještě víc,
než jsem stačil jmenovat.) Tento ruch
nezištné služby druhým jistě do Ad-
ventu patří. Kéž by nás všechny tento
adventní víceboj utužil v odhodlání
znovu a znovu říkat Pánu: ”Mluv,
Pane, tvůj služebník naslouchá.“ –

”Zde jsem, Pane, abych plnil tvou
vůli.“

Kéž bychom skrze to, co společně
organizujeme a prožíváme, měli zase
o něco blíž k sobě navzájem i k našemu
Pánu a kéž by naše společná radost
z dobře vykonaného díla přivedla ke
společenství s Pánem i s námi také ty,
kteří zatím stojí na okraji naší farní
rodiny.

o. Jakub Tůma
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Adventní Jeruzalém

Letošním Jeruzalémem nás
provázeli evangelisté a naši skvělí
kaplani Jakub a Martin. , Děti si
mohly tedy nejen tvořit svůj adventní
Jeruzalém a chválit Boha v živém
Jeruzalému před svatostánkem, ale
protože k nám evangelisté zavítali
v životní velikosti, ,mohli se s nimi
malí účastníci zapojit i do her. Světlo
evangelia šířili potom ve tmě kostela
tichou poštou.

Věta: ”Já jsem dobrý pastýř“
z Janova evangelia dorazila správně.

Ostatní věty radostné zvěsti doputo-
valy v legrační podobě, a tak můžeme
pro čtenáře Tomáška udělat malý
kvíz. , Od koho je a jak zní správná
věta z evangelia, která skrz dětskou
poštu přišla v této podobě?

1.) ”Čisté hrnce/ruce.“ 2.) ”Cítím
svého Pána.“ 3.) ”Jsem milovaný
syn.“ ,

Správná odpověd’: 1.) Matouš:

”
Blahoslavení čistého srdce.“ 2.) Lukáš:

”
Jsem služebnice svého Pána.“ 3.) Marek/i

další:
”
To je můj milovaný syn.“

Klára Kengi Koukalová
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