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ZPRAVODAJ FARNOSTI
PŘI KOSTELE sv. TOMÁŠE V BRNĚ

Motto:

Křest’anství člověku ze života těžkosti neodstraní,
ale prostě dá člověku důvod k tomu, aby je snášel.

(Timothy kardinál Dolan)

Úvodní slovo

Za dobu mého působení u svatého
Tomáše se musím rozloučit již se
čtvrtým kaplanem, a je třeba říci,
že otec Jan zvaný „Patty“ zde byl
z mých dosavadních spolupracovníků
nejkratší dobu, pouhé dva roky. Když
předloni nastoupil jako novokněz,
překvapilo mne, jak rychle, a skoro
bych řekl zkušeně, se zde ponořil
do duchovní služby. Zvláště patrné
bylo jeho charisma pro mládež, a to
je také důvod, proč nyní odchází do
Diecézního střediska života mládeže
v Osové Bítýšce. Je třeba mu za ty dva

intenzivní roky poděkovat, a popřát
mu, aby na novém místě byl „na svém
místě“ . . .

Kdo jste se zúčastnili v kate-
drále kněžského svěcení, víte, že no-
vokněze máme letos dva, byl vysvě-
cen ještě jeden, řeholník, ten tedy
nebude pracovat pro diecézi (i když
vím, že novoříšští premonstráti se na
Vysočině také starají o řadu farností).
K nám pan biskup posílá novokněze
P. Ing. Josefa Janouška z Moravských
Budějovic, kde už měl primici. Během
léta se s otcem Janem vystřídají.
Za oba, a vůbec za všechny kněze
se prosím modlete, abychom Vám
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dokázali sloužit tak, jak si Pán přeje,
a abychom k tomu měli dost sil.

A to může být odrazový můstek
k tématu léta a prázdnin. Přeji
každému z vás, abyste našli aspoň
nějaký čas na zotavenou, a budu
se těšit na „pravidelný život“ po
prázdninách. Kéž jej co nejméně
zasahují vnější negativní okolnosti.
K povzbuzení jsem Vám jako
motto našel slovo kardinála Dolana,
arcibiskupa New Yorku, kterého
jsem v Římě potkával jako kolegu,
když býval rektorem Severoamerické
papežské koleje.

Nic nás nemůže odloučit od Kris-
tovy lásky. Pokojné léto všem!

P. Jan Mráz

Informace

• Pořad bohoslužeb o prázdninách.
Od 4. 7. do 2. 9. budou ve všední
dny (po – pá) mše svaté pouze
ráno v 7 hodin. Večerní mše budou
v 19 hodin, v našem kostele je bu-
dou sloužit kněží ze sousední farnosti
sv. Jakuba. V sobotu bude „ranní“ až
v 8 hodin a v neděli se pořad bo-
hoslužeb nemění.

• Zrušení dispenze. Dne 20. 5. 2022
vzhledem k aktuálnímu vývoji
pandemie koronaviru covid-19 zrušil
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle s platností

od 31. 5. 2022 dispenz od osobní účasti
na nedělní bohoslužbě.

• Brno a jeho chrámy. Naše farnost
se opět zapojila do této akce města
Brna. Do 15. září od úterý do soboty
po čtyři odpolední hodiny umožňu-
jeme návštěvníkům prohlídku kostela,
pro zájemce komentovanou. Potřebu-
jeme zajistit službu průvodce po tuto
dobu. Kdo by měl zájem pomoci kon-
taktuje mail zahrpa@gmail.com nebo
volejte 737 267 508 (Pavel Zahradník).
Je to vhodná brigáda zejména pro stře-
doškolskou mládež.

• Nový diecézní biskup. Ve středu
29. 6. 2022, v den slavnosti sv. Petra
a Pavla, hlavních patronů brněnské
diecéze, se při pontifikální bohoslužbě
v 16 hodin v katedrále sv. Petra
a Pavla ujme vedení diecéze její
nově jmenovaný biskup, Mons. Pavel
Konzbul. Tento den nebude ve farnosti
večerní mše sv., zveme Vás všechny do
katedrály, abychom vytvořili kolem
nového biskupa společenství víry
a modlitby. Na stránkách biskupství
najdete další podrobnosti a také
videopozvánku.

• V den slavnosti sv. Cyrila
a Metoděje, v úterý 5. července,
budou bohoslužby v 7.45, v 9.00
a v 17.30.

• Charismatická konference se bude
konat na brněnském výstavišti ve
dnech 6. až 10. července 2022. Mottem
letošní konference je slovo sv. Pavla
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”V něm je náš pokoj . . .“ (Ef 2, 14-22).
Závěrečné mši sv. v neděli v 11 hodin
bude předsedat otec biskup Pavel
Konzbul. Další informace, program
a on-line přihlašování je na stránkách
http://konference.cho.cz/ .

• Adorační den farnosti. Pátek
15. července je adorační den farnosti
a den vzájemné modlitby farnosti
a kněžského semináře. Po ranní mši
sv. bude výstav Nejsvětější svátosti,
ukončen bude v poledne. Prosíme,
přihlaste se v sakristii na adorační
službu.

• Diecézní pout’ rodin. Osmnáctá
diecézní pout’ rodin letos mění
místo, bude v Předklášteří u Tišnova,
v areálu cisterciáckého kláštera Porta
Coeli, a to v sobotu 27. srpna. Po mši
svaté, slavené brněnským diecézním
biskupem Pavlem v 10.15 hodin bude
následovat duchovní i doprovodný
program. Zakončení bude v 15.30
požehnáním. Srdečně zveme rodiny
i s dětmi.

Z farní charity

Milí čtenáři Tomáška!

Na stránkách Tomáška se
setkáváme naposled před prázdni-
nami. Děkujeme vám všem za peníze,
které jste darovali do nedělní sbírky
na charitu. I přesto, že poslední dobou
bylo mnoho příležitostí k finanční

pomoci potřebným a přes složitou
ekonomickou situaci, jsme mohli
z peněz z charitní pokladničky přispět
Charitě.

Dary

Z vašich peněz jsme poskytli:

Denní centrum pro bezdomovce 4 000 Kč

Jsou před námi prázdniny, během
kterých asi mnozí z nás budou myslet
na situaci na Ukrajině a také na uprch-
líky, s kterými se tak často setkáváme.
At’ přesto najdete čas načerpat nové
síly, at’ Boží láska proměňuje vaše
srdce a Jeho pokoj je vaší silou. To
vám přejí a na opětovné setkávání po
prázdninách se těší

Dobrovolníci farní charity

Kurz Alfa u sv. Tomáše

Od března do června v naší farnosti
proběhl další ročník evangelizačního
kurzu Alfa. Scházeli jsme se ve středy
večer na faře Lidická 6. Tento kurz
nabízí zájemcům seznámení s věřící
komunitou a diskuzi nad vybranými
tématy spjatými s vírou. Hledající tak
získá vhled do „života s Bohem“.

Letošní běh se uskutečnil po
dvouleté pauze vynucené pandemií
koronaviru Covid 19. Organizační
tým se sešel v téměř stejném složení
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jako cykly minulé. Přibyla nám veliká
posila v podobě řádových sester
Kristy a Bernadetty, které se začlenily
mezi „skupinkáře“ (organizátoři, kteří
vedou, nebo pomáhají v diskuzních
skupinkách) a připravily si na jeden
večer téma Jak a proč číst Bibli.

Oproti ostatním ročníkům jsme
letos udělali jednu velikou změnu, při-
dali téma Kdo je to Maria a protáhli
tím Alfu o další týden. Všichni jsme se
shodli, že Mariánské téma do „naší“
Alfy rozhodně patří a ohlasy hostů
nám v tom daly následně za pravdu.
Téma o Marii si připravil otec Jakub
Tůma, náš bývalý kaplan a nyní farář
v Lukách nad Jihlavou. Jeho přenáška
byla pro mne jedním z vrcholů letošní
Alfy.

Nedílnou součástí každého kurzu
Alfa je víkendová akce. Tentokrát jsme
byli ve Slavkově u Brna a přespali
jsme v Křest’anské mateřské školce
Karolínka. Víkendovka se velmi
povedla, stihli jsme přednášky,
výlet, nedělní mši i místní cukrárnu.
Velmi silný byl modlitební večer
s přímluvnou modlitbou.

Organizačně všechno běželo
jako na drátkách a veliký dík patří
Marii Keprtové a Keprníkovi, kteří
z hlediska organizace letošní cyklus
zaštit’ovali. Bývali téměř vždy první
na place a jako poslední z fary
odcházeli.

Témata přednášeli duchovní
i laikové a všechny přednášky byly

následně zaníceně ve skupinkách
diskutovány a všeobecně kladně
přijímány. Nestalo se, že by se některá
přednáška vyloženě nelíbila.

Poslední téma Rizika křest’ana před-
nášel nově zvolený biskup brněnské
diecéze Mons. Pavel Konzbul.

A ještě pár osobních zkušeností:

Vždy mě velmi osloví, kolik lidí
všech věkových kategorií se chce
o víře a Bohu dozvědět více a má
potřebu se Jemu otevřít. Alfa poté, co
hosté ztratí počáteční ostych, probíhá
vždy v nádherné přátelské atmosféře.
Alfa je též obohacující nejen pro lidi,
co hledají, ale i pro nás ostatní, pro-
tože vždy a v každé diskuzi se objeví
myšlenky a spojení, která nás před tím
nenapadla a stojí za to se nad nimi
zamyslet. Myslím, že zatím každý cyk-
lus Alfy nám dal nové farníky. Alfě
též věnuje mnoho lidí po tři měsíce
svůj čas a jim chci tímto moc a moc
poděkovat.

A na závěr jedna prosba. Pokud
byste věděli o někom, kdo hledá,
nebo se chce o Bohu a víře dovědět
něco více, tak mu o Alfě prosím
řekněte. Kurzy bývají ve více farnos-
tech. Pokud to bude možné, v té naší
by se měl další běh otevřít asi v lednu.

Lumír Trenčanský

Pozn.: Více o Kurzu Alfa na farním webu nebo

kurzyalfa.cz
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Velkopáteční otužování

Otužování proběhlo 15. 4. 2022
v 9 hodin ráno. I přestože byla letošní
účast menší než loni, stále se našli
tací, co se odvážili znovu vstoupit
do ledových vod naší přehrady. Aka-
demická čtvrthodinka uběhla a našich
7 vyvolených se začalo chystat a vzá-
jemně se podporovat při vstupu do
vody. Počasí nám přálo, a tak si
plavci dodali odvahu tím, že se jim
možná po skočení do přehrady nohy
nepromění v led. Poté co se první
hrstka rozutekla a skočila odvážně –
lépe řečeno, sklouzli se po schodech,
do vody, zbytek si promýšlel strategii
nejlepšího možného vstupu. Brzy se
už z přehrady ozývaly zvuky úleku
z ledové vody, výkřiky čisté radosti
a koneckonců i lehké ujišt’ování, že
pro Krista to za to stojí.

Ptala jsem se zúčastněných, proč
anebo co je donutilo zopakovat si
toto otužování i letos. Překonání
svých limitů pro Krista či sebeza-
pření ale i očista těla i duše byly
nejčastější a srdce hřejivé odpovědi.
Všichni, stejně jako minulý rok, toto
koupání přežili a rudí vylézali jeden
po druhém ven, nechyběl jim spoko-
jený úsměv na tváři. Našli se i tací, co
doplavali až k bojce. Letos i přes malý
počet účastníků, bylo otužování velice
úspěšné.

Tato malá tradice nechává za sebou
větší význam a já se těším na ty, co se
odváží oslavit Velký pátek netradičně
s námi i příští rok.

Barča Zukalová
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Hodegetria

Stává se, že věci velmi cenné jsou
na čas odsunuty na okraj zájmu,
aby pak byly nově objeveny a obdi-
vovány. Ikona Panny Marie Svatotom-
ské, uzdravující a zachraňující již jen
svou přítomností, je diamantem, jehož
duchovní krásu i putování z Byzance
přes Itálii do našeho chrámu, kam
ji daroval císař Karel IV., popsal
asi dvacítce nadšených posluchačů
v poutavé přednášce na faře dne
7. 6. 2022 Mgr. Tomáš Rulík Drobný
(v repríze na You Tube farnosti
sv. Tomáše). Tento počin je jednou
z jisker, jež mají touhu změnit se
v oheň, který zahřeje a pozve všechny
ke společenství s Marií, Matkou
Boží, nazývanou též Hodegetria (Tou,
která ukazuje cestu). Jakou cestu tato
vyvolená izraelská žena, na tmavé

ikoně vyhlížející zádumčivě a tajemně,
ukazujícím na své dítě, doporučuje
po staletí lidem? Učí nás CHVÁLIT:

”Velebí má duše Pána“, VĚŘIT:

”Ano, staň se mi podle slova tvého“
a DŮVĚŘOVAT: ”Učiňte všechno, co
Vám řekne můj Syn Ježíš“. Vydejme se
s Ní na cestu za tajemstvím.

Marie Zelenková

Noc kostelů 10. 6. 2022

„Za dne at’ Hospodin dává svou
milost, celou noc mu budu zpívat a chválit
ho.“

Po dlouhé pandemické odmlce se
v našem kostele znovu uskutečnila
Noc kostelů. Protože se hned od
počátku dobrovolníci s programem
příliš nehrnuli, přišli jsme o možnost
inzerovat Noc kostelů u sv. Tomáše
v rozdávaných tiskovinách. V mobilní
aplikaci jsme však již nechyběli.

Zde je na místě podtrhnout aktivitu
našeho populárního „dočasného“ (jak
on sám říká) kostelníka Pavla Pandana
Zahradníka.

To, že byl Pandan nejprve úplně
sám, kdo začal s organizací akce,
je připomínkou návratu k úplným
kořenům a začátku všech Nocí kostelů
na světě. Někdy po roce 2000 si
totiž jeden vídeňský kostelník všiml,
že mu do již zavíraného kostela po
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večerních bohoslužbách začíná prou-
dit mnoho lidí a žasnou nad posvát-
ným prostorem, osvětlovaným jenom
svícemi. Proto se hned příští vík-
end domluvil s dalšími třemi kole-
gy, a nechali dveře kostelů uprostřed
Vídně celý večer otevřené. Někde
ke zdůraznění přidali několik tónů
varhanní hudby, jinde zpěv či obrázky
ze života farnosti. A lidé na cestě mezi
kinem a hospodou se rádi na chvíli za-
stavili. Za rok už se uskutečnila první
Noc kostelů v celé Vídni, pak v celém
Rakousku, pak Německu . . . a v roce
2009 poprvé i u nás. Za touto Bohu
libou akcí tedy stojí šikovní kostelníci.

I do našeho kostela začaly v pátek
hned po 18.00 hod proudit davy.
Několika dobrovolníkům z našich řad
se pak stačilo jen usmát, zdvořile po-
zdravit a zájemci o náš kostel se hned
rozpovídali a začínali se ptát. Dospělí
dostávali letáčky, děti si pospíšily pro
razítka, mnozí se zastavili na zajímavý
rozhovor se sestrou Bernadettou či
„jen“ pro požehnání k jáhnu Ivanu
Synkovi.

Zastavilo se ve svých typických
dresech i několik skupin sokolek
z celé republiky, které se právě v těch
dnech v Brně účastnily svého sletu.
Že byla účast i mezinárodní, svědčilo
několik průvodci zachycených
ruských/ukrajinských slov či ztracený
papírek na zemi s nápisem Mendlovo
náměstí v azbuce.

Ve 21.00 hod zasedl za klaviatury
tomášských varhan Mistr František
Fiala, který skvěle preludoval několik
skladeb světových i domácích mistrů
tohoto nástroje. Mezitím Pandan na
požádání velmi poutavě vyprávěl
o výzdobě kostela sv. Tomáše, přede-
vším o známé a velmi vzácné Pietě
z mistrovské Parléřské dílny či
o gotickém kříži na barokním oltáři.
Průvodci neopomínali návštěvníky
upozorňovat nejen na slavný obraz
Panny Marie Svatotomské, ale také
na hrobku proslulých Lucemburků,
především Jošta, zvoleného krále řím-
ského.

A tak i když nebyl pro-
gram tak bohatý jako při vir-
tuální Noci kostelů loni v Praze
(viz: https://horiz.cz/noc-kostelu-
a-mesit-v-nove-podobe-ukaze-v-
pravde-bohatstvi-zivota-vericich/),
byli, myslím, návštěvníci s letošní
Nocí kostelů „opět postaru“ v našem
kostele spokojeni.

Velké poděkování patří našemu
panu kostelníkovi, samozřejmě panu
faráři, sestře Bernadettě, bratru jáhnu
Ivanovi a všem dobrovolníkům, kteří
se, byt’ i jen na pár hodin, zastavili
pomoci.

Už se těšíme na nový ročník Noci
kostelů a doufáme, že se nás, farníků
od sv. Tomáše, opět ještě více zapojí do
programu.

Jiří Haičman
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Rozloučení se školním
rokem

a taky s panem kaplanem

Protože se náš pan kaplan
o. Pavlíček zvaný Patty vydal s chrá-
movým sborem Jolly Singers na pout’
do Banátu, padla letos poslední dětská
mše už na úterý 14. 6. Někteří účast-
níci bohoslužby tedy mohli nabýt
dojmu, že se blíží konec školního roku
víc, než odpovídalo realitě. Zato byla
ale zajištěna hojná účast dětí i rodičů,
kteří ještě nestihli vyrazit na dovolené
těsně před začátkem prázdnin. Jako
vždy celou mši krásně doprovázela
schola pod vedením Jáji Zukalové
a kázání opět zahájil Patty tím, že
nechal přinést nástěnku se zakrytým
obrázkem. Jedinečnou šanci na jeho
odhalení tentokrát dostal jáhen Ivan
– jednalo se o speciální znázornění
zahrady dobrých vlastností, která po-
jímá všechno, o čem jsme si celý rok
povídali a v čem se poctivě snažíme
zlepšit.

Bohužel jsme se na této mši svaté
neloučili jen se školním rokem, ale
také s Pattym, který opouští naši
farnost a bude svá charismata a dary
dále rozvíjet v Osové Bítýšce, kde sídlí
i Diecézní centrum mládeže. Takže
příležitostí pro setkání s panem ka-
planem budou mít v budoucnu dost
minimálně mladší ročníky., Protože

je Patty známý svou vytrvalou prací
a zanedbáváním spánku, byl ob-
darován obrázkem s poslední do-
brou vlastností, která letos během bo-
hoslužeb nezazněla, a tou je schopnost
odpočívat a nabrat sil (Žl 4,9: Pokoj-
ně uléhám, pokojně spím, nebot’ Ty sám,
Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.).
Tematické pyžamo popsané vzkazy od
dětí si můžete prohlédnout po do-
mluvě s panem kaplanem. Všechny se
však nesly v podobném duchu díků
a přání, aby se mu na novém působišti
líbilo.

Po rozloučení následovalo také
vřelé poděkování Jáji za její celoroční
vytrvalou práci s malými i velkými
zpěváky, a trpělivost a péči, kterou
schole věnuje. A všichni už se moc
těšíme, až to všechno vypukne v září
znovu s novou tváří u oltáře!

Veronika Veverka Papoušková
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Synoda 2021 - 2023

Na webových stránkách našeho
biskupství je pro Synodu samostatná
záložka, ale ten nejdůležitější doku-
ment v této složce není. Objevil
se jen v Aktualitách a samozřej-
mě časem zapadl. Najít ho není
jednoduché, tak nabízím odkaz:
https://www.biskupstvi.cz/storage/akt/syn
oda-Brno.pdf. „Shrnutí výstupů syno-
dálního procesu za brněnskou
diecézi“ je dokument obsáhlý a ne
snadno čtivý, ale je v něm zmíněno
vše, co zaznělo i v našich farních
skupinkách. Snad nezůstane jen u to-
hoto textu.

Diecézní dokument začíná a končí
větou „Jaké budou naše farnosti,
taková bude celá církev.“ a v naší
farnosti několik skupinek v synodální
činnosti pokračuje. Pár nás připravuje
technické zajištění kalendáře farních

akcí a činností ve farnosti. Nej-
důležitějším úkolem naší skupinky
je vytvořit adresář těch, kteří jsou
ochotni pomoci při různých aktivi-
tách ve farnosti. Pracovně jsem to
po vzoru naší armády nazval Ak-
tivní zálohy. Nejde o akci farnosti,
ale farníků, takže neřeším GDPR.
Bezpečnost našich osobních dat bude
na vzájemné důvěře. Údaje budou
poskytnuty jen těm, kdo se sami do
Aktivních záloh přihlásí a nikomu
jinému. Zkušenější mně tvrdí, že
na obecné výzvy v ohláškách nebo
Tomáškovi, se moc lidí nepřihlásí.
Ale pokud někoho osobně požádáme
o pomoc, nejsme většinou odmítnuti.
Takže vzájemné sdílení kontaktů mezi
těmi, kdo chtějí být aktivnější je pro
farnost důležité.

Kdo se chcete zapojit do Aktivních
záloh pošlete mi své jméno a mailovou
adresu. Můžete připojit i telefon, pří-
padně napsat své preference nebo
omezení při činnostech v naší farnosti.
Všem, kdo se zapojí už ted’ děku-
jeme. Budeme se vzájemně využívat
a o všem, co se děje, informovat. Na
rozdíl od armádních Aktivních záloh
nejsou potřeba žádné speciální před-
poklady jen ochota. Vždyt’ věříme, že
účinná podpora je i modlitba. Hlaste
se zatím na můj mail (bude-li to
potřeba vytvoříme jeden společný):
zahrpa@gmail.com.

Pavel Pandan Zahradník
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Kostelnické postřehy

Stále žijeme největší evropskou
válkou od té poslední světové. Za-
tím jen ve svých myslích, modlitbách
a přímluvách. Celkem štědře jsme fi-
nančně přispěli na Ukrajinu a pár
z nás se pokusilo udělat ve farnosti
i něco víc. Ale mám pocit, že ty ak-
tivní farnice v tom zůstaly osamoceny.
U pomoci potřebným je rozhodující
rychlost a to už jsme trochu prošvihli.
Snad ještě něco vymyslíme a hlavně
zrealizujeme.

Nemám na Ukrajině blízké přátele,
ale kamarádi kontaktovali pár našich
společných známých, jestli něco
nepotřebují. Žijí stovky kilometrů
od fronty, ale i v jejich oblasti na
větší města dopadají bomby a rakety,
mladší odcházejí do armády a starší
do domobrany. Jen kdyby se u nich
situace zhoršila, chtěli by k nám poslat
své ženy a děti. Snad budeme schopni
je přijmout a ještě víc doufám, že to
nebude potřeba. Pomáháme, ale různá

centra pomoci v našem regionu stále
hledají dobrovolníky.

Návštěvnost naší Noci kostelů byla
opět značná, tak jako před covidem.
Největší atrakcí pro návštěvníky byla
naše vždy usměvavá dominikánka
sestra Bernadetta. O víkendu měl
Sokol v Brně svoji nejvýznamnější akci
v roce, takže nejviditelnějšími a nej-
početnějšími skupinami byly sokolky.
Sokolové se příliš nevyskytovali, dali
zřejmě přednost Noci hospod, která
probíhala na mnohem více místech.
Díky všem, kdo s letošní Nocí po-
mohli. Nejvíce oceňuji půlnoční po-
mocníky. Zúčastnil jsem se v našem
kostele všech Nocí kostelů od roku
2009, ale tolik lidí na závěrečný úklid
nikdy nebylo.

Už před delším časem z jednoho
z brněnských vršků prosáklo, že náš
kaplan o. Patty bude odejit. Asi je
to dobré pro diecézi a jeho kariérní
postup, ale pro naši farnost ne. My
jsme totiž velmi zvláštní, opravdu
výjimečná farnost. Není jiná naší ve-
likosti, která by neměla faráře na plný
úvazek. A tak ten drobný každodenní
život s námi sdílejí mladí farní vikáři
neboli jak tradičně říkáme kaplani.
Proto diecézní vrchnost ve své nesko-
nalé moudrosti je u nás nechávala déle
než obvyklý rok nebo dva. Otcové
Jiří a Martin byli s námi čtyři roky
a o. Jakub pět. Patty je úžasný ve svých
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činnostech s dětmi a mládeží, ale
dokáže být prospěšný i natvrdlému
gerontovi.

S nadšením jsem přivítal cíle Syno-
dy vyhlášené loni Svatým Otcem. Má
více zapojit laiky a odstranit klerikalis-
mus. Větší zapojení laiků mě bylo
jasné, ale co je to ten klerikalismus,
definovaný jako odtržení kléru od
lidu, jsem přesně nevěděl. Otec Patty
mi to názorně objasnil. Předminu-
lého Tomáška už jsem měl hotového,
zarovnané stránky, řádky i sloupce
a ani perfekcionistická redakční šé-
fová nenacházela nic k opravě nebo
zdokonalení. Když se dávno po
uzávěrce a těsně před odesláním
do tiskárny ozval Patty. Požadoval
změny a přidání dalších informací.
Takže ted’ už umím klerikalismus
srozumitelně popsat: duchovenstvo si
něco usmyslí a naprosto netuší, jaký to
má dopad na nebohé laiky. Tož, zase
su o něco míň hlópé.

Pavel Pandan Zahradník
dočasně zastupující půlkostelník

Příběh pro děti

Honzík už nemohl dospat, jak se
těšil, až bude mít vysvědčení v ruce
a začne se chystat na skautský tábor.
Prázdniny za rohem a konečně žádné

učení, povinnosti a ranní vstávání.
I když budíček na táboře nebyl
o moc pozdnější než ten pravidelný ve
všední dny, přeci jen pak kluky čekalo
celodenní hraní a řádění, které se nedá
s vysedáváním ve školní lavici vůbec
srovnat!

Když se ale Honza se samými jed-
ničkami vrátil domů ke slavnostnímu
obědu, tatínek se všiml, že se ra-
dost trochu vytratila. „Co je, Honzo,
čekal jsi lepší výzo?“ Zeptal se trochu
z legrace, protože výsledky ani nebylo
jak vylepšit. „Ale ne, jen mi vůbec
nedošlo, že neuvidím celé dva měsíce
Štěpána ani Tondu, kteří odjíždí na
celé prázdniny pryč. A kluci se do-
mluvili o víkendu na fotbalový zá-
pas, jenže to už budu na táboře.“
Tatínek si rychle vzpomněl, jak byly
dva měsíce ve věku syna nekonečně
dlouhá doba, zatímco ted’ se kolikrát
ani nestačí otočit a rok uteče jako
voda. „Honzo, neboj, ta pravá přátel-
ství vydrží určitě déle než pár týdnů,
kdy se s klukama neuvidíte. To máš
trochu jako s Pánem Ježíšem. Čeká na
nás pořád s otevřenou náručí, i když
jsme někdy tak rozběhaní, že se za
celý den nepomodlíme a na mši svaté
myšlenky létají k různým každoden-
ním starostem.“ Honza se trochu za-
styděl, protože si poslední dny na
ranní modlitbu ani nevzpomněl a při
té společné večerní jen zamumlal pár
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obecných díků. Tatínek ale pokračo-
val: „A bude na nás čekat pořád, jen
když mu dáme najevo, že o jeho lásku
stojíme. Takže nezapomeň klukům
třeba poslat pohledy z tábora, nebo je
pozveme na společný výlet v srpnu
a určitě se k nám někdo přidá!“

Honza po chvilce dodal: „A taky
na ně můžu myslet v modlitbě, aby se
jim o prázdninách nic zlého nestalo.“
K tomu už tatínek neměl co dodat,
a tak se společnými silami vrhli na
skládání táborové výbavy do krosny,
a těšení na letní dny mohlo bez obav
pokračovat.

Veronika Veverka Papoušková

Redakční poznámka

Velevážené čtenářstvo!

Všem přejeme co nejkrásnější
prožití léta. Zároveň doufáme, že si
vše zajímavé budete také zapisovat,
kreslit a fotografovat a podělíte se o to
i s námi. Těšíme se na zážitky zejména
ze společných akcí farníků.

At’ je Pán stále s vámi a ze svých
cest a pobytů se obohaceni zase vrat’te
k Tomáškovi (nejen k našemu zpravo-
daji).

redakce Tomáška

————————————————–

Ptá se farář rabína: „Kdy konečně začnete jíst
vepřové, rabbi?“ Nato rabín: „Na vaší svatbě, důstojný
pane!“

Židovský chlapec přijde domů ze školy a vypráví
mamince, že dostal roli v novém školním divadelním
představení. „No výborně! A jakou roli ti svěřili?“ chce
vědět matka. Na to chlapec: „Budu hrát židovského
manžela.“ Matka si pohledem změří svého potomka:
„No to je hrůza! Hned utíkej zpátky a vyřid’ panu
učiteli, že chceš nějakou roli, kde se mluví!“

Žid přijde do řeznictví, ukáže prstem na šrůt šunky
zavěšený na háku a prohlásí: „Rád bych kus téhle ryby.“
Řezník ho uvede na pravou míru: „To není ryba, to je
vepřová šunka.“ Žid mu odsekne: „Nikdo se vás přece
neptal, jak se ta ryba jmenuje!“
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Hospodaření farnosti sv. Tomáše v roce 2021

Při hodnocení firem a institucí, jsou nejzásadnější dva výkazy:

I. Rozvaha – výkaz o majetku
II. Výkaz zisku a ztrát – výkaz o hospodaření, který sleduje výnosy a náklady

I. Rozvaha

Z výkazu o majetku zjistíme, že farnost sv. Tomáše vlastní kostel, budovu fary
a pozemky spojené s těmito nemovitostmi. Dále vlastní Bohoslužebné před-
měty v hodnotě 135 tisíc Kč, nábytek a vnitřní vybavení v hodnotě 182 tisíc Kč.
A pak vlastní bankovní účet a pokladnu. K 31. 12. 2021 bylo v pokladně
269 tisíc Kč a v bance 4,9 milionu korun.

II. Výkaz zisku a ztrát

Hospodaření farnosti je bez platů duchovním osobám. Tyto mzdy a platy
jsou hrazeny z Brněnského biskupství z fondu PULS, příspěvku z Biskupství
a dobíhající dotace státu. (Jen pro zajímavost ve fondu PULS, který slouží na
platy duchovním se v roce 2020 od donátorů vybralo kolem 14,5 milionů Kč,
což činilo cca 9 % celkové potřeby Brněnské diecéze).

Z Výkazu zisků a ztrát za období roku 2021 farnosti sv. Tomáše lze vyčíst :

1. Výnosy – Jediným příjmem farnosti byly sbírky farníků a dary od fyzických
osob. Celkově naše farnost obdržela ve sbírkách a z darů 2.183 tisíc Kč.

2. Náklady
(a) Materiál a energie 639 tisíc Kč. Z toho elektřina, plyn, vodné stočné

380 tisíc Kč. Materiál provozní, bohoslužebný, apod. 259 tis. Kč.
(b) Oprava a udržování celkem vydáno 217 tis. Kč
(c) Služby – telefon, internet, odpad aj. provozní 56 tis. Kč
(d) Mzdy a odvody, kancelářské a kostelní služby pro farnost 257 tis. Kč
(e) Dary a sbírky, odeslané sbírky, vybírané na speciální účel a odvod Biskup-

ství 281 tis. Kč
(f) Odpisy majetku 136 tis. Kč (Pořízení dražšího majetku např. zabezpečo-

vací zařízení, neovlivňuje výsledek hospodaření hned, ale postupným
přenášením do nákladů po dobu několika let, které určují příslušné
předpisy)
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(g) Ostatní – pojištění, poplatky 29 tis. Kč

Celkové náklady činily 1.615 tis. Kč

Zisk roku 2021 (zjistíme rozdílem Výnosů a Nákladů) činil 568 tis. Kč

K výše uvedenému nutno připomenout, že šlo o dobu Covidovou, která
přinesla úspory v nákladech naší farnosti.

Farnosti mají dále povinnost tzv. odvodu Biskupství, které přenáší tyto
odvody do Fondu PULS a odtud jsou pak hrazeny mzdy duchovním. Do
odvodového koeficientu farnosti, se však započítávají také dary farníků do
Fondu PULS. A protože farníci sv. Tomáše v roce 2021 odvedli do fondu PULS
téměř 495 tisíc Kč, naplnili tím odvodový koeficient farnosti sv. Tomáše a naše
farnost tak již žádné odvody na biskupství nemusela odvádět. Proto děkujeme
i za dary našich farníků do fondu PULS.

Za zmínku stojí jistě i to, že běžná údržba a opravy se dělají jen v nejnut-
nějším rozsahu a na nějaké zásadnější opravy již nejsou prostředky.

Z minulých období, kdy byly snížené náklady se dařilo vytvářet úspory
z přijatých sbírek a vkladů, které na konci účetního období ležely na bankovním
účtu.

Finanční prostředky se aktuálně využívají na náročnější opravu krovu
kostela, kde praskl trám. Dále je nutné zabezpečit nebezpečné, kamenné prvky
na střeše. Probíhá soustavný boj s červotočem, který ničí naše lavice, i zde
dochází k postupným opravám. Na začátku letošního roku bylo provedeno
digitální zaměření kostela, aby bylo možné vůbec některé stavební opravy
provádět. Dále je stále políčeno na opravu či rekonstrukci prostoru nad zákris-
tií, kterou si stále tolik přejeme, aby existoval větší sál pro nejrůznější farní
akce. Byla pořízena nová vrata na faru včetně elektronických zámků (vstupního
systému).

Zcela jistě nelze všechny duchovní potřeby přepočítávat na peníze, na druhé
straně bez finančních prostředků nelze udržovat provoz kostela, farnosti ani
duchovní služby. A tak jako vždy je potřeba se na všechny záležitosti dívat
s vírou i zdravým rozumem. A všem, kteří se jakkoli podílí na životě farnosti
patří upřímné poděkování.

Petr Hanák, člen ekonomické rady
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