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zpravodajzpravodaj

SVAT› JAKUB BRNO
»ERVENEC
SRPEN 2019

Prosba
Pane
nauč mne vnímat dech stromů
nauč mne slyšet orchestr luk
nauč mne umýt se rosou z čistého
nebe
nauč mne přijímat světlo a teplo

slunečního jasu
nauč mne pozorovat hvězdy

k nespočítání
nauč mne děkovat Zemi,

že po ní mohu jít k Tobě.

                                                       Marie Veselá

Milí bratři a sestry, farníci
a všichni, ke kterým se zpravodaj
farnosti u sv. Jakuba v Brně dostal,
srdeËnÏ v·s vöechny zdravÌm... PoprvÈ jsem v·s takto oslovil v ˙noru 2000. Od tÈ doby jsem
v·s takto oslovoval pravidelnÏ. Dnes v·s takto oslovuji z¯ejmÏ naposledy jako far·¯ u sv. Ja-
kuba v BrnÏ. Dnem 1. 8. 2019 bude nov˝m far·¯em u sv. Jakuba v BrnÏ jmenov·n P. Mgr. Jan
Pacner, b˝val˝ vojensk˝ kaplan na UniverzitÏ obrany v BrnÏ, jeötÏ b˝valejöÌ administr·tor
v BrnÏ-ÿeËkovicÌch a souËasn˝ kaplan pro vysokoökol·ky v BrnÏ. J· se bÏhem pr·zdnin od-
stÏhuji na petrovskou faru a budu i nad·le dÏkanem brnÏnsk˝m.

Po dobu tÈmÏ¯ 20 let jsem v·s informoval, zval k modlitbÏ, nÏkdy jsem v·m odhaloval svÈ
sny. NynÌ se toto obdobÌ uzavÌr·.

V tuto chvÌli nechci toto obdobÌ hodnotit. Soud pat¯Ì Bohu a prosÌm o jeho milosrdenstvÌ.
V tuto chvÌli bych r·d podÏkoval. P¯edevöÌm Bohu za tento Ëas, za milost naöeho kostela,

za naöe farnÌho spoleËenstvÌ i za kaûdÈho z v·s.
V tuto chvÌli prosÌm i v·s za odpuötÏnÌ vöeho toho, co nebylo podle BoûÌch pl·n˘, podle va-

öich oËek·v·nÌ a podle vaöich pot¯eb.
V tuto chvÌli bych v·m r·d pop¯·l vöe dobrÈ od Boha. Moûn· jste si vöimli, ûe jsem ËastÏji

a r·d p¯i möi sv. pouûÌval 3. eucharistickou modlitbu pro möe za r˘znÈ pot¯eby. P¯edevöÌm pro
n·sledujÌcÌ slova v nÌ obsaûenÈ:

ÑDej, aby vÏ¯ÌcÌ umÏli pozn·vat ve svÏtle vÌry znamenÌ Ëasu a ochotnÏ d·vali svÈ sÌly do sluûeb evangelia.
NauË n·s vnÌmat pot¯eby lidÌ: aù sdÌlÌme jejich smutek i ˙zkost, radost i nadÏji,ukazujeme jim cestu k sp·se
a jdeme spoleËnÏ s nimi do tvÈho kr·lovstvÌ.ì

Tato slova jsou m˝m p¯·nÌm v·m, milÌ brat¯i a sestry, farnÌci a vöichni, ke kter˝m se zpravodaj farnosti u sv. Jaku-
ba v BrnÏ dostal, to p¯eji i sobÏ. Aù dobr˝ B˘h ûehn· v·m i vöem, na kterÈ myslÌte a se kter˝mi se setk·v·te, p¯eje
a vyproöuje vdÏËn˝ otec V·clav Slouk

»ERVENEC
Vöeobecn˝ ˙mysl
Poctivost v soudnictvÌ
ñ aby vöichni, kdo spravujÌ soudnictvÌ, jednali poctivÏ
a aby nespravedlnost, p¯estoûe ve svÏtÏ i vÌtÏzÌ, nemÏla poslednÌ
slovo.
N·rodnÌ ˙mysl
ñ Aù vöichni lidÈ majÌ moûnost odpoËinku pro tÏlo i pro duöi a aù
vöude objevujÌ radost z BoûÌ blÌzkosti.

Změna pořadu bohoslužeb o prázdninách
UpozorÚujeme, ûe v dobÏ pr·zdnin nedÏlnÌ möe sv. v 9.30 hodin nebude

mÌt zvl·ötnÌ zamÏ¯enÌ na dÏti a nedÏlnÌ möe sv. v 19 hodin bude Ëesk·.
I v letoönÌm roce od nedÏle 7. 7. 2019 aû do nedÏle 25. 8. 2019 vËetnÏ

nebude v naöem kostele nedÏlnÌ möe sv. v 11 hodin. V 11 hodin se
konajÌ nejbliûöÌ bohosluûby v kostele sv. Tom·öe na MoravskÈm n·mÏstÌ,
v kostele NeposkvrnÏnÈho PoËetÌ Panny Marie na K¯enovÈ ulici a v bazilice
NanebevzetÌ Panny Marie na StarÈm BrnÏ. V naöem kostele jsou nedÏlnÌ
möe sv. v 8, 9.30 a v 19 hodin. Möe sv. v 11 hodin bude znovu v nedÏli 1. 9.
2019.

Po dobu pr·zdnin nebude b˝vat NikodÈmova noc. Po dobu pr·zdnin
nebude v provozu farnÌ kav·rna.

DÏkujeme za pochopenÌ a p¯ejeme poûehnanÈ pr·zdniny.

Otec V·clav Slouk

Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc
SRPEN
EvangelizaËnÌ ˙mysl
Rodiny ñ ökoly lidskÈho zr·nÌ
ñ aby se rodiny z·sluhou ûivota modlitby a l·sky st·valy st·le
vÌce Ñökolamiì skuteËnÈho lidskÈho zr·nÌ.
N·rodnÌ ˙mysl
Aù vÏrnost, l·ska a odpovÏdnost doprov·zejÌ vöechny manûele,
stejnÏ jako vytrvalost p¯i spoleËnÈ modlitbÏ v rodin·ch.

ÚNOR 2020

Milí farníci a vy, kdo navštěvujete kostel sv. Jakuba!
Toto číslo zpravodaje vychází v den, kdy si celá církev připomíná, že malý Ježíš 

byl uveden do jeruzalémského chrámu a kdy v něm dva staří lidé, Simeon a Anna, 
poznávají slíbeného Mesiáše.

Simeon vyznává, že v Ježíši přichází spása, záchrana člověka, že On je světlem 
pro národy. Bůh tedy neposílá svého Syna na jakousi inspekci, aby na světě udělal 
(konečně) pořádek nebo proto, aby svou mocí přinutil lidi k vzornému „náboženské-
mu fungování“. Posílá svého Syna, aby nám v Něm byl blízko a z lásky se nám 
daroval až do krajnosti. 

Ovšem není to, jak dobře víme, jakási sladká náboženská pohádka. Maria, která 
je Ježíšovi nejblíž, slyší po Simeonově chvalozpěvu tvrdá slova o meči bolesti, který 
pronikne její srdce. Znovu se tak i nám připomíná, že žijeme ve světě zasaženém 
zlem, kde tu největší lásku bude člověk opakovaně odmítat, protože neodpovídá 
jeho představám, zdá se mu iluzorní nebo málo efektivní. Naštěstí to ale není důvod, 
abychom lamentovali nad zkaženým světem nebo se stávali jakýmisi proroky zkázy. 
Vždyť každou neděli vyznáváme, že Bůh poslal svého Syna „pro nás a pro naši 
spásu“. A jak opakovaně připomíná papež František, Bůh, který nám ve svém Synu 
zjevil velikost svého milosrdenství, chce tímto milosrdenstvím stále znovu zaplavo-
vat a uzdravovat náš bolavý svět i nás osobně!

Jan Pacner, farář

Moc toho není
Moc toho není
co lidé mají
však sebe – 
sebe mohou dát
a potom zasvítí
hvězda z nebe
v rodinách napořád.

                                       Marie Veselá

Úmysly apoštolátu modlit-
by na měsíc únor 2020

Všeobecný úmysl:
Naslouchat volání uprchlíků.
Modleme se, abychom slyšeli 
a brali vážně naléhavé volání 
migrantů, našich sester a bratří, 
kteří upadli do rukou bezohled-
ných převaděčů. 

Národní úmysl:
Za lékaře a zdravotníky – ať na 
přímluvu sv. Anežky ani v nej- 
složitějších situacích nepodléha- 
jí pokušení rozhodovat o životě 
a smrti.

V letošním roce si připomínáme 
hned dvě velká jubilea sv. Jana Sarkan-
dera: 17. března uplyne 400 let od jeho 
mučednické smrti, počátkem května 160 
let od blahořečení a 21. května to bude 
dvacet pět let od jeho svatořečení v Olo-
mouci.

Svatý Jan Sarkander je patronem Mo-
ravy a se svatou Zdislavou, rodačkou 
z Křižanova, patří k nejmladším morav-
ským světcům.

Brněnská diecéze připomíná ještě 
jednu velkou událost – 22. března 1609 
v tehdejším kapitulním chrámu (dnes 
katedrála sv. Petra a Pavla) na Petrově 
přijal Jan Sarkander (dnes světec – kněz 
a mučedník) z rukou olomouckého po-
mocného biskupa Jana Křtitele Civalliho 
své kněžské svěcení.

Při příležitosti 400. výročí kněžské-
ho svěcení sv. Jana Sarkandra v Brně na 

Petrově byla při této příležitosti v sobo-
tu 21. března 2009 slavena v katedrále 
sv. Petra a Pavla slavnostní bohoslužba, 
které se účastnil také moravský metro-
polita, olomoucký arcibiskup Jan Graub-
ner a litoměřický biskup Josef Koukl.

Jan Sarkander, narozený roku 1576 
v polském Skočově, prožil prakticky ce-
lý svůj život na Moravě. Po kněžském 
svěcení působil na několika místech ja-
ko farář, naposled v Holešově. Za sta-
vovského povstání byl obviněn z ve- 
lezrady a v Olomouci ho vyslýchali 
a mučili, aby vyzradil zpovědní tajem-
ství. Sedmnáctého března 1620 popále-
ný a s vykloubenými rameny zemřel. 
Stal se patronem kněží, zpovědního ta-
jemství, vytrvalosti v útrapách a odpuš-
tění nepřátelům.

BB

Rok 2020: Výročí sv. Jana Sarkandera

Tříkrálová sbírka
Jako každý rok, tak i letos se děti naší farnosti zúčastnily Tříkrálové sbírky. 

Sbalily svoje nástroje, oblékly se do královských oděvů a vyrazily do terénu.
Celkem jsme měli 5 pokladniček, do kterých jsme vybrali 41.826 Kč. Je to dopo-

sud naše největší částka! Velmi děkujeme všem koledníkům a hlavně rodičům, kteří 
je nastrojili a také doprovázeli v sychravém počasí.

Věříme, že peníze pomohou potřebným a tím se s touto cestou rozhostí více 
lásky a pokoje do mnohých životů.

Andrea Horáková
(koordinátorka farní Tříkrálovky)
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V dnešním rozhovoru bych vám ráda 
představila našeho, dnes už sedmiletého 
farníka Josefa, kterého mnozí znáte jako 
zvoníka a nadšeného ministranta. Má 
za sebou bohatou historii, jak jsem před 
pěti lety popisovala. Pobýval v dětském 
internátním domově, pasťáku, dva roky 
na ulici, nějaký čas v ubytovně a v ji-
ných zařízeních. Když jsme se seznámi-
li a začal bydlet, objevilo se přes 15 
exekucí a z toho plynoucí nedozírné 
dluhy. Zařídili jsme insolvenční řízení, 
poctivě splácel určenou částku a letos je 
už bez dluhů. Je to pro něj zcela nové.

n  Pepo, jaký je to pocit, žít bez dluhů, 
jako normální člověk?

Vynikající! Jsem svobodný člověk. 
Pokouším se hospodařit s penězi a od 
nového roku jsem si dal předsevzetí, že 
nebudu kouřit, nebudu pít alkohol!

n  Co považuješ za nejdůležitější ke 
změně života, když se podíváš nazpět?

Je potřeba, aby člověk nalezl někoho, 
kdo by mu poradil a začal pracovat. Já 
jsem se dostal přes Jakubčatá do farnos-
ti sv. Jakuba, kde jsem se připravil na 
biřmování a jsem tady doma. Kostel 
a lidi mám rád, je to moje rodina, která 
mě podržela v mnohých těžkých si- 
tuacích. 

n  V naší zemi je velmi dobrá záchytná 
sociální síť, pracovníci se snaží, ale jen 
málokdo z bezdomovců tento pouliční 
styl změní. Co myslíš, čím to je?

Je to tím, že jsou často závislí na 
alkoholu, a také na lidech, kteří jim 
dávají peníze a to je nenutí pracovat 
a něco dělat pro svoji změnu! Vím to ze 
zkušenosti. Třeba jednoho bezdomovce, 
který žebral tady u kostela, jsem pozval 
na mou letní brigádu skládání židliček 
v zahradních restauracích. Jednou při-
šel, ale víckrát ne. Takových případů 
bylo víc – hlavně se jim nechce vstávat! 
Taky ať se ti lidi modlí. U každého, kte-
rému se to nevede, vidím problém, že je 
na to sám. Bez Boha to nejde – sám jsem 
nula! Když Ho chcete cítit a nechcete 
být sami, tak se modlete a přijímejte 
Eucharistii.

n  Pepa je pro mě malý ekonomický zá-
zrak, protože na platovém výměru má 
o 1.100 Kč méně, než platí za byt. Letos 
si dokonce dal trvalý příkaz 1.000 Kč 
měsíčně na Mary´s Meals. Pepo, prosím 
tě objasni, jak to děláš?

No, hodně dělám přesčasy, když mě 
v knihkupectví Dobrovského potřebují 
a dostávám příspěvek na bydlení. Občas 
mám nějakou brigádu, ale hlavně si pe-
níze musím hlídat, a to, co neprokou-
řím, posílám pro hladové a umírající 
děti, které tato organizace podporuje.

n  A co děláš ve svém volném čase? 
Pomáhám s nakládáním zásilek a ba- 

líčků pro Mary ś Meals, také nakupuji, 
balím a rozdávám jídlo se Sant´Egidio 
pro bezdomovce na určených stanoviš-
tích. Rád jezdím pomáhat otci Markovi 

Dundovi na misie, Tříkrálovou sbírku 
a ostatní akce do Vranova nad Dyjí, Je-
níkova a Duchcova. Pomáhám s distri-
bucí brožurek a jiných tiskovin, které 
jeho nakladatelství vydává. Jsem rád 
mezi lidmi a rád jim pomáhám, protože 
moc dobře vím, jaké to je být sám, opuš-
těn a na holičkách. Jsem členem spole-
čenství Čistých srdcí, a také rád jezdím, 
když si našetřím, do Medugorje, je to mé 
zamilované místo!

n  Co bys chtěl vzkázat farníkům?
No, aby nedávali žebrajícím peníze, 

ale raději se snažili jim poradit a pomo-
ci najít cestu z jejich špatného životního 
stylu. Dát peníze je to nejjednodušší, ale 
vůbec to nepomáhá, protože už jsou na 
to zvyklí!

Děkuji za rozhovor. Helena M.

Rozhovor s Josefem Křivanem

Postní pátky v brněnské 
katedrále

Diecézní katechetické centrum nabí-
zí v brněnské katedrále duchovní pro-
gram na postní pátky, který bude spojen 
s biblickými postavami. V 17.30 hod. je 
mše sv., po ní od 18.15 tematická pro-
mluva a adorace.
Témata:
28. 2. – Josef Egyptský (o. biskup Vojtěch)
16. 3. – David (P. Jan Pacner)
13. 3. – Ester (P. Václav Slouk)
20. 3. – Daniel (P. Josef Novotný)
27. 3. – Mojžíš (jáhen Vojtěch Libra)

Teologické večery
s tématy Křesťanská víra – přednáší 
Mgr. Dr. Stanislav Drobný, Th.D., a Člo-
věk a slavení – přednáší doc. Ing. Dr. 
Pavel Kopeček, Th.D.

Večery se konají v sále Biskupství 
brněnského, Petrov 2, o čtvrtcích 13. 
a 27. února, 12. a 26. března a 16. dubna 
2020 od 17 do 20 hod.

Na kurz se nepřihlašuje, dobrovolný 
příspěvek na náklady. Bližší informace 
jsou na webu: pastorace.biskupstvi.cz.
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V sobotu 25. 1. se ve farním sále uskutečnil tradiční dětský 
maškarní karneval. K tanečnímu reji, ke kterému nám 

jako vždy hráli manželé Fialovi, se sešlo na 40 dětí, všechny 
v nápaditých maskách. Mezi princeznami a postavami z filmů 
Star Wars, které měly letos převahu, vyčnívala zejména jedna 
maska, a to zubní pasta Elmex junior, v níž se nám představila 
Markétka M. V přestávkách mezi jednotlivými bloky písniček 
si tanečníci měli možnost oddechnout při soutěžích. Vrcholem 

 

 

LETNÍ KURZY HARMONIZACE MANŽELSTVÍ 
Manželství: životní pouť ve dvou - aneb jak nezabloudit 
Přednášejí manželé Helena a Josef Múčkovi 
Duchovní doprovod P. Jan Balík 

Organizační rodiny a přihlášky: Organizační rodiny a přihlášky:

30. 6. - 5. 7. 2020 Jaroslava a Josef Danielovi 
tel.:  Jaroslava 732 859 725, Josef 731 711 678, e-mail: emote@seznam.cz 

5. 7. - 10. 7. 2020 Miroslava a Miroslav Wajsarovi  
tel.: 731 332 773, e-mail: wajsarova@hospic.cz 
 

Rodina - všemi živly živená 
Přednášející 
Řídcí:  Vzduch „Nejsi pro mě vzduch“ Jak vnímat manželskou lásku 
Kozákovi:     Oheň „Teplo domova“ O modlitbě a práci v rodině 
Piáčkovi:  Voda „Rozproudi to k lásce“ Efektivní komunikace s dětmi 
Polákovi:  Země „Prostě #hlína“ J@k z@s@dit mobilní médi@ do život@ rodiny 

Duchovní doprovod P. Oldřich Kolář 

Organizační rodina a přihlášky: 
10. - 15. 7. 2020 Marek a Pavla Nečasovi 
tel.: 721 342 163, e-mail: mare.neca@gmail.com 

 
 
Přihlašování do 15. 3. 2020 
Místo: chata Horalka, Sněžné v Orlických horách 
Letáček bude ke stažení na www.schoenstatt.cz 

Na letošní Silvestr jsme se opravdu 
těšili. Domluvili jsme si krátký 

výlet se všemi dětmi i vnoučaty. A po- 
té setkání u nás doma na pozdější 
oběd. Bude nás celkem 19, tak to 
abych raději uvařila už večer před Sil-
vestrem, ať máme ráno čas v klidu se 
vypravit na náš a děti na nás na srazu 
nemusejí čekat!

Ale večer se děti, které ještě žijí 
s námi,  dívaly na film. Moc se mi do 
vaření nechtělo, ale měla jsem vnitřní 
pocit, že to musím uvařit už večer. Tak 
jsem uvařila oběd a šla spát. „Jaké bu-
de zítra počasí, co si mám obléci na 
výlet?“ byla moje poslední myšlenka 
večer před usnutím.

Ráno jsem se probudila a šla do 
koupelny. Ani se tam pořádně nedalo 
vkročit, na zemi byla povodeò. Kde se 
ta voda vzala? Bylo slyšet zvláštní sy-
čení ze stupaček. Když jsem otevřela 
dvířka stupaček, postříkal mě vodo-
trysk. Rychle jsem zavolala manžela. 
Zjistil, že nám praskl přívod vody, tak 
musel zavřít hlavní uzávěr. Nemohl to 
sám opravit, proto volal instalatéra. 
Ale na Silvestra? Nebylo to tak jedno-
duché někoho sehnat. A ke všemu ce-
lý den bez vody! Zpětně jsem si uvě-
domila, že bych asi neuvařila...

Já jsem zatím musela volat dětem, 
že na výlet nepůjdeme, protože máme 
doma havárku. Ať si výlet užijí bez 
nás. Děkovala jsem Bohu, že jsem uva-
řila už večer. Slibované setkání po 
výletě se tedy odbude u jedné z na-

Dětský maškarní karneval
celého karnevalu pak byla tradiční tombola, ze které si každé 
z dětí odneslo cenu. Občas sice los nedopadl úplně podle 
představ - to když kluci vyhráli panenky a děvčata modely 
autíček - dodatečné směny cen, ale nakonec vedly k všeobecné 
spokojenosti. 

Moc díky všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu celé 
akce. Moc díky také všem, kdo přišli a vytvořili bezva atmo-
sféru. Tak zase za rok… Iva K

Duchovní obnova
s P. Eliasem Vellou

Bratři minorité srdečně zvou na du-
chovní obnovu s P. Eliasem Vellou ve 
dnech 18.–20. února. Program bude probí-
hat v odpoledních hodinách (18. 2. od 15 
hod., 19. a 20. 2. od 14 hod.) Bližší infor-
mace včetně podrobného programu najde-
te na www adrese: brno.minorite.cz.

Manželství v síti
Přednáška trvalého jáhna Mgr. Jana 

Špilara s tímto názvem se koná v rámci 
Národního týdne manželství v úterý
11. února od 17 hod. v Centru pro rodinu 
a sociální péči na Biskupské 7. Bližší in-
formace jsou na www adrese: crsp.cz/
manzelstvi-v-siti/.

To nenaplánuješ, to nevymyslíš –
Silvestr 2019

šich dcer. A já tam jen dovezu hrnce 
s obědem. 

Instalatér se k prasklé trubce ne-
mohl dostat, tak nám rozboural zeï 
s kachličkami. Ale voda zase tekla po-
trubím, nikoliv na zem. Po setkání 
s rodinou jsme ještě zašli do kostela 
poděkovat za celý uplynulý rok a poté 
hurá do koupelny uklízet rozkopanou 
koupelnu. 

I tak se dá strávit Silvestr s ro-
dinou... a všechno může být jinak,
a nemusí to být špatně.

Míla D.



Z kalendáře: únor 2020
Datum      Hodina Co nás čeká Místo

Ne 2. 2.  Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)

  9.30 Při mši sv. žehnání svíček a průvod .............................................. kostel

Pá 7. 2. 20–21 Nikodémova noc ................................................................................... kostel

So 8. 2. 14.30 Bohoslužba ke Světovému dni nemocných ........... Kaple FN u sv. Anny

   (hlavní celebrant P. Jan Zachoval)

  19.00 Jakubský bál .............................................................. Kinokavárna, nám. SNP 

Ne 9. 2.  5. neděle v mezidobí

Út 11. 2.  Památka P. Marie Lurdské – Světový den nemocných

Ne 16. 2.  6. neděle v mezidobí

So 22. 2.  Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

Ne 23. 2.  7. neděle v mezidobí

   Sbírka „Haléř sv. Petra“ ...................................................................... kostel

St 26. 2.  Popeleční středa – začátek postní doby, den přísného postu –

   mše sv. 8.00, 19.00

Ne 1. 3.  1. neděle postní

Vydala Římskokatolická farnost u sv. Jakuba, Jakubská 11, 602 00 Brno. Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. Neprodejné! Text neprošel jazykovou korekturou. 
Příspěvky označené BB jsou převzaty z informačního servisu Biskupství brněnského. Články z minulých čísel našeho Zpravodaje a základní informace 
o kostele a farnosti sv. Jakuba najdete na internetové adrese: www.svatyjakubbrno.wz.cz. Uzávěrka zpravodaje na březen 2020 je v neděli 23. února 2020.

Přijde chlap k doktorovi a říká:
„Pane doktore, mně tmavnou nohy.“
„A umýváte si je?“
„A to pomáhá?“

* * *
V DIVADLE.
„ Prosím vás, máte dvě místa v přízemí, 
první řadu?“ 
„Máme.“ Povídá ta paní na pokladně.
„A balkón druhou řadu?“ „Taky.“
„A v lóži v prvním pořadí vlevo?“
„Taky, ale co si přejete?“
„No už nic, musí to být pěkná pitomost, 
když máte tolik volných vstupenek.“

* * *
„Pane vrchní, nemohl byste mi příště při-
nést pivo se správnou mírou?“ 
„Mohl, ale výčepní to nerad vidí!“

* * *
Prvotřídní lokál, host si objednává fran-
couzsky, ale číšník nerozumí, opaku- 
je anglicky, číšník nic, německy, číšník 
ani ň, jen krčí rameny.
Host si stěžuje vedoucímu: 

„U vchodu visí oznámení, že se u vás 
mluví osmi jazyky.“
„Ano, ale jen hosté, personál ne.“

* * *
Za rabínem přijde mladý Karpeles a ptá 
se: „Rabbi, mám se oženit?“
„A chceš se ženit?”
„No, nechci.“
„Tak se nežeň.“
„Ale tatík má pro mě lákavou partii.“
„Tak se ožeň.“
„Ale nemá dobrou pověst.“
„Tak se nežeň.“
„Ale je moc hezká.“
„Tak se ožeň.“
„Ale její rodina měla pletky s kriminá-
lem.“
„Tak se nežeň.“
„Ale dají jí velké věno.“
„Tak se ožeň.“
„Když já, rabbi, nevím.“
„Tak víš co? Nech se pokřtít.“
„A proč, rabbi? Pomůže to?“
„No hlavně budeš chodit otravovat fará-
ře, a ne mě.“

Úklid v kostele sv. Jakuba
Sobota po prvním pátku v měsíci 
v 9.00 a v ostatní pátky v 19.45.

Na žádost našich farníků, kteří by 
rádi vypomohli s úklidem, uvádíme 
rozdělení úklidových služeb, vždy na 
příslušný měsíc:

Úklid v kostele v měsíci
únoru a březnu:

sobota ...............8. 2.

 rodiče 

pátek ...............14. 2.

 neokatechumenát

pátek ...............21. 2.

 slovenská mládež

pátek .............. 28. 2.

 mládež

sobota ...............7. 3.

 rodiče 

Špetka humoru od jáhna Josefa:

Chcete-li se také Vy podílet na přípravě Farního zpravodaje, můžete své příspěvky nebo náměty vkládat
do schránky na dopisy na faře u svatého Jakuba.

Schránka je označena: FARNÍ ZPRAVODAJ náměty – příspěvky.
Děkujeme Vám za spolupráci.
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farnÌfarnÌ
zpravodajzpravodaj

SVAT› JAKUB BRNO
»ERVENEC
SRPEN 2019

Prosba
Pane
nauč mne vnímat dech stromů
nauč mne slyšet orchestr luk
nauč mne umýt se rosou z čistého
nebe
nauč mne přijímat světlo a teplo

slunečního jasu
nauč mne pozorovat hvězdy

k nespočítání
nauč mne děkovat Zemi,

že po ní mohu jít k Tobě.

                                                       Marie Veselá

Milí bratři a sestry, farníci
a všichni, ke kterým se zpravodaj
farnosti u sv. Jakuba v Brně dostal,
srdeËnÏ v·s vöechny zdravÌm... PoprvÈ jsem v·s takto oslovil v ˙noru 2000. Od tÈ doby jsem
v·s takto oslovoval pravidelnÏ. Dnes v·s takto oslovuji z¯ejmÏ naposledy jako far·¯ u sv. Ja-
kuba v BrnÏ. Dnem 1. 8. 2019 bude nov˝m far·¯em u sv. Jakuba v BrnÏ jmenov·n P. Mgr. Jan
Pacner, b˝val˝ vojensk˝ kaplan na UniverzitÏ obrany v BrnÏ, jeötÏ b˝valejöÌ administr·tor
v BrnÏ-ÿeËkovicÌch a souËasn˝ kaplan pro vysokoökol·ky v BrnÏ. J· se bÏhem pr·zdnin od-
stÏhuji na petrovskou faru a budu i nad·le dÏkanem brnÏnsk˝m.

Po dobu tÈmÏ¯ 20 let jsem v·s informoval, zval k modlitbÏ, nÏkdy jsem v·m odhaloval svÈ
sny. NynÌ se toto obdobÌ uzavÌr·.

V tuto chvÌli nechci toto obdobÌ hodnotit. Soud pat¯Ì Bohu a prosÌm o jeho milosrdenstvÌ.
V tuto chvÌli bych r·d podÏkoval. P¯edevöÌm Bohu za tento Ëas, za milost naöeho kostela,

za naöe farnÌho spoleËenstvÌ i za kaûdÈho z v·s.
V tuto chvÌli prosÌm i v·s za odpuötÏnÌ vöeho toho, co nebylo podle BoûÌch pl·n˘, podle va-

öich oËek·v·nÌ a podle vaöich pot¯eb.
V tuto chvÌli bych v·m r·d pop¯·l vöe dobrÈ od Boha. Moûn· jste si vöimli, ûe jsem ËastÏji

a r·d p¯i möi sv. pouûÌval 3. eucharistickou modlitbu pro möe za r˘znÈ pot¯eby. P¯edevöÌm pro
n·sledujÌcÌ slova v nÌ obsaûenÈ:

ÑDej, aby vÏ¯ÌcÌ umÏli pozn·vat ve svÏtle vÌry znamenÌ Ëasu a ochotnÏ d·vali svÈ sÌly do sluûeb evangelia.
NauË n·s vnÌmat pot¯eby lidÌ: aù sdÌlÌme jejich smutek i ˙zkost, radost i nadÏji,ukazujeme jim cestu k sp·se
a jdeme spoleËnÏ s nimi do tvÈho kr·lovstvÌ.ì

Tato slova jsou m˝m p¯·nÌm v·m, milÌ brat¯i a sestry, farnÌci a vöichni, ke kter˝m se zpravodaj farnosti u sv. Jaku-
ba v BrnÏ dostal, to p¯eji i sobÏ. Aù dobr˝ B˘h ûehn· v·m i vöem, na kterÈ myslÌte a se kter˝mi se setk·v·te, p¯eje
a vyproöuje vdÏËn˝ otec V·clav Slouk

»ERVENEC
Vöeobecn˝ ˙mysl
Poctivost v soudnictvÌ
ñ aby vöichni, kdo spravujÌ soudnictvÌ, jednali poctivÏ
a aby nespravedlnost, p¯estoûe ve svÏtÏ i vÌtÏzÌ, nemÏla poslednÌ
slovo.
N·rodnÌ ˙mysl
ñ Aù vöichni lidÈ majÌ moûnost odpoËinku pro tÏlo i pro duöi a aù
vöude objevujÌ radost z BoûÌ blÌzkosti.

Změna pořadu bohoslužeb o prázdninách
UpozorÚujeme, ûe v dobÏ pr·zdnin nedÏlnÌ möe sv. v 9.30 hodin nebude

mÌt zvl·ötnÌ zamÏ¯enÌ na dÏti a nedÏlnÌ möe sv. v 19 hodin bude Ëesk·.
I v letoönÌm roce od nedÏle 7. 7. 2019 aû do nedÏle 25. 8. 2019 vËetnÏ

nebude v naöem kostele nedÏlnÌ möe sv. v 11 hodin. V 11 hodin se
konajÌ nejbliûöÌ bohosluûby v kostele sv. Tom·öe na MoravskÈm n·mÏstÌ,
v kostele NeposkvrnÏnÈho PoËetÌ Panny Marie na K¯enovÈ ulici a v bazilice
NanebevzetÌ Panny Marie na StarÈm BrnÏ. V naöem kostele jsou nedÏlnÌ
möe sv. v 8, 9.30 a v 19 hodin. Möe sv. v 11 hodin bude znovu v nedÏli 1. 9.
2019.

Po dobu pr·zdnin nebude b˝vat NikodÈmova noc. Po dobu pr·zdnin
nebude v provozu farnÌ kav·rna.

DÏkujeme za pochopenÌ a p¯ejeme poûehnanÈ pr·zdniny.

Otec V·clav Slouk

Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc
SRPEN
EvangelizaËnÌ ˙mysl
Rodiny ñ ökoly lidskÈho zr·nÌ
ñ aby se rodiny z·sluhou ûivota modlitby a l·sky st·valy st·le
vÌce Ñökolamiì skuteËnÈho lidskÈho zr·nÌ.
N·rodnÌ ˙mysl
Aù vÏrnost, l·ska a odpovÏdnost doprov·zejÌ vöechny manûele,
stejnÏ jako vytrvalost p¯i spoleËnÈ modlitbÏ v rodin·ch.


