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farnÌfarnÌ
zpravodajzpravodaj

SVAT› JAKUB BRNO

⁄NOR 2018

Milí bratři a sestry, farníci
a všichni, ke kterým se zpravodaj
farnosti u sv. Jakuba v Brně dostal,
zdravÌm v·s vöechny na poË·tku mÏsÌce ˙nora.

Ve dnech 12. 9. 2017 ñ 22. 1. 2018 probÏhla kontrola ÑPenÏûnÌ prost¯edky poskytovanÈ
»eskÈ republice v r·mci finanËnÌch mechanism˘ EHP a Norskaì projektu ÿÌmskokatolickÈ
farnosti u kostela sv. Jakuba Brno ÑRekonstrukce a rehabilitace chr·mu sv. Jakuba v BrnÏ ñ
Monumentum sacrum Brunenseì pracovnÌky NejvyööÌho kontrolnÌho ˙¯adu. DÏkuji sv˝m
spolupracovnicÌm MartinÏ Pet¯ÌkovÈ, Ing. HanÏ DonnÈ a JaroslavÏ Dr·pelovÈ, kterÈ byly
k dispozici kontrolnÌm org·n˘m, kterÈ ˙spÏönÏ dohledaly vöechny poûadovanÈ dokumenty
a kterÈ tak v˝znamnÏ p¯ispÏly ke zd·rnÈmu pr˘bÏhu kontroly. A dÏkuji v·m vöem, kte¯Ì jste
se za ˙spÏön˝ pr˘bÏh kontroly modlili. P·n B˘h zaplaù!

I dnes nabÌzÌm nÏkolik n·mÏt˘ pro vaöe osobnÌ modlitby:
ñ VzpomeÚme na dÏti, kterÈ zaËaly p¯Ìpravu na 1. sv. p¯ijÌm·nÌ (na 1. setk·nÌ p¯iöly 2 dÏti).
ñ VzpomeÚme v modlitbÏ na 7 dospÏl˝ch katechumen˘, kte¯Ì se p¯ipravujÌ na p¯ijetÌ sv·tostÌ
k¯tu, bi¯mov·nÌ a eucharistie a kte¯Ì budou v nedÏli 18. 2. 2018 p¯ijati mezi Ëekatele k¯tu.
ñ Modlitbou p¯ipravujme Noc kostel˘ 2018, kter· se uskuteËnÌ v p·tek 25. 5. 2018; kdyû se
¯ekne Noc kostel˘, uû v tu chvÌli jsme mnozÌ nesmÌrnÏ unaveni... P¯itom Noc kostel˘ je velkou
evangelizaËnÌ p¯ÌleûitostÌ: lidÈ p¯ijdou, my jim m˘ûeme uk·zat opraven˝ kostel a vysvÏtlit,
jakÈ poselstvÌ p¯in·öÌ. SrdeËnÏ zvu vöechny, kte¯Ì chtÏjÌ p¯ispÏt n·padem Ëi pomocÌ, na setk·-

nÌ v ˙ter˝ 13. 2. 2018 ve 20 hodin na fa¯e.
ñ VzpomeÚme na nemocnÈ nejen p¯i p¯Ìleûitosti oslavy Dne nemocn˝ch 11. 2. 2018; mezi nÏ zahrÚme i naöeho brnÏn-
skÈho biskupa VojtÏcha.
ñ Na z·vÏr bych chtÏl p¯idat jeötÏ osobnÌ prosbu: Koncem loÚskÈho roku mi byl diagnostikov·n n·dor prostaty v po-
Ë·teËnÌ f·zi. Po dohodÏ s odbornÌky podstoupÌm operaci pravdÏpodobnÏ 19. 2. 2018. Podle odbornÌk˘ nadÏje na ̇ plnÈ
uzdravenÌ je velmi vysok·. NÏkolik hodin p¯ed tÌm, neû jsem se dovÏdÏl diagnÛzu, jsem dokonËil modlitbu NovÈny
odevzdanosti, kter· konËÌ slovy: ÑJeûÌöi, zcela se Ti odevzd·v·m, postarej se o vöechno!ì V duchu tÏchto slov jsem
p¯ijal diagnÛzu, v duchu tÏchto slov jsem v oËek·v·nÌ dnÌ p¯ÌötÌch. DÏkuji v·m vöem za dosavadnÌ modlitby, i nad·le
prosÌm o modlitby.

DÏkuji vöem, kte¯Ì se v naöÌ farnosti podÌlÌte na budov·nÌ BoûÌho kr·lovstvÌ, kte¯Ì i v mrazivÈm Ëase p¯ich·zÌte do
naöeho kostela, a zvl·ötÏ v·m, kte¯Ì p¯i sluûbÏ v kostele tr·vÌte vÌce Ëasu ñ kostelnÌk˘m, varhanÌk˘m, tÏm, co uklÌzejÌ
kostel, a vöem pr˘vodc˘m. V kostele je velk· zima, o to vÏtöÌ v·m pat¯Ì dÌk. A vöem p¯eji a vyproöuji poûehnan˝ Ëas
novÈho mÏsÌce. Otec V·clav Slouk

AČKOLI

Ačkoli jsem hříšný

toužím po svatosti

Tyto dva protiklady

může sjednotit

jen milost...

Neodpírej mi ji

Vždyť toužícím dáváš

a tlukoucí necháváš vejít

                            Josef Javora

Úmysly svatého
otce Františka
pro rok 2018
svÏ¯enÈ celosvÏtovÈ sÌti
modlitby s papeûem
(apoötol·tu modlitby)

⁄NOR

Vöeobecn˝ ˙mysl

ÑNeì korupci
ñ aby se nenechali ko-
rupcÌ ovl·dnout ti, kdo
majÌ materi·lnÌ, politickou
nebo duchovnÌ moc.

N·rodnÌ ˙mysl

ñ abychom dobro nevnÌ-
mali jen jako povinnost, ale
takÈ jako nÏco velkÈho, co
smÌme konat.
(srv. él 1)

Společenství čistých srdcí
je spoleËenstvÌ mlad˝ch lidÌ, kte¯Ì se ve¯ejnÏ rozhodli usilovat o r˘st
k ide·lu ËistÈho srdce a to ve vöech smÏrech vËetnÏ dodrûov·nÌ ûivota
podle 6. a 9. p¯ik·z·nÌ Desatera
(srov. KKC 2518).

Organizace:
ï VÏk 16ñ35 let.
ï RozhodnutÌ r˘st k ËistotÏ srdce pro souËasnost a budoucnost.
ï PodstoupenÌ p¯Ìpravy a p¯ijetÌ do S»S knÏzem p¯i möi svatÈ.
ï Kaûd˝ Ëlen obdrûÌ st¯Ìbrn˝ prst˝nek, dennÏ se modlÌ modlitbu

ÑPod ochranu tvou...ì za sebe i za ostatnÌ Ëleny.
ï Moûnost setk·nÌ Ëlen˘ a sympatizant˘ S»S,

zasÌl·nÌ Ëasopisu Milujte se...

P¯Ìpravy budou probÌhat v b¯eznu a dubnu 2018 na StarÈm BrnÏ
v kl·öte¯e augustini·n˘.

P¯ihl·öky do zaË·tku b¯ezna na e-mailu scsbrno@centrum.cz.

Kontakty:
hl. koordin·tor o. Marek Dunda, fary Vranov n. DyjÌ, o. Jan Biernat,
augustini·n, fara StarÈ Brno, koordin·to¯i Tom Silly a Aneûka Hal·sko-
v·: sËsbrno@centrum.cz. VÌce o S»S a kontakt˘ na webu www.spolcs.cz.



MK SMB JMK EHP/Norsko

2011 Oprava střechy a krovu kostela 398 880 115 540 199 000 84 340

Rest.obnova souboru kostelních lavic 603 000 150 000 200 000 253 000

Oprava havarijního stavu střechy fary 497 967 300 000 100 000 97 967

Termosanace ve věži kostela 94 800 80 000 14 800

Statické zajištění, chemické ošetření krovů 
kostela 1 440 288 1 190 000 215 000 35 288

Restaurátorská obnova vstupního portiku 
farní budovy 150 040 150 000 40

Rest.obnova souboru barokních lavic 130 000 100 000 30 000

Oprava a chemické ošetření krovů, lokální 
oprava střešní krytiny, oprava ocelové 
konstrukce věže

1 153 860 900 000 115 000 135 000 3 860

Rest.obnova souboru barokních lavic 278 000 250 000 28 000

Repase nouzového osvětlení 215 640 200 000 15 640

1.etapa rest.obnovy intarzovaného nástavce 185 000 165 000 20 000

Restaurátorská obnova kostela sv. Jakuba - 
"Monumentum sacrum Brunense"

Statické zajištění a restaurátorská obnova 
kostela
2.etapa obnovy nástavce a souboru 
barokních lavic

560 800 350 000 200 000 10 800

Rest.obnova souboru barokních lavic 209 700 180 000 29 700

Statické zajištění, chemické ošetření krovů 
kostela 

546 313 157 408 240 000 148 905

3 585 000 Kč 1 002 948 Kč 3 104 000 Kč 29 014 438 Kč

MK = Ministerstvo kultury, Program záchrany architektonického dědictví,
                       Havarijní program 
                       Program restaurování movitých kulturních památek

SMB = Statutární město Brno

29 014 438 5 260 548
2016

2 000 000

2013

2014

6 032 888 Kč  Celkem

Stavební a restaurátorská obnova kostela rok 2011-2017

Akce Spoluúčast 
farnostiCelkové náklady

2012

2015

Dotace

42 739 274 Kč
Součet všech dotací 36 706 386,- Kč

2017

Rok

36 274 986
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MilÌ farnÌci,
od 1. do 14. ledna se v celÈ »R konala T¯Ì-
kr·lov· sbÌrka. Letos jiû po osmn·ctÈ.

DÏkujeme vöem co p¯ispÏli, kaûd· koruna
pom·h·!

Z daru, kter˝ jste vhodili kolednÌk˘m do
kasiËky, pom˘ûe 65 % p¯Ìmo v naöem regionu,
15 % vyuûije na svÈ projekty naöe diecÈznÌ
Charita, 10 % pom˘ûe pot¯ebn˝m v zahra-

niËÌ, 5 % jde na celost·tnÌ projekty a 5 % jde
na reûii sbÌrky. PenÌze, kterÈ jsou urËeny pro
Brno, pomohou v tÏchto projektech:

1. Rekonstrukce budovy pro st¯edisko Cel-
suz, kterÈ nabÌzÌ soci·lnÌ a pr·vnÌ poraden-
stvÌ, pom·h· lidem dlouhodobÏ nezamÏst-
nan˝m, cizinc˘m nebo lidem s duöevnÌm
onemocnÏnÌm.

2. Projekt z·chrannÈ sÌtÏ v BrnÏ pro lidi
v nouzi, kte¯Ì propadli sÌtÌ st·tnÌ pomoci
nebo i p¯es tuto pomoc ûijÌ pod hranicÌ d˘s-
tojnÈho ûivota.

3. Rozvoj dom·cÌ hospicovÈ pÈËe v BrnÏ pro
lidi s nevylÈËiteln˝m onemocnÏnÌm v jejich
dom·cÌm prost¯edÌ.

4. Rekonstrukce Chr·nÏnÈho bydlenÌ pro lidi
s ment·lnÌm postiûenÌm a autismem v Br-
nÏ na ulici éabov¯esk·.

Naöi kolednÌci dok·zali vybrat do pÏ-
ti pokladniËek 38 118 KË. Moc bych vöem
kolednÌk˘m, mal˝m Ëi velk˝m, chtÏla podÏ-
kovat. TakÈ mamink·m a tatÌnk˘m, kte¯Ì
nad nimi dohlÌûeli. NaöÌ kr·lovÈ zpÌvali, hr·li
na r˘znÈ n·stroje: flÈtny, housle, kytary
a rozd·vali tak radost a BoûÌ poûehn·nÌ.

V tÏchto dnech se zavröuje sËÌt·nÌ koneË-
nÈho v˝sledku T¯Ìkr·lovÈ sbÌrky z celÈ »R.
Na www.trikralovasbirka.cz je zatÌm uvede-
no kr·snÈ ËÌslo 113 538 423 KË. KolednÌci
z brnÏnskÈ diecÈze vybrali 25 845 737 KË.

Andrea Hor·kov·
koordin·torka farnÌ T¯Ìkr·lovÈ sbÌrky

Tříkrálová sbírka

foto Petra Lang·ökov·

foto Helena Hor·kov·

foto Marie HaiËmanov·
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Farní bál 2018
ZdravÌm vöechny Ëten·¯e naöeho farnÌho zpravodaje. V sobotu

27. 1. se konalo farnÌ ples·nÌ. LetoönÌ b·l probÏhl v troöku jinÈm du-
chu, nÏû na jak˝ jsme zvyklÌ. B·l probÏhl za doprovodu cimb·lovÈ sku-
piny. Na ˙vod bylo hezkÈ krojovanÈ p¯edtanËenÌ, kterÈ nacviËila naöe
jakubsk· ml·deû pod vedenÌm Terky LerchovÈ. Velice n·s p¯ekvapila
ökola tance, kdy jsme my ˙ËastnÌci i prakticky nakoukli do taj˘ slo-
v·ck˝ch, slovensk˝ch a maÔarsk˝ch tanc˘. Jako dalöÌ p¯ekvapenÌ byla
volba miss, spr·vnÏji miss·ka. Naöi vybranÌ jakubötÌ muûi soutÏûili
v missÌch disciplÌn·ch a to za pomocÌ sleËny Old¯iöky (Old¯ich HaiË-
man). D·msk· porota z jakubsk˝ch ûen hodnotila a zvolila vÌtÏze, kte-
r˝ obdrûel vÌtÏznou öerpu. ProbÏhla takÈ tombola o hezkÈ sympatickÈ
ceny. Z·vÏr veËera n·m zpest¯il DJ C·ja. NesmÌm opomenout i z·vÏ-
reËnÈ hudebnÌ vystoupenÌ pÏveckÈho kvarteta pod vedenÌm naöeho
j·hna Josefa.

Za vöechny moc dÏkuji naöÌ ml·deûi za hezky str·ven˝ veËer a jiû
teÔ se vöichni tÏöÌme na p¯ÌötÌ ples Ëi b·l.

Svůdná Oldřiška
hvězdou farního bálu

I tento rok se jsme se seöli na farnÌm b·le, kter˝ byl ladÏn ve
folklÛrnÌm duchu.

SvÏûÌ hudbu k tanci zajistili p·novÈ z LidovÈ hudby ÑZa Oponouì
s cimbalistkou Janou Schejbalovou.

HlavnÌm l·kadlem sobotnÌho programu v Kinokav·rnÏ v »ern˝ch
PolÌch byla pro p¯ÌchozÌ soutÏû Miss·k plesu 2018, o kter˝ se utkalo
pÏt statn˝ch jun·k˘ z naöÌ farnosti. ZatÌmco promen·da v plavk·ch
b˝v· obvykle nejoblÌbenÏjöÌ disciplÌnou soutÏûÌ Miss »R, v naöÌ soutÏûi
se publikum dostalo do varu spÌöe aû po promen·dÏ, a to ve druhÈm
kole soutÏûe, kdy mÏli soutÏûÌcÌ za ˙kol vyznat obdiv kr·snÈ Old¯iöce
(Old¯ich HaiËman). Ve t¯etÌm kole pak mÏli miss·ci moûnost oböùast-
nit tuto ladnou d·mu sv˝m taneËnÌm umÏnÌm, coû dostalo publikum
do ˙plnÈho transu. Titul miss·ka roku p¯i¯kla porota nakonec Luk·öi
Synkovi.

NesmÌme vöak zapomenout i na dalöÌ vrcholnÈ okamûiky sobotnÌ
ËarodivnÈ noci. Pokud nÏkdo do tÈ doby nevÏ¯il na n·hody, tak jeho
vÌrou jistÏ v˝raznÏ ot¯·sla situace, kdy jednu z hlavnÌch cen, kr·sn˝
stylov˝ dort, vyhr·la Iva. Nebylo by na tom nic divnÈho, pokud by ten-
to dort do tomboly sama nevyrobila!

Ani po p˘lnoci se nuda v BrnÏ nekonala.
V pauze mezi tancov·nÌm vzbudil velk˝ z·jem komerËnÌ vstup do-

davatele softwaru pro systÈm elektronickÈ sv·tosti smÌ¯enÌ. Ten vöak
z¯ejmÏ k rozöÌ¯enÌ tohoto p¯elomovÈho zp˘sobu zpovÏdi rozhodnÏ
nep¯ispÏje, a to i p¯es to, ûe Old¯icha HaiËman v hlavnÌ a jedinÈ roli
penitenta sklidil dalöÌ velk˝ aplaus za sv˘j mimo¯·dn˝ hereck˝ v˝kon.

TÏöÌme se za rok opÏt! Ji¯Ì a Petra äedovi

Nenápadný služebník...
V loÚskÈm roce, na podzim s doporuËenÌm naöeho kaplana, otce

Jaroslava jsem se p¯ihl·sila na kurz, kter˝ po¯·dalo brnÏnskÈ biskup-
stvÌ s n·zvem: DobrovolnÌk v pastoraËnÌ pÈËi ve zdravotnictvÌ
a soci·lnÌch sluûb·ch.

Kurz obsahoval pÏt sobotnÌch, öestihodinov˝ch setk·nÌ. V teorii
jsme se dotkli r˘zn˝ch oblastÌ, kterÈ jsou pro tuto sluûbu d˘leûitÈ.
Jako nap¯Ìklad: komunikace, pastorace, sv·tosti, n·boûenstvÌ
a dalöÌ. Velmi se mÏ dot˝kala p¯edn·öka o mor·lnÌ teologii, pastoraci,
nebo i tÈmata zamÏ¯en· na oblast psychologie. Ta je pro mÏ nejbliûöÌ.

SouË·stÌ kurzu byla i praxe. UskuteËnila se v r˘zn˝ch nemocni-
cÌch, a soci·lnÌch za¯ÌzenÌch. DobrovolnÌk mÏl mÌt s pacientem p¯i-
bliûnÏ p˘lhodinov˝ rozhovor. Svou praxi jsem mÏla v nemocnici v Bo-
hunicÌch na ˙razovÈ chirurgii.

Kr·tce mohu zmÌnit ze sv˝ch pocit˘, ûe jsem se snad poprvÈ necha-
la opravdu vÈst DARY DUCHA SVAT…HO I DARY, KTER… MI
SVÃÿIL SAMOTN› BŸH. P·n si mÏ vede. Odch·zela jsem z nemoc-
nice naplnÏn·. To je to, Ëemu se chci vÏnovat.

TÌmto kurzem nekonËÌm svÈ vzdÏl·v·nÌ. Rozhodla jsem se za-
mÏ¯it sv˘j ûivot na duchovnÌ pÈËi, kter· je velmi d˘leûit·.
V Ëem to bude? To si zatÌm nech·m pro sebe...

ChtÏla bych tÌmto zp˘sobem povzbudit dalöÌ lidi, kte¯Ì by
chtÏli takÈ pom·hat druh˝m lidem. Kurz mÏ opravdu obohatil.
B˝t dobrovolnÌkem je kr·snÈ. DÏl·te nÏco, co sice nenÌ finanË-
nÏ ohodnoceno, za to je to zaplaceno jinak a mnohon·sobnÏ.

Nebojme se otev¯Ìt svÈ srdce Bohu a druh˝m lidem. NemocnÌ takÈ
pot¯ebujÌ nÏkoho, kdo jim bude zcela naslouchat. Z vlastnÌ zkuöenosti
mohu ¯Ìct, ûe nemocn˝ ËlovÏk nepot¯ebuje tak slova, jako vnÌmat, ûe ho
druzÌ berou takovÈho jak˝m je. Jako plnohodnotnou bytost, jako milo-
vanou osobu...

Pokud v·s mohu poû·dat, vzpomÌnejme ve sv˝ch modlitb·ch, ne-
jen na knÏze, ¯eholnÌky ñ zasvÏcenÈ osoby, ale takÈ...

Na nen·padnÈ BoûÌ sluûebnÌky ñ na JEHO dobrovolnÌky.
Ze srdce dÏkuji. Kl·ra

Čteme s dětmi
MilÌ p¯·telÈ a farnÌci. R·da bych se v letoönÌm roce zapojila do

dalöÌ Ëinnosti s dÏtmi. Do kterÈ by se mohli zapojit takÈ babiËky, dÏdeË-
ci a takÈ my rodiËe. Protoûe na nedÏlnÌ kav·rnÏ se n·m malÈ dÏtiËky
Ëasto r˘znÏ toulajÌ a dÏlajÌ lump·rny, r·da bych, kdyby se dÏtem Ëetly
poh·dky Ëi r˘znÈ p¯ÌbÏhy na pokraËov·nÌ. Toto ËtenÌ by ËasovÏ trvalo
zhruba 15 min. a st¯Ìdalo se s dÏtsk˝m tvo¯enÌm a to jednou za Ëtrn·ct
dnÌ. Budu moc r·da, kdyû tuto aktivitu podpo¯Ìte a pop¯ÌpadÏ se i do
ËtenÌ zapojÌte. DÏkuji moc tÏm, kte¯Ì se jiû nahl·sili na ËtenÌ.

S pozdravem Jana Huskov·

Špetka humoru od jáhna Josefa
ÑTak si p¯edstav, Josef, ve vlaku se na mÏ pr˘vodËÌ po¯·d tak divnÏ
koukal, jako bych nemÏl lÌstek.ì ÑA co ty na to?ì
ÑNo, j· se na nÏj dÌval, jako bych ho mÏl!ì

* * *
ÑTak co?,ì t·ûe se manûel, kdyû ûena sestupuje z v·hy. ÑJsi v normÏ?ì
ÑZ v·hou vöechno v po¯·dku, ale jestli ta tabulka nelûe, mÏla bych
vyr˘st o 30 cm.ì

* * *
V hodinÏ zemÏpisu.
ÑTak n·m, JenÌku, ukaû na mapÏ, kde je SevernÌ Amerika?ì
ÑProsÌm, tady.ì ÑA kdo ji objevil?ì
ÑJ· s·m. »estnÈ slovo ñ nikdo mi nenapovÏdÏl!ì

* * *
ÑJak dlouho dennÏ spÌte?ì ÑNo tak, t¯i hodiny.ì
ÑA nenÌ to trochu m·lo?ì ÑNe, jeötÏ spÌm v noci osm hodin.ì

foto Julie P¯ikrylov·

foto Julie P¯ikrylov·

foto Julie P¯ikrylov·
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Z kalendáře: únor 2018
Datum          Hodina Co n·s Ëek· MÌsto

Vydala ÿÌmskokatolick· farnost u sv. Jakuba, Jakubsk· 11, 602 00 Brno. Vych·zÌ pro vnit¯nÌ pot¯ebu farnosti. NeprodejnÈ! Text neproöel jazykovou korekturou.
P Ì̄spÏvky oznaËenÈ BB jsou p¯evzaty z informaËnÌho servisu BiskupstvÌ brnÏnskÈho. »l·nky z minul˝ch ËÌsel naöeho Zpravodaje a z·kladnÌ informace o kos-
tele a farnosti sv. Jakuba najdete na internetovÈ adrese: www.svatyjakubbrno.wz.cz. Uz·vÏrka zpravodaje na b¯ezen 2018 je v nedÏli 25. 2. 2018.

P· 2. 2. Sv·tek UvedenÌ P·nÏ do chr·mu
P· 2. 2. Den zasvÏcenÈho ûivota
So 3. 2. Pam·tka sv. Blaûeje, biskupa a muËednÌka
So 3. 2. Pam·tka sv. Ansgara, biskupa
Ne 4. 2. 5. nedÏle v mezidobÌ
Ne 4. 2. 11.00 P¯i möi sv. zaznÌ: Pietro Mascagni: Ave Maria; Alessandro Stradellla: ......... kostel

Chr·mov· ·rie; zpÏv: Josef äkrob·nek, varhany: Stanislav Kysel·k
Po 5. 2. Pam·tka sv. Ag·ty, panny a muËednice
⁄t 6. 2. Pam·tka sv. Pavla Mikiho a druh˘, muËednÌk˘
»t 8. 2. Pam·tka sv. Jeron˝ma Emilianiho
»t 8. 2. Pam·tka sv. Josefiny Bakhity, panny
So 10. 2. Pam·tka sv. Scholastiky, panny
So 10. 2. 14.30 Pouù nemocn˝ch, zdravotnÌk˘ a jejich p¯·tel u p¯Ìleûitosti ....... kaple FN u svatÈ Anny

SvÏtovÈho dne nemocn˝ch, hlavnÌ celebrant P. Jakub T˘ma
Ne 11. 2. 6. nedÏle v mezidobÌ
Ne 11. 2. SvÏtov˝ den nemocn˝ch
Ne 11. 2. 11.00 P¯i möi sv. zaznÌ: Camille Saint-SaÎns: Ave Maria II., .................................... kostel

O slautaris hostia; zpÏv: ä·rka Brychov·, varhany: Stanislav Kysel·k
⁄t 13. 2. 20.00 Setk·nÌ farnÌ pastoraËnÌ skupiny ..................................................................... fara
St 14. 2. PopeleËnÌ st¯eda ñ den p¯ÌsnÈho postu*
St 14. 2. 20ñ22 NikodÈmova noc ................................................................................................. kostel
P· 16. 2. 18.15 K¯Ìûov· cesta ...................................................................................................... kostel
So 17. 2. P¯ipomÌnka sv. Alexia a druh˘, ¯eholnÌk˘
Ne 18. 2. 1. nedÏle postnÌ
Ne 18. 2. 10.30 Ob¯ad P¯ijetÌ katechumen˘ mezi Ëekatele k¯tu .............................................. katedr·la
Ne 18. 2. 11.00 P¯i möi sv. zaznÌ: Harison Milard: Ave Maria; Frantiöek T˘ma: éalm 50; .... kostel

zpÏv: Marie ävÈdov·, housle: Miroslav Ben˝öek, varhany: Stanislav Kysel·k
⁄t 20. 2. 18.15 K¯Ìûov· cesta ...................................................................................................... kostel
St 21. 2. P¯ipomÌnka sv. Petra Damianiho, biskupa a uËitele cÌrkve
»t 22. 2. Sv·tek Stolce sv. Petra, apoötola
P· 23. 2. P¯ipomÌnka sv. Polykarpa, biskupa a muËednÌka
P· 23. 2. 18.15 K¯Ìûov· cesta ...................................................................................................... kostel
Ne 25. 2. 2. nedÏle postnÌ
Ne 25. 2. 11.00 P¯i möi sv. zaznÌ: Albert Je¯·bek: Ave Maria; Alois StrÈbl: ............................. kostel

O slautaris hostia; zpÏv: Marie Markov·, varhany: Stanislav Kysel·k
Ne 25. 2. 20.00 RedakËnÌ rada FarnÌho zpravodaje .................................................................. fara
⁄t 27. 2. 18.15 K¯Ìûov· cesta ...................................................................................................... kostel
P· 2. 3. 18.15 K¯Ìûov· cesta ...................................................................................................... kostel
Ne 4. 3. 3. nedÏle postnÌ

* Ve st¯edu 14. 2. 2018 je PopeleËnÌ st¯eda ñ den p¯ÌsnÈho pos-
tu, kter˝ v sobÏ zahrnuje p˘st ˙jmy a p˘st od masit˝ch po-
krm˘. P¯i postu ˙jmy je dovoleno najÌst se jen jednou za den
dosyta. P˘st ˙jmy zavazuje katolÌky od dovröenÈho 18. roku
ûivota do dovröenÈho 59. roku ûivota. Nemoc, tÏûk· tÏlesn·
pr·ce nebo podobn˝ v·ûn˝ d˘vod od povinnosti ˙jmy osvobo-
zujÌ. P˘st zdrûenlivosti od masit˝ch pokrm˘ zavazuje katolÌky
od dovröenÈho 14. roku ûivota. Na PopeleËnÌ st¯edu nenÌ
moûnÈ bez v·ûnÈ p¯ÌËiny zamÏnit p˘st od masit˝ch pokrm˘ za
nÏjak˝ jin˝ projev pok·nÌ podle vlastnÌ volby.

Chcete-li se takÈ Vy podÌlet na p¯ÌpravÏ FarnÌho zpravodaje,
m˘ûete svÈ p¯ÌspÏvky nebo n·mÏty vkl·dat do schr·nky na do-
pisy na fa¯e u svatÈho Jakuba.

Schr·nka je oznaËena:

DÏkujeme V·m za spolupr·ci.

FARNÕ ZPRAVODAJ
n·mÏty ñ p¯ÌspÏvky


