PROSINEC 2018

Milí bratři a sestry, farníci
a všichni, ke kterým se zpravodaj
farnosti u sv .Jakuba v Brně dostal,
•

zdravím vás všechny na počátku měsíce prosince a na počátku nového liturgického
roku. Inspiraci pro dobré prožití adventní doby nám naše brněnské biskupství
každoročně nabízí v útlé brožurce "Průvodce adventem". Pro majitele tzv. chytrých
telefonů nebo tabletů připomínám, že existuje aplikace se stejným názvem "Prů
vodce adventem", kterou je možné si zdarma stáhnout; věřím, že i pro letošní rok
bude aktualizována.
V neděli 2. 1 2. 2018 se s námi definitivně rozloučí P. Jaroslav Rašovský, který se
po dohodě s o. biskupem odstěhuje do Hodonína, aby zastupoval nemocného kněze
v Šardicích. Otče Jaroslave, děkuji Ti za obětavou službu v naší farnosti a přeji Ti
hojnost darů Ducha Svatého do života a ke službě na dalším působišti.
V rámci farního dne jsem navrhl prožít následujících 10 let jako dobu duchovní

rl

i kulturní přípravy farnosti na oslavu 800. výročí nejstarší písemné zprávy o kostele
sv. Jakuba v Brně, které bude 7. 11. 2028. Pro ty, kteří nebyli na farním dni, opakuji
svůj návrh v tomto Farním zpravodaji. Moc bych si přál, aby blížící se jubileum bylo
pro nás všechny výzvou, která nás posune blíž k Bohu a blíž k sobě.
V posledních dnech se objevují náznaky, že bychom přece jenom mohli dostat velkou evropskou dotaci na opravu kostela. Vzhledem k tomu, že se zvýšily ceny staveb

ních a jiných prací, asi bychom nemohli opravit vše, co jsme původně plánovali. Znamenalo by to opět
nastartovat modlitební podporu a spojit naše síly k uskutečnění možného díla. Prosím , proste ve svých
modlitbách, aby se i zde naplnily Boží plány.
K dobré adventní přípravě mohou posloužit i prostředky, které nabízíme v našem kostele: rorátní mše
sv. každý adventní čtvrtek od 6.15 hodin ráno, mši sv, při svíčkách s meditativním zpěvem každý adventní
pátek od 19 hodin a přijetí svátosti smíření v obvyklou dobu.
Bratři a sestry, vyprošuji vám všem milostiplný advent a hojnost Božího požehnání.
Otec Václav Slouk

Příspěvek farnosti
na fond PULS
V neděli23.9.2018 proběhla diecézní sbírka na

Úmysly svatého
otce Františka
pro rok 2018

podporu kněží a pastorace. Nabízím přehled pří

svěřené celosvětové síti

spěvků naší farnosti do fondu PULS za rok 2018

modlitby s papežem

(ke dni22 . ll. 2018):

(apoštolátu modlitby)

Celková výše příspěvku farnosti za rok 2018

PROSINEC

...............................................................238.899 Kč
Donátoři (20 ) .........................................131.579 Kč
Sbírka23.9.2018 ...................................31.000 Kč
Doplatek farnosti .................................... 76.320 Kč
Jsem rád, že mohu touto fonnou poděkovat
všem20 donátorům, kteří splatili více než polovinu

Evangelizační úmysl:

VE? službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při pře
dávání víry aktivně, v dialogu
se světem kultury nacházeli ja
zyk vhodný pro naši dobu.

příspěvku celé farnosti. Děkuji i všem ostatním

Národní úmysl:

farníkům za příspěvky do sbírky, která proběhla

Aby křesťané pěstovali ve svém

23.9.2018.

srdci hlubokou touhu po živém
Otec Václav Slouk

Bohu (srov. Žl 63/62).
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2018-2028
10 let přípravy na jubileum 800. výročí nejstarší písemné zprávy
o kostele sv. Jakuba v Brně 7. 11. 2028
V sobotu 10. 11. 2018 jsme farním dnem
oslavili 790. výročí nejstarší písemné zprávy
o kostele sv. Jakuba v Brně. V rámci farního
dne jsem vyslovil návrh, že bychom mohli
nadcházející 800. výročí této události při
jmout jako výzvu, která nás může posunout
dopředu. Někdy pro to, abychom něco dobrého
vykonali, potřebujeme silnou motivaci. vý
znamné jubileum by takovouto motivací moh
lo být. Během farního dne jsem přednesl ná
sledující návrh pro desetiletí přípravy na ku
laté jubileum:
Cíl desetiletí

-

Oslavit Boha
Prohloubit duchovní život farníků
Oživit farní rodinu
Něčím přispět ke kráse a funkčnosti jubilanta - kostela sv. Jakuba

Duchovní příprava

- Každodenní modlitba za farnost, diecézi
a za Brno
- Každoročně uspořádat jednu pouť - jedno
denní i vícedenní spojené se sv. apoštolem
Jakubem (např. Levoča), se svatojakubskou

cestou (např. Čenstochová, Santiago de
Compostela), s kostelem sv. Jakuba (Osla
vany)
- Každoročně prožít duchovní obnovu farnos
ti, jednou také třeba několikadenní exerci
cie pro farnost
- Nejméně lx uspořádat kurzy Alfa zajištěné
našimi farníky

- Pořídit křížovou cestu do kostela (žehnání
například v sobotu 11. 11. 2028)
- Pořídit nový Betlém do kostela
Publikace

- Připravit publikaci o kostele (historie; vzpo
mínky farníků)
- Vydat kalendář na rok 2028 (nebo i na jiné
roky?)

Oblast kultury

Propagace

- Každý rok uspořádat benefiční koncert
(např. ze skladeb z fondu historického sva
tojakubského kůru)
- Koncert připravit na oslavu jubilea 2028
- Uspořádat přednášky o historii kostela,
Brna
- Propagace svatojakubské knihovny starých
rukopisů

- Logo desetiletí
- Připravit kalendář pro celé desetiletí
Vytvořit ideově-organizační výbor

- (aby byl předpoklad, že vydrží 10 let ne(jen) ze seniorů)
- Zapojit všechna společenství, slovenskou
komunitu
Další náměty a připomínky jsou vítány.

Budovatelská příprava

- Dokončit osvětlení kostela (je požádáno
o dotaci z IROPu, bude?)
- Instalovat kříž za oltářem (je požádáno o do
taci z IROPu, bude?)
- Dokončení restaurování v kostele (sochy
na oltářích, Jezulátko, je požádáno o dotaci
z IROPu, bude?)

Byl bych rád, kdybyste třeba do konce ro
ku 2018 posílali další náměty (nejlépe na ad
resu brno-iakub@dieceze.cz. Někdy v polovině
ledna 2019 bych svolal zájemce, kteří by se
mohli dát základ ideově-organizačnímu výbo
ru desetiletí, a začali bychom s Boží pomocí
připravovat. Srdečně zvu.
Václav Slouk

Korunovace Panny Marie
za Královnu farnosti sv. Jakuba 9. prosince 2018
V minulém čísle našeho zpravodaje jsme
otiskli informaci o připravované korunovaci
Panny Marie za Královnu naší farnosti. Zde
uvádíme modlitbu, ve které vyjadřujeme svo
je díky, potřeby a prosby.
V lastní korunovace proběhne v neděli,
9.12.při mši svaté v 9.30 hodin. Srdečně zve
me! Helena M.
KORUNOVACE MTA V KOSTELE
U Sv. JAKUBA

V šichni ale máme jediný cíl: přiblížit se
více Tvému Synu, Ježíši Kristu,

udržovat

s Ním živý kontakt a žít každý den pro Jeho
-

království.

Zvláště Ti svěřujeme vládu v srdcích smut
ných a opuštěných!
Přijmi žezlo vlády nad našim zdravím
a životem. Ať se neděsíme nemocí, stáří, úrazu,

Prosíme Tě, skloň se k nám do našeho chrá

ale ať žijeme v jistotě, že Tvuj Syn všechno pro

mu, přijmi vládu nad námi všemi farníky a při

měňuje v užitečné a dobré, tak jako vodu ve ví

jmi naši upřímnou snahu o sebeposvěcení.

no v Káni Galilejské. Přijmi žezlo vlády i v na

Vypros nám plnost daru Ducha Svatého, tak

šich finančních a majetkových starosteéh.

jak jsi je vyprošovala s apoštoly ve večeřadle.

V leckterém případě starosti o náš chrám pře

Přijmi korunu, symbol vlády v našich srd

sahují naše možnosti. Ukaž se jako Královna

(MTA - Mater Ter Admirabilis Matka třikrát podivuhodná)

cích, která chceme mít čistá a otevřená pro

těchto věcí, aby náš kostel vyjadřoval čest

nebe. Přijmi vládu v našich rodinách, ve vý

a oslavu Nejvyššího Boha ve všech detailech.

chově dětí, udělej si v jejich duších svuj domov

Prosíme Tě, probuď v mladých lidech tou

Panno Maria, naše milá maminko!

a dej všem pocítit svou mateřskou ochranu

hu po duchovním povolání do kněžského a ře

Před 27 lety (22.3. 1991), jsme Tě pozvali

a péči. Nauč matky naší farnosti opravdově

holního života. Přijmi také vládu nad našimi

do našeho kostela s prosbou, abys nám po

milovat a sloužit, a tak vytvářet trvalý a krás

kněžími - zprostředkovateli milostí a vudci

mohla vytvořit farní rodinu, kde má každý

ný domov! Pomoz otcum naší farnosti žít věrně

v duchovním životě - aby byli opravdovými

svoje místo. Během let jsme poznali, že náš

a obětavě pro svou rodinu a milovat ji tak, jako

královskými služebníky, kteří svým svatým

kostel a fara nejenom přitahuje ruzné lidi

Kristus, Tvuj Syn, miluje svou Církev.

mnoha ruzných a odlišných charakteru, ale že

Kéž jsou skutečnou morální autoritou ne

zde vznikají vztahy někdy celoživotně nosné.

jen pro své děti, ale i pro celou naší společnost.

Tato ruznost mnohdy zpusobuje napětí, které

Prosíme, chraň naše domovy!

v nás probouzí nejenom kladné odezvy. Proto

Maminko Maria, oslav se v životech naší

zpusobem života a neotřesitelnou vírou nám
skrze svátosti předávají Boží život.
Milá Maria, to vše Ti dáváme a prosíme,
buď Královnou' naši svatojakubské farnosti.

teď přicházíme s prosbou, abys nás všechny

mládeže! Ať jsou otevření pro všechno velké

sjednotila v jednu velkou rodinu, kde se všich

a čisté ve světě T vého Syna. Kéž nikdy nezapo

Tvoji farníci

ni mají ve vzájemné úctě a lásce navzdory

menou na svuj královský puvod a nechají se

9. prosince 2018 při mši svaté v 9.30 hod.

všem odlišnostem.

Tebou vést po celý život.

V sobotu 24. 11. proběhla na faře výro

Prosba

ba adventních věnců pro naše tradiční

Pokud máte doma přebytečné obráz
ky, skleničky, vázičky, hrníčky, svíčky...,
které byste mohli věnovat do našeho do
bročinného bazárku, prosím, přineste je
nejpozději do soboty 8. 12. do kytičkárny
v kostele.
Děkujeme za spolupráci.
Za organizátory Iva K.
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adventní stánky. Přes mou počáteční obavu

se nás letos sešlo opravdu hodně a práce nám
tak šla rychle od ruky. Hotových věnců utěše
ně přibývalo a brzy odpoledne bylo hotovo!
Věřím, že se Vám naše výrobky budou líbit každý z nich je s láskou vyrobený originál.
Zároveň moc děkuji všem zúčastněným ma
minkám i dětem za ochotu, čas, šikovné ruce
a dobrou náladu, která trvala po celý den. Kéž
dobrý Bůh, který ví o Vašich zásluhách, Vám
odplatí.
Za organizátory Iva K.

Vánoční hry
Stejně jako v letech minulých i letos
děti pilně secvičují vánoční hry.
Mladší děti se Vám představí v hu
dební Vánoční pohádce, starší děti Vám
zahrají zpěvohru Pojďme k jesličkám.
O termínech provedení obou her
budeme informovat na vývěsce kostela
a v ohláškách.
Iva K.

Farní den - oslava výročí 790. let od první zprávy o našem kostele

V sobotu, 10. 11., se v naší farnosti konal tzv. "Farní den". Tento
krát byl až nyní v listopadu, což mělo svůj důvod. Z historických pra

svaté jsme se v kostele vyfotili a odebrali na faru, kde nám otec Václav
přiblížil historii a nastíněnou duchovní přípravu na desetiletí 800 le

menů jsme se dozvěděli, že první zmínka o našem kostele je datována
7. 11. 1228. V tento den to bylo právě 790 let od první zmínky o exis
tence našeho chrámu.

tého výročí.
Po té následovalo agapé pro všechny přítomné. Tímto chceme po
děkovat všem, kteří se podíleli na přípravě této oslavy.

Začali jsme mší svatou v 10 h,kterou sloužil náš pan děkan a farář,
otec Václav a otec Jiří spolu s našimi jáhny Josefem a Reném. Po mši

Bylo dobré, že se naše farnost zase jednou potkala ve velkém počtu.
Bohu díky!
Josef M.

Soutěž ministrantů

Pověra a pověrčivost

Co nejvzornější a nejčastější služba u oltá
ře,pozornost při naslouchání mešním textům,

Co je to pověra? Je to stav a způsob života,
kdy vkládáme svoji naději do "něčeho", co je

pohotovost správně odpovídat na dotazy při

naivní a co nemá nic společného s uctíváním
Boha.

kázání pro děti, účast a aktivita na minis
trantských schůzkách. S tím vším zápolí naši
ministranti při sbírání bodů pro svou velkou
soutěž, která byla v naší farnosti zahájena
14. října na 28. neděli v mezidobí. O tom, jak
proběhlo vyhodnocení první části soutěže
a udělení cen vítězům, které jsou plánovány
na čtvrtou neděli adventní, budeme informo

Používání a nošení drahých předmětů ob
sahuje v sobě souhlas,akceptaci,přesvědčení,
která se za tím skrývají. Je u dobrovolných je
dinců vzdát se Stvořitele a Vykupitele a na
hradit to vírou v existenci tajemných sil- dob
rých t zlých, s myšlenkou a pfesvědčením, že
mají vliv na náš život.

vat v příštím čísle zpravodaje. Soutěž pak bu

V zemi, která je hodnocena jako jedna

de pokračovat dále až do konce školního roku.

z nejateističtějších, se na jedné straně sice vy
prazdňují křesťanské chrámy, ale jako houby

Děkujeme za podporu ministrantů v jejich
důležité službě!
Otec Tomáš

Tříkrálová sbírka
1.-14� 1. 2019
" V České republice pořádá Tříkrálovou
sbírku každoročně od roku 2001 Charita Čes
ká republika. V současnosti patří tato sbírka
k největší dobrovolnické akci u nás (na akci se
podílí až 50.000 dobrovolníků). Tříkrálová
sbírka nabízí příležitost, jak se může veřej
nost společně s Charitou podílet na pomoci li
dem v nouzi. Jde o dobročinnou akci,kterou je

po dešti rostou svatyně kartářek, vědem, vy
kladačů snů,horoskopů a převtělovačů do mi
nulých životů. Samozvaní šamani, učitelé
tantry a okultní poradci nahradili psychology
a lékaře...
V zhledem k tomu, že medicína není vše
mocná a každý člověk je smrtelník, roste po
ptávka po moci mimo hranice lékařské vědy.
Kde je poptávka i rychle roste nabídka.
Většina léčitelů však touží po moci, uznání
a mít vliv na druhé lidi. Většina kartářek

Andrea Horáková
koordinátorka farní Tříkrálové sbírky

* * *

* * *

po moci ovlivňovat druhé je prvořadým mo
tivem, proč být čaroděj, okultní léčitel, vykla
Pavlína Vlnová
dač osudu...

kům. Na co se můžete těšit?

žehnaný adventní čas přeje

* * *

Povídají si dvě známé:
"Náš soused je hudebně velmi citlivý člověk."
"Podle čeho tak soudíte?"
"Naše Janička včera večer cvičila na housle
a představte si, že on nám kamenem rozbil
okno, aby ji lépe slyšel."

poradit tobě hloupému". Ego, pýcha a touha

srdečně zveme k tradičním adventním stán

jit, aby mě dal vědět osobně, nebo telefonicky
na číslo 777 198 232. Děti dostanou jako podě
kování za koledování dárek od Charity. Po

* * *

Frantík se ptá o mnoho let starší sestry:
"Katko, proč se maluješ?"
"Abych dobře vypadala."
,,A kdy to začne účinkovat?"

a léčitelů se staví do pozice ,já chytrý musím

roce a malou pozorností v podobě balíčku cuk

níci se do této akce zapojují už od počátku.
I tento rok bych chtěla poprosit, zda by někdo
z dětí měl zájem se do Tříkrálové sbírky zapo

"Představ si, vloupali se k nám zloději!"
"Nepovídej a co nám vzali?"
"Nic, ale snědli ty chlebíčky, co jsem včera
udělala k večeři,jak jsi je nechtěl jíst. Co mys
líš, zavoláme policii, aby je vypátrali a po
trestali?"
"Snědli tvoje chlebíčky, jsou už potrestaní
dost!"

Stěžuje si paní Dvořáková svému manželovi:
"Před našim panelákem je tolik bláta,že jsem
musela umýt šest cizích chlapců,než jsem na
šla našeho Toníka."

možné úspěšně realizovat jen za spolupráce
řady dobrovolníků a vstřícnosti veřejnosti.
Skupiny tří koledníků se zapečetěnými po
kladničkami a v doprovodu dospělého vedou
cího vyjdou do ulic ve dnech 1.-14. 1. 2019.
Zpěvem koled,přáním všeho dobrého v novém
ru a kalendáře osloví obyvatele a žádají je
o podporu tradiční Tříkrálové sbírky. Naši far

Špetka humoru
od jáhna �osefa:

Milí přátelé.
O 1. adventní neděli 2. 12. prodej advent
ních věnců a lucerniček,
o 2. adventní neděli 9. 12. dobročinný ba
zárek (obrázky, skleničky,hrníčky, svíčky... ),
o 3. adventní neděli 16. 12. prodej drob
ných výrobků a dobrot na vánoční stůl.
Všechny informace najdete na vývěsce
v kostele a v ohláškách. Svým nákupem při
spějete na druhou fázi nového ozvučení naše
ho kostela. Děkujeme za Vaši přízeň a štěd
Za organizátory Iva K.
rost.

"Martine, proč se na mě tak upřeně díváš?"
ptá se nervózně učitelka žáka před zkouše
ním.
"No, sama jste před zkoušením říkala, že
máme mít odvahu hledět nepříjemnosti zpří
ma do očí."

Úklid v kostele sv. Jalmbaje vždy ve �
a v pátek, v 19.45 (po večerní mši svaté).
Na žádost našich farníků, kteří by rádi vypomohli
s úklidem, uvádíme rozdělení úklidových služeb,
vždy na příslušný měsíc:
Úklid v kostele v měsíci říjnu a listopadu:

6. 12. RODIČE
14.12. NEOKATECHUMENÁT
19. 12. PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID
Sv. JAKUBA VŠICHNI
28. 12. RODIČE
ČTVRTEK 3. 1. 2019 RODIČE

ČTVRTEK

-
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Datum

Hodina

Co nás čeká

Místo

So

1.12.

Památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka

Ne

2.12.

1. neděle adventní

Ne

2.12.

Ne

2.12.

Po

3.12.

'830_1200

Obřad žehnání adventních věnců při všech bohoslužbách
.
.
.
Prodej adventních věnců
8. výročí úmrtí P. Karla Hrazdila, kněze od sv. Jakuba
.....................

.........

...............

..........

.

.........................

.

...

..........................................

.

..

kostel
kostel

Út
Čt
Čt
Pá

7.12.

Pá

7.12.

17.20

Pá

7.12.

19.00

Průvod světla a mše sv. .............................................................................. Denisovy sady - katedrála
Mše sv. při sVÍčkách
.
kostel

Pá

7.12.

20-22

Nikodémova noc u sv. Jakuba

So

8.12.

Ne

9.12.

Ne
Ne
Ne

9.12.

830_1200

9.12.

8.00

Adventní bazárek .. ..
.
.
Při mŠi Svaté společné udílení svátosti nemocných

9.12.

9.30

Korunovace Panny Marie za Královnu farnosti

Ne

9.12.

11.00

4.12.

Památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
Památka sv. Mikuláše, biskupa

6.12.
6.12.

6.15

Rorátní mše sv
.. .
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
. . .........................................

..............................................................

........

.

..............

.

.

..............

......................

...

.

.......... ......................

Památka Panny Marie Guadalupské

13.12.

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

13.12.
14.12.

6.15
19.00

Pá

14.12.

Ne

16.12.

Ne

16.12.

830_1200

Ne

16.12.

9.00

St
Čt
Pá
Pá

19.12.

16.00

20.12.

6.15

Ne

23.12.

Po

24.12.

Po

24.12.

........

....................

....

.........

Při mši svaté společné udílení svátosti nemocných
Památka sv. Damasa 1., papeže

Čt
Čt
Pá

19.00

. ........

Mše sv. při sVÍčkách

.......

.

.

...

.................................. . . . .........

...............

.

......................................

.

..............

.

...........

Adventní bazárek

............................ .............. . . . . . . .

Mše sv. s převzetím betlémského světla

. .
..

................

.............. . . . . .

.

....

......... ....................

. ..........................................................

Mše sv. při sVÍčkách
4. neděle adventní

.............

...

...................

....

..

...

předsíň kostela
kostel
kostel
kostel

kostel
kostel

.......................

.

......

. předsíň kostela
.

.

.....................

.

.................

..
.

....

katedrála
kostel

. kostel
.

.

.........................

kostel

Půlnoční mše sv.; při ní zazní vánoční moteta a pastorely, zpívá sbor Jakubák

......

kostel

Slavnost Narození Páně - zasvěcený svátek

9.30

Dětská hra

St
Čt
Pá
So
Ne

26.12.

12.00

Oběd pro lidi bez domova - pořádá komunita SanťEgidio .
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Připomínka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

27.12.
28.12.
29.12.
30.12.

Ne

30.12.

Ne

30.12.

Po

31. 12.

17.00

Po
Po
Út

31.12.

22.30

31.12.

23.15

Ll.

0.00

8.00

Při mši sv. zazní vánoční moteta a pastorely, zpívá sbor Jakubák . .

kostel

Při mši sv. zazní Česká mše vánoční J . J . RyI,y "Hej, Mistře!"
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

kostel

..

1.1.

.......................

.................................

Při mši sv. zazní: K . Stecker: Koleda, zpívá sbor Jakubák a Jakubáček

.....

.

............

....................................................................................................................

. . . . . . ...............

Poutní mše sv. v kostele Svaté Rodiny, Grohova ul .
Mše sv. s obnovou manželských slibů

. . . . . . ......... . . .

. . . . . . ..............................

.

. .
..

........

..............

Mše sv. na poděkování a prosbu o Boží požehnání do nového roku
Tichá adorace na závěr roku
. .
Mše sv. na závěr roku 2018
Neformální setkání a přípitek na faře
.......

.

................................

.....................

.

.......

.

.....

..................

.

.....

.....

.

....

.. .
.

...

.....

..

................

.

.....

kostel
kostel

'" .................................. kostel
.

.......................

.....

. fara

.

....................

..

.

. . . . .........

kostel Sv. Rodiny Grohova ul.

..

...

.

kostel
kostel

.

.....

...

...

...

..

......

.

.....

..

.........................

kostel
fara

Slavnost Matky Boží, Panny Marie - zasvěcený svátek

Tříkrálová sbírka 2019

1.-14.1.

13.1.

.

.......................................

10.20

Ne

.. .

.

26.12.

6.1.

.

.......................................... . . . . .

26.12.

13. 1.

...

.....................

. . ........................

...................................... . .

St

Ne

..

.

.

. .

Velký vánoční úklid
.
..
Rorátní mše sv
..
Připomínka sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve

26.12.

Ne

.......

..........................

. . . . . ...................

St
St

4.1.

.

..

. ..

9.30

6.1.

....

. . . . . ...................................

11.00

Ne

.

.

25.12.

3.1.

...........

................

25.12.

Čt
Pá

.

.

Út
Út

2.1.

........

.......................................

............

Rorátní mše sv
.
.
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

..

.. .

Štědrý den
22.00

25.12.

2.1.

kostel

3. neděle adventní

21.12.

St

.......................

2. neděle adventní

ll. 12.

St

.

Slavnost Panny Marie, Počaté bez poskvrny prvotního hříchu - doporučený svátek

12.12.

Út

kostel

..............................................................................................

St

Út

.

.

......

Út

21.12.

.

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
14.30

Mše sv. a žehnání koledníkům
Památka Nejsvětějšího jména Ježíš

20-22

Nikodémova noc u sv. Jakuba

...............

..

.�

.

.....

..
.

..........

.........................

.

...............

.

.....

....

.....

.

.. . ...............

katedrála

: ....................................................... kostel

Slavnost Zjevení Páně - doporučený svátek

9.30

Při mši sv. obřad žehnání vody, kadidla, křídy a zlata

...................

.

......

,.................... kostel

Svátek Křtu Páně - konec doby vánoční

10.20

Dětská hra

.............

..

...

..

...................

.

........

.

....

. ..
.

.......

.

.......

..
.

....... ..........

.

....

.

....

.

.........

. . kostel
..

Podrobnější program vánočních a novoročních bohoslužeb v kostele sv. Jakuba v Brně bude uveřejněn ve vánočním vydání
.

Farního zpravodaje, které vyjde v neděli 16. 12.2018.

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 kos
tele a farnosti sv. Jakuba najdete na internetové adrese: www.svatvjakubbmo.wz.cz. Uzávěrka vánočního zpravodaje 2018 je v neděli 9. 12.2018.

