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Advent
– příchod
Milí
bratři
a sestry, farníci
Když
jsem
před
lety odpovídal
dotaz jednoho z kolegů vojáků, že slovo advent
a všichni, kepárkterým
se na
zpravodaj
pochází z latinského „adventus“ a znamená příchod, pohotově zareagoval: „Ano, teď před
farnosti
sv. Jakuba
v Brně
dostal,
Vánocemi tohoupřijde!
Honění termínů
před závěrem
roku, davové šílenství v nákupních

centrech,v·s
totálně
zacpané
centrum
Brna,
nasládlé
koledy
navkaždém
kroku.
srdeËnÏ
vöechny
zdravÌm...
PoprvÈ
jsem
v·s takto
oslovil
˙noru 2000.
OdAtÈještě
dobypřijde
jsem
manželka
s
nápadem,
že
si
spolu
užijeme
vánoční
trhy,
i
když
jí
každoročně
vysvětluji,
v·s takto oslovoval pravidelnÏ. Dnes v·s takto oslovuji z¯ejmÏ naposledy jako far·¯ u sv. Jaže je vfakt
nemusím!“
kuba
BrnÏ.
Dnem 1. 8. 2019 bude nov˝m far·¯em u sv. Jakuba v BrnÏ jmenov·n P. Mgr. Jan
Ano,
toto
všechno
přijde.
A nemusíme
se nad
tím pohoršovat
nebo
vést moralizující
řeči
Pacner, b˝val˝
vojensk˝
kaplan
na UniverzitÏ
obrany
v BrnÏ, jeötÏ
b˝valejöÌ
administr·tor
o
konzumní
morálce
nebo
naleštěném
pozlátku.
Ostatně
v
těchto
dnech
čtu
vynikající
kniv BrnÏ-ÿeËkovicÌch a souËasn˝ kaplan pro vysokoökol·ky v BrnÏ. J· se bÏhem pr·zdnin odhu zpravodaje
České televize
na Blízkém
Jakuba
Szántá „Za oponou války“ a znostÏhuji
na petrovskou
faru a budu
i nad·levýchodě
dÏkanem
brnÏnsk˝m.
vu Po
si dobu
uvědomuji,
jakým
darem
je,
že
můžeme
v
klidu
nakupovat
vánoční
(i když
tÈmÏ¯ 20 let jsem v·s informoval, zval k modlitbÏ, nÏkdy jsem
v·m dárky
odhaloval
svÈ
v
přeplněném
obchodě)
nebo
se
sice
zaseknout
v
koloně,
ale
beze
strachu,
že
někde
vedle
sny. NynÌ se toto obdobÌ uzavÌr·.
silnice
dopadne
dělostřelecký
granát.
V tuto
chvÌli nechci
toto obdobÌ
hodnotit. Soud pat¯Ì Bohu a prosÌm o jeho milosrdenstvÌ.
Jsme
ale
pozváni,
abychom
vnímali,
že je tuBohu
nejenzaněco,
přichází,
alenaöeho
i Někdo,
který
V tuto chvÌli bych r·d podÏkoval.
P¯edevöÌm
tentoco
Ëas,
za milost
kostela,
nás
znovu
oslovuje,
aby
se
s
námi
mohl
setkat.
Možná
stačí
dát
Mu
navíc
trochu
svého
za naöe farnÌho spoleËenstvÌ i za kaûdÈho z v·s.
času
třebachvÌli
tím, prosÌm
že si jednou
týdně
přivstaneme
na roráty
nebopodle
se s BoûÌch
rodinoupl·n˘,
večerpodle
setkáme
V tuto
i v·s za
odpuötÏnÌ
vöeho toho,
co nebylo
vau
adventního
věnce
či
se
na
chvilku
zajdeme
ztišit
do
kostela
cestou
na
vánoční
trhy.
öich oËek·v·nÌ a podle vaöich pot¯eb.
Jdetuto
nakonec
o to, abychom
mohli vöe
naplno
a sod
radostí
největším
nejkrásnějším
V
chvÌli bych
v·m r·d pop¯·l
dobrÈ
Boha. prožít,
Moûn·že
jste
si vöimli,a ûe
jsem ËastÏji
příchodem
je
narození
dítěte
Ježíše
kdesi
ve
stáji
u
Betléma.
A
že
tento
Ježíš
jednou svým
a r·d p¯i möi sv. pouûÌval 3. eucharistickou modlitbu pro möe za r˘znÈ pot¯eby. P¯edevöÌm
pro
příchodem slova
dovršív dějiny
do plnosti dobra, krásy a lásky!
n·sledujÌcÌ
nÌ obsaûenÈ:
Jan Pacner, farář

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
Příprava na ADVENT,
a jdemezačni
spoleËnÏusmne!
nimi do tvÈho kr·lovstvÌ.ì
Pane,

jak jsme
vyráběli
věnceu sv. JakuTato probuď
slova jsou
m˝m
p¯·nÌm v·m, milÌ brat¯i a aneb
sestry, farnÌci
a vöichni,
ke kter˝madventní
se zpravodaj farnosti
Pane,
svou
církev
baa vzačni
BrnÏudostal,
to
p¯eji
i
sobÏ.
Aù
dobr˝
B˘h
ûehn·
v·m
i
vöem,
na
kterÈ
myslÌte
a
se
kter˝mi
se
p¯eje
V sobotní den 22. listopadu zavoněly na
na vánoční bazárek. Vše setk·v·te,
jsme zakončili
spomne.
a Pane,
vyproöuje
otec V·clav Slouk
faře větvičky jehličnanů a přivály nám blížílečným obědem avdÏËn˝
úklidem.
buduj svou obec
cího ducha adventu – doby přípravy na Vá-

Děkujeme všem, kteří s nadšením tvořili

a začni u mne.
noce, přípravy na příchod Vykupitele Ježíše
a vyráběli, i těm, kteří si věnce zakoupili.
Pane, obestři pokojem celou zem
Krista.
Každou neděli, od první neděle adventní
Naše tvořírna se zaplnila nařezanými
1. 12., si zapalte další svíčku, až nakonec
a začni u mne.
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větvičkami, slaměnými kruhy, na stole ležely
budou hořet všechny čtyři – oživte si domácí
Pane, přines svou lásku a pravdu
Vöeobecn˝ ˙mysl
EvangelizaËnÌ
˙mysl
barevné mašličky, ozdůbky,
dekorace, nůžky,
adventní dobu touhou po druhém příchodu
všem
lidem
Poctivost v soudnictvÌ
ñ ökoly
lidskÈho
zr·nÌ
drátky, tavné pistole a Rodiny
svíčky bílé,
fialové
Spasitele
na konci časů, ale současně do svézačni
u mne.
ñ aaby
vöichni,
kdo spravujÌ soudnictvÌ,i zlaté
jednali
poctivÏ
ñ aby se
rodiny
z·sluhou
ûivota modlitby
čekaly
na své použití.
Svoji
fantazii
ho vlastního
života. a l·sky st·valy st·le

Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc

Modlitba neznámého
křesťana
a nadšení
pěkné dílovÌce
přišly
uplatnit maJá jsem
světlo světa.
Kdo mne následuje,
a aby nespravedlnost,
p¯estoûe ve
svÏtÏ i vÌtÏzÌ,
nemÏlapro
poslednÌ
Ñökolamiì
skuteËnÈho
lidskÈho
zr·nÌ.
minky z farnosti se svými
dětmi ˙mysl
různého
nebude chodit v temnotách. (Jan 8,12)
slovo.
N·rodnÌ
věku.
Varování na konec: Během hoření svíček
Vánoční
hry
N·rodnÌ
˙mysl
Aù vÏrnost, l·ska a odpovÏdnost doprov·zejÌ vöechny manûele,
Vznikaly originální, ale především krásna věnci buďte velmi opatrní, hlídejte je
ñ AùNa
vöichni
moûnost
odpoËinku
tÏlo
i pro duöi a aù
stejnÏ jako vytrvalost p¯i
spoleËnÈ modlitbÏ v rodin·ch.
sváteklidÈ
sv. majÌ
Štěpána,
přibližně
v 10.20 proné
věnce, které zkrášlí domovy těch, kteří si
a neodcházejte z dohledu a raději nechejte
vöude
radost
z BoûÌ
blÌzkosti.
(po mšiobjevujÌ
sv.) provedou
naše
děti nastudované
adventní věnce zakoupí. Práce naplněná sposvíčky hořet jen do půlky. Nebo si poblíž
vánoční hry. V podání těch nejmenších „Vánoční pohádka“, zhudebněná na motivy Bruna
Ferrera a větší děti zahrají „Dalekou cestu do
Betléma“, aneb putování šneka Ferdinanda.
Všichni jste srdečně zváni!
Marie Synková
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Pane
nauč mne vnímat dech stromů
Úmysly
modlitnauč mneapoštolátu
slyšet orchestr
luk
by
namne
měsíc
prosinec
nauč
umýt
se rosou z2019
čistého
Všeobecný
úmysl
nebe
Budoucnost
nejmladších
nauč mnetěch
přijímat
světlo a teplo
– aby každá země připravila nezbytné odslunečního jasu
povídající kroky pro zajištění budoucnosmne generace,
pozorovat
hvězdytěch,
tinauč
nejmladší
především
k nespočítání
kteří nepřiměřeně
strádají.
nauč mne
Národní
úmyslděkovat Zemi,
ženám
po ní
mohu
– Ať se
všem
daří jít
žít k
z Tobě.
moci Boží
milosti a ať přinášíme dobré ovoce
Božího
Marie
Veselá
Ducha pro tento svět.

lečnou radostí ubíhala a v poledne bylo hotovo. Vedle v místnosti se ještě balily dárky

postavte sklenici vody pro příp. hašení .
Helena Horáková

Změna pořadu bohoslužeb o prázdninách

POZVÁNÍ
Marie
UpozorÚujeme, ûe v dobÏ pr·zdninKorunovace
nedÏlnÌ möe sv. Panny
v 9.30 hodin
nebude
Adventní
zastavení
s hudbou
zamöe
Královnu
farnosti
mÌt zvl·ötnÌ zamÏ¯enÌ na
dÏti a nedÏlnÌ
sv. v 19 hodin
bude Ëesk·.
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sobotách,
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I v letoönÌm
roce tedy
od nedÏle
do nedÏle
8. 2019
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to bude
rok, vËetnÏ
co jsme
prosince
v 17:30
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zveme nedÏlnÌ
na maPannu
Marii
korunovali
nebude
v naöem
kostele
möe sv.
v 11
hodin.zaV Královnu
11 hodinnaší
se
lé adventní zastavení s hudbou. Náš kostel je
svatojakubské
farnosti.
Svěřili jsme
Jí ledakonajÌ
nejbliûöÌ
bohosluûby
v
kostele
sv.
Tom·öe
na
MoravskÈm
n·mÏstÌ,
místem, kam zvláště v tomto čase zavítá cescos a těšíme se z Její péče.
kostele
Panny
Marie na K¯enovÈ ulici a v bazilice
touvdo
centra NeposkvrnÏnÈho
spousta lidí, a proto PoËetÌ
jim chcePanny
Marie
na slovo
StarÈm BrnÏ.
V naöem
nedÏlnÌ
meNanebevzetÌ
nabídnout adventní
hudbu,
krátké
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8. 12.,kostele
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znovu
v
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korunovaci obnovili.
te se
pozvat své „nekostelové“ přátele, i mezi
2019.
nimi jsou ti – pokud mohu posuzovat ze své
Koruna našínoc.
Královny
je symbolicky
Po dobu pr·zdnin nebude b˝vat NikodÈmova
Po dobu
pr·zdnin
zkušenosti v armádě -, kteří se v předvánočumístěna na obraze za oltářem, ale obraz, či
nebude
v
provozu
farnÌ
kav·rna.
ním shonu rádi na chvíli zastaví a ztiší
sochu Matky Boží máme vlastně v našem
DÏkujeme
pochopenÌ
poûehnanÈ
pr·zdniny.
v krásném
prostředíza
našeho
kostela.a p¯ejeme chrámu
v osmi
provedeních. Poznáte v jaotec Jan, farář
a varhaník Ondřej

kých?
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/M.
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Opět věnce…
V sobotu 23. 11. 2019 se na faře sešli pod organizací Ivy K. maminky s malými pomocníky, aby všichni tvořili adventní věnce. Čerstvé voňavé chvojí, jako každoročně, zabezpečil Huf a téměř veškerý
materiál právě matadorka celé akce Iva K. Při tvoření se fantazii
meze rozhodně nekladly. Zdobily se věnce jak adventní, tak závěsné
na dveře. A i ti nejmenší přiložili ruku k dílu. Příjemnou atmosféru
dotvořili Tomáš H. a Vojta L. hrou vážných skladeb i lidovek na
klavír. Vůní chvojí se prolínala vůně čerstvě upečeného štrůdlu.
Kdo však zaváhal, měl smůlu :) Nesmíme opomenout ani přidružené pracoviště - dárkové balení bazárkových věcí pod taktovkou
Hely H. Po dokončení posledního věnce a úklidu čekal na pracanty
výborný oběd, který opět připravila skvělá Iva K. za pomoci Andrejky H. Co nás však může těšit nejvíce je, že adventní stánek vynesl
krásných 8.370 Kč. Výtěžek bude použit na koupi notových pultů.
Martina Homolová, foto Helena H.
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V listopadu jsme si připomněli 30 let od sametové revoluce v r. 1989

ěkteří z nás vyjeli již v sobotu 16. listopadu do Prahy na Letnou
nemlčet k aktuálním problémům. Akci pořádalo Milion chvilek
pro demokracii a výzvu k respektování demokratických pravidel
a institucí lze podepsat na jejich stránkách www.milionchvilek.cz.
V Brně probíhal bohatý program „Brněnský sedmnáctý“. V 17:11
se rozezněly kostelní zvony. V 17:15 vyšel z náměstí Svobody lampiónový průvod, ke kterému jsme se připojili v početné „Jakubské“
sestavě včetně dětí (viz foto). Všechny děti nesly hrdě a šťastně své
lampiony, které průběžně zhasínaly a opět jsme je rozsvěcovaly, aby
s nimi děti opět mohly radostně šermovat a ostřelovat kolemjdoucí.
Všichni přežili. Průvod pořádal Nadační fond studentů Filosofické
fakulty Masarykovy univerzity a pokračoval z náměstí Svobody na
Moravské náměstí, dále přes Komenského náměstí k Filosofické fakultě. Zde jsme se naše Jakubská skupinka postupně rozešly domů.
Průvod dále pokračoval ke Stavební fakultě VUT, Právnické fakultě
a ke Kounicovým kolejím na Kraví horu. Na každé zastávce se zavzpomínalo s Masarykovými historiky na události roku 1939 a 1989
a zapálily se svíčky na pátku obětem nacismu a komunismu.
Ráda bych zakončila pár slovy, která řekl na náměstí Svobody
o. Marek Orko Vácha a která podtrhují cennost a křehkost svobody:
„Svoboda není nikdy vybojována jednou provždy. Lež není jiný názor,
lež zůstává lží… Pravda nikdy nezvítězí samospádem, jaksi sama od
sebe. Naučili jsme se, že je potřeba o ni každý den, někdy velmi bolestivě, zápasit. Když to neuděláme, lež a nenávist začne nenápadně pro-

V

růstat celou společností… Problém nejsou peníze, ale naše vztahy –
k sobě, k lidem a tam někam nahoru. Jsme odpovědní jedni za druhého... jsme totiž spojené nádoby světa.“
Važme si demokracie a svobody a najděme si pro ni chvilku, aby
za chvilku nebylo pozdě.
Srdečně Peťa a Jirka, foto Petra Š.

Tříkrálová sbírka 1.–14. 1. 2020

České republice pořádá Tříkrálovou sbírku každoročně od roku 2001 Charita
Česká 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 veřejnost společně s Charitou podílet na pomoci lidem v nouzi. Jde o dobročinnou akci, kterou je možné úspěšně realizovat
jen za spolupráce řady dobrovolníků a vstřícnosti veřejnosti.
Skupiny tří koledníků se zapečetěnými
pokladničkami a v doprovodu dospělého vedoucího vyjdou do ulic ve dnech od 1. do
14. 1. 2020. Zpěvem koled, přáním všeho dob-

rého v novém roce a malou pozorností v podobě balíčku cukru a kalendáře osloví obyvatele a žádají je o podporu tradiční Tříkrálové sbírky.
Tříkrálový průvod s velbloudy se uskuteční dne 7. ledna. Průvod koledníků půjde
z Petrova na Dominikánské náměstí. Naši
farníci se do této akce zapojují už od počátku. I tento rok bych chtěla poprosit, zda by
někdo měl zájem se do Tříkrálové sbírky zapojit, aby mě dal vědět osobně, nebo telefonicky na číslo 777 198 232.
Požehnaný adventní čas přeje
Andrea Horáková
koordinátorka farní Tříkrálové sbírky

Podzimní prázdninová výprava rodin
Stalo se již tradicí, že podzimní prázdniny trávíme na faře u kostela svatých
Petra a Pavla ve Volfířově, v kraji rybníků, luk a lesů mezi Dačicemi a Telčí.
Pobyt má kouzlo pro děti i dospělé. Ti první si vždy najdou kamarády přiměřeného věku a vymýšlejí hry uvnitř, nebo na krásné velké přilehlé zahradě. Rodiče se tak mohou těšit na volné chvíle u kávy, kdy se mohou podělit o radosti i
strasti rodičovského života. Sportovně založení tatínci dovádějí s dětmi na zahradě, ti manuálně zruční zase pomáhají vyrábět draky nebo lampióny, maminky se starají, aby byl vždy zahnán velký hlad. Večer se děti těší na večerní
modlitbu v kapli, kdy si zazpívají i zatančí. A pokud brzy usnou, mají rodiče čas
na vzájemné sdílení, duchovní zamyšlení nebo řešení všech problémů světa. Už
se těšíme na příští rok!
Petra L.
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Adventní roráty
a páteční meditativní
mše při svíčkách
Tak jako minulé roky zveme každý adventní čtvrtek na roráty v 6.15 h a po té
společná snídaně na faře.
Do kostela vcházejte, prosím, bočním
vchodem u sakristie.
V době adventní bude také každá páteční
večerní mše svatá jen při osvětlení svíček
a bez varhanního doprovodu. Tato atmosféra
nám může pomoci více se soustředit na věci
důležité pro naše duše.
Jan Husek

V

To nenaplánuješ, to nevymyslíš

Adventní stánky

íce než měsíc jsem byla objednaná k lékaři, který nemá ordinační hodiny každý
den a má je pouze odpoledne. Ten den jsem
proto musela odjet z práce v Praze zpět do
Brna o mnoho dřív, ale přípoj v Židenicích
jsem stihla, vlak z Prahy neměl zpoždění.
Doma jsem pozdravila manžela a kluky téměř jen mezi dveřmi a vyrazila autem do
centra Brna k lékaři. Klíče, mobil, peněženka... budu platit u lékaře a za parkovné, tak
rychle vše vyndat z batohu a přehodit do
kabelky. Manžel ještě za mnou vyběhl ven,
ptal se, jestli mám dost peněz a podával mi
drobné, co si vysypal narychlo ze své peněženky. V rychlosti jsem vše strčila do kapsy,
nechtělo se mi ve spěchu už vyndávat peněženku. Dorazila jsem k lékaři včas, ale při
ohlášení u sestry a po dotazu, jestli už jsem
zaplatila obvyklý poplatek (platí se za použití nástrojů), jsem marně hledala peněženku
v kabelce. Nebyla tam. Následovala poměrně

trapné klišé omluvy, že jsem si zapomněla
peněženku a že to zaplatím příště, protože
v kapse jsem měla od manžela pouze asi
15 Kč. Pak už jsem měla nad čím přemýšlet.
Že jsem jela i bez všech dokladů, které mám
v peněžence, jak nevyjedu z placeného parkoviště (je tam závora), jak tam budu muset
nechat auto do zítra a kolik to bude stát, jak
rychle se takhle večer dostanu až k nám domů. No a dopadlo to zázračně: tentokrát jsem
poplatek u lékaře vůbec nemusela platit, protože nepoužil žádné nástroje, takže mě nemuselo tížit, že budu u lékaře dlužit, po strčení parkovacího lístku do automatu se mi
ukázalo, že výjezd je volný, k zaplacení 0 Kč,
na parkovišti mezitím skončila placená denní doba a cestou domů autem mě nezastavila
žádná hlídka policistů. Moje díky Bohu byly
opět velice upřímné, zase i s kroucením hlavy a úsměvy, že tohle fakt není náhoda a že
to nevymyslíme…
Leona Chadimová

O druhé neděli adventní tj. 8. 12. 2019
se od 9 do 12 hodin uskuteční v předsíni
kostela dobročinný bazárek.
Za dobrovolný příspěvek zde budou nabízeny nejrůznější knížky, skleničky, vázičky, sošky, svíčky a další věci, za které velice
děkujeme našim dárcům.
O třetí adventní neděli tj. 15. 12. 2019
od 9 hodin do vyprodání zásob se v předsíni
kostela bude konat poslední z řady adventních stánků.
Nabídneme Vám na něm dobroty na vánoční stůl z dílny našich maminek a drobné
dekorace.

P

Rozhovor s otcem Jiřím

nároky na přinejmenším netradiční duchovní službu. Centrum farnosti zde totiž
není jenom v kostele, ale řada akcí probíhá
i na faře, která si žije tak trochu svým
vlastním životem. Duchovní správa v této
farnosti před nás staví základní otázku:
Jak dál pokračovat v této farnosti a na co
se pře- devším zaměřit. Co je vlastně naším cílem v této farnosti.

ro dnešní rozhovor jsem oslovila otce
Jiřího Cajzla, který je sice v naší farnosti od roku 2014, ale dosud se na něj
„zapomínalo“, což byla samozřejmě vina
moje. Ani mně totiž nepřišlo, že je nějak
nový, poněvadž od začátku je frekvence
jeho služeb v našem kostele opravdu veliká, takže pro většinu z nás je to „starý
známý“!
n Otče Jiří, Vaše kněžská dráha začínala
za hluboké totality, v roce 1978. Jak na Vás
tehdy působila komunistická nadvláda,
čili jak se Vám zpočátku sloužilo?
Není vůbec snadné vystihnout dobu
a situaci před více než 40 lety nazpět.
Především jsme skoro všichni žili v této
tzv. komunistické totalitě a jiný svět jsme
vlastně ani nezažili. Nebylo s čím srovnávat. Ten, kdo se rozhodl vydat na cestu
kněžství, musel počítat s tím, že mu nebude umožněno oficiálně působit, přijde
o státní souhlas k výkonu služby nebo ho
vůbec po svěcení nedostane. Oč byla situace po této stránce komplikovanější,
o to byla otázka po životě v církvi a farnostech relativně snadnější. Před 40 lety
bylo mnohem více lidí a farníků ochotných pomoci či sloužit v různých službách
farnosti. Dodnes si vzpomínám na jednu
farnost Velké Meziříčí a fantastické děti,
které jsem učil ve škole v okolních vesnicích. Byla to radost. Podobně ochota lidí
přijít na brigádu, sehnat lešení, uspořádat
sbírku, pomoci se zahradou. Církev v těchto podmínkách nerostla počtem věřících,
ale vnitřně dozrávala k větší ryzosti a svobodě. Samozřejmě je každá služba, a tou
kněžství je, spojena se zkouškami a na ty
většinou není nikdo dost připravený a musí jimi všemi s bojem projít.

n Mohl byste nám přiblížit, kde všude
jste působil, a jaké to kde bylo?
Po vysvěcení v létě 1978 jsem byl ustanoven nejprve na rok do Velkého Meziříčí,
pak do Znojma a nakonec do Hodonína.
Ve svých 29 letech jsem byl pověřen duchovní správou v Nové a Staré Říši u Telče a od roku 1983 v Loděnicích a Pavlově.
V roce 1990 jsem byl na tři roky v Blučině

a Měníně a stejnou dobu v Benešově
u Boskovic. Pak 8 let v Břeclavi-Poštorné
a 7 let ve Slavonicích. Naposled před sv.
Jakubem jsem byl 3 roky na Znojemsku
v Žeroticích a Oleksovicích do roku 2014.
n Máte s pastorací bohaté zkušenosti;
co považujete v kněžské službě za nejtěžší, a také nejkrásnější?
Řečeno velmi obecně je asi nejtěžší
přijmout danou skutečnost kněžského života s tím, co obnáší. Rozloučit se s krásnými představami, které měl, ale neodpovídaly reálnému životu. Umět přijímat
jinakost lidí a různých farností a nové
danosti na nových místech, kterými byl
přinejmenším zaskočen, a se kterými nepočítal. Stále znovu začínat, a kdykoliv
být připraven všechno opustit a jít zase
dál.
Co bylo nejradostnější, ale mnohdy i to
nejtěžší, byla měsíční návštěva starých
a nemocných a služba v nemocnici v Břeclavi. Byla náročná, ale měl jsem pocit, že
zde jsem alespoň pro některé užitečný
a mohu jim posloužit. Podobně jako služba
zpovědní, která je spojena nejen s námahou, ale i s duchovním požehnáním pro
sloužícího kněze.
n Jak se Vám slouží zde u sv. Jakuba,
uprostřed velkoměsta?
Chci-li být upřímný, a to bych asi měl
být, pak musím přiznat bez přetvářky, že
kostel sv. Jakuba, jako místo pro službu
kněze, není nic obšťastňujícího. Hned vysvětlím proč. V létě je zde jako ve skleníku
nebo spíše jako v sauně a v zimě jako
v ledničce. Teplota se blíží téměř k nule.
Není to zrovna místo ideální k modlitbě či
duchovnímu ztišení. Kromě návštěvníků
v podobě turistů sem přicházejí různí lidé
a hledají své útočiště nejen pro své finanční problémy. Svojí polohou a historií – byl
to kostel pro převážně německy mluvící
obyvatele Brna – se farnost dost odlišuje
a je velmi specifická. Proto i působení
v této farnosti v samotném centru Brna
a s kostelem celodenně otevřeným má své

Výtěžek z celé série adventních stánků
bude věnován na nákup nových notových
stojanů.
Děkujeme za Váš zájem a štědrost.
Za organizátory Iva K.

n Co byste vzkázal našim farníkům
a čtenářům?
Na začátek adventní doby bych si všem
farníkům a farnicím dovolil popřát úspěšný vstup do nového období církevního roku slovy sv. Pavla v jeho listu Filipským:
„Pán je blízko, o nic nemějte starosti, ale
ve všem modlitbou a prosbou oznamujte
Bohu své potřeby s děkováním. Pak Boží
pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení,
uchrání vaše srdce a vaše myšlenky
v Kristu Ježíši. (Flp 4, 5-7).
Děkuji za rozhovor.

Helena Múčková

Adventní
duchovní obnova
V sobotu 14. prosince zveme na malou
adventní duchovní obnovu. Začne mší sv.
v 8 hodin, samotný program na faře proběhne od 9 do 12 hodin. Povede ji otec Jan,
bude zahrnovat dvě kratší zamyšlení, příležitost k rozhovorům i svátosti smíření, možnost adorace v kapli na faře i neformálního
setkání farníků. Program bude uveřejněn na
vývěsce.
otec Jan, farář

Rodiny Rodinám
V neděli, 8. 12. v 15.30 h bude přednáška
zvláště pro rodiny s besedou P. Jana Balíka
z Prahy.
Budeme se zabývat otázkou genderu a vlivu
moderních komunikačních technologií na
výchovu dětí. Bude zajištěno hlídání dětí
a občerstvení. Přijďte v hojném počtu a pozvěte své známé.
Prosíme zájemce, aby se nahlásili.
Děkuji.
Helena Múčková (604 327 000)
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Z kalendáře: prosinec 2019
Datum

Hodina Co nás čeká

Místo

Ne 1. 12.		
Ne 1. 12.		
Ne 1. 12. 9–12
Pá 6. 12. 20–22
Ne 8. 12.		
		 9–12
Po 9. 12.		
			
		 17.20
Pá 13. 12.		
Ne 15. 12.		
		 9–12
		 9.00
So 21. 12. 9.00
Ne 22. 12.		
Út 24. 12.		
		 22.00
St 25. 12.
		 9.30
		 11.00
Čt 26. 12.		
		 9.30
		 10.20
Pá 27. 12.		
Ne 29. 12.
Út 31. 12. 17.00
		 22.30
		 23.15
St
1. 1.

1. neděle adventní
Žehnání adventních věnců při všech bohoslužbách............................ kostel
Prodej adventních věnců a výrobků našich dětí................................... předsíň kostela
Nikodémova noc ........................................................................................... kostel
2. neděle adventní
Adventní bazárek............................................................................................ předsíň kostela
Slavnost Panny Marie, Počaté bez poskvrny prvotního hříchu –
doporučený svátek
Průvod světla z Denisových sadů a mše sv. v katedrále.................... katedrála
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
3. neděle adventní
Adventní stánek.............................................................................................. předsíň kostela
Mše sv. s převzetím betlémského světla.................................................. katedrála
Velký vánoční úklid....................................................................................... kostel
4. neděle adventní
Štědrý den
Půlnoční mše sv., zpívá sbor Jakubák...................................................... kostel
Slavnost Narození Páně – zasvěcený svátek, nedělní pořad bohoslužeb
Zpívá sbor Jakubák......................................................................................... kostel
Česká mše vánoční J. J. Ryby „Hej, Mistře!“.......................................... kostel
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka – mše sv. 8.00, 9.30 a 19.00
Zpívá sbor Jakubák a Jakubáček................................................................. kostel
Dětská hra......................................................................................................... kostel
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Mše sv. na poděkování a prosbu o Boží požehnání do nového roku... kostel
Tichá adorace na závěr roku....................................................................... kostel
Mše sv. na závěr roku 2019......................................................................... kostel
Slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek,
nedělní pořad bohoslužeb
Čt
2. 1. 14.30 Mše sv. a žehnání koledníkům.................................................................. katedrála
Pá
3. 1. 20–22 Nikodémova noc ........................................................................................... kostel
Ne
5. 1.		
Slavnost Zjevení Páně (přesunuta z 6. 1.)
		 8.00, 9.30
Při mši sv. obřad žehnání vody, kadidla a křídy ....................... kostel

Špetka humoru od jáhna Josefa:
Na třídních schůzkách:
„A nezlepšil se náhodou můj syn?,“ ptá se jeden z rodičů.
„Ale jistě, váš podpis falšuje daleko lépe.“

* * *

ník několikrát hmátl vedle a o zpěvácích je
škoda mluvit…“
Syn mu na to odpoví: „Ale tati co chceš! Myslím, že za tu desetikorunu, co jsi dal do sbírky, to docela ušlo.“

* * *

Přijde mladík pro Aničku. Maminka otevře
dveře a říká: „Musíte počkat. Anička jenom
dojí.“ „Vy máte kravku?“
„Ne, proč?“ „Tak co tedy dojí?“ „Kuře.“

Rozhodla jsem se cestovat po světě, dokud
neutratím svoje úspory. Podle mých výpočtů
budu doma v devět večer.

* * *

* * *

Rodina se vrací z nedělní mše svaté a otec
kritizuje: „Ten kněz není žádný kazatel, jeho
řeč byla nudná a hlavně moc dlouhá. Varha-

Moje děti zajímalo, jaké to bylo vyrůstat v 80.
letech. Tak jsem jim vzala mobily a vypnula
internet.

Úklid v kostele sv. Jakuba
Na žádost našich farníků, kteří by rádi
vypomohli s úklidem, uvádíme rozdělení
úklidových služeb – kromě soboty 21. 12.
– vždy po večerní mši sv. (asi od 19:45 h.)

čtvrtek 5. 12.
RODIČE
pátek 13. 12.
NEOKATECHUMENÁT
sobota 21. 12.
VŠECHNY SKUPINY –
PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID
od 9:00 hod.!!! DĚKUJEME

Chcete-li se také Vy podílet na přípravě Farního zpravodaje, můžete své příspěvky nebo náměty posílat na emailovou adresu:
brno-jakub@dieceze.cz. Děkujeme Vám za spolupráci.
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 leden 2020 je v neděli 29. prosince 2019.

