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Milí
bratři aasestry,
Milí farníci
vy, kdofarníci
navštěvujete kostel sv. Jakuba!
a všichni,
ke
kterým
se zpravodaj
V době mého dospívání v Třebíči jsem v kostele poměrně často narazil na staršího muže,
jehož jedna zvyklost
a mé kamarády
docela vytáčela.
Kdykoliv přišla řeč na něco, co se
farnosti
u sv.měJakuba
v Brně
dostal,

mělo domluvit nebo naplánovat, onen muž nikdy neopomněl dodat: „Dá-li Pán Bůh.“ Nám
srdeËnÏ v·s vöechny zdravÌm... PoprvÈ jsem v·s takto oslovil v ˙noru 2000. Od tÈ doby jsem
teenagerům to znělo jako nesnesitelná zbožná fráze a slova, která mě přitom napadala, by
v·s takto oslovoval pravidelnÏ. Dnes v·s takto oslovuji z¯ejmÏ naposledy jako far·¯ u sv. Jačasto nebyla příliš vhodná k publikování.
kuba v BrnÏ. Dnem 1. 8. 2019 bude nov˝m far·¯em u sv. Jakuba v BrnÏ jmenov·n P. Mgr. Jan
V těchto dnech se mi vzpomínka na tohoto muže často vybavila. Kolik lidí dnes opět
Pacner, b˝val˝ vojensk˝ kaplan na UniverzitÏ obrany v BrnÏ, jeötÏ b˝valejöÌ administr·tor
prožívá nejistotu a obavy, že další epidemiologická opatření zasáhnou jejich podnikání,
v BrnÏ-ÿeËkovicÌch a souËasn˝ kaplan pro vysokoökol·ky v BrnÏ. J· se bÏhem pr·zdnin odpráci, vztahy nebo životní možnosti. Když domlouváme akce ve farnosti, bývá to s lehkým
stÏhuji na petrovskou faru a budu i nad·le dÏkanem brnÏnsk˝m.
pokrčením ramen a dodatkem: „Bude-li to možné“ nebo (ejhle!) „dá-li Pán Bůh“. Samozřejmě
Po dobu tÈmÏ¯ 20 let jsem v·s informoval, zval k modlitbÏ, nÏkdy jsem v·m odhaloval svÈ
ani nevíme, jestli se akce, uveřejněné v tomto čísle zpravodaje (možnost posledních úprav
sny. NynÌ se toto obdobÌ uzavÌr·.
je v úterý 29. 9.), budou vůbec moci uskutečnit.
V tuto chvÌli nechci toto obdobÌ hodnotit. Soud pat¯Ì Bohu a prosÌm o jeho milosrdenstvÌ.
V této souvislosti mě nesmírně oslovila a povzbudila slova plzeňského biskupa Tomáše
V tuto chvÌli bych r·d podÏkoval. P¯edevöÌm Bohu za tento Ëas, za milost naöeho kostela,
Holuba, která poslal svým věřícím poté, co jeho pozitivní testování na COVID-19 výrazně
za naöe farnÌho spoleËenstvÌ i za kaûdÈho z v·s.
poznamenalo nejen pouť plzeňské diecéze do Teplé, ale život celé diecéze. Část z nich si
V tuto chvÌli prosÌm i v·s za odpuötÏnÌ vöeho toho, co nebylo podle BoûÌch pl·n˘, podle va(s jeho souhlasem) dovoluji ocitovat:
öich oËek·v·nÌ a podle vaöich pot¯eb.
„Covid
nás postavil
zcela
před
žejste
nejsme
vládciûe
a pány
tohoto
V
tuto chvÌli
bych v·m
r·dnekompromisně
pop¯·l vöe dobrÈ
od skutečnost,
Boha. Moûn·
si vöimli,
jsem ËastÏji
světa.
A to
nikdo
z nás. 3. eucharistickou modlitbu pro möe za r˘znÈ pot¯eby. P¯edevöÌm pro
a
r·d p¯i
möi
sv. pouûÌval
Nicméněslova
to přece
k centrální pravdě naší víry, že vládcem je Ježíš Kristus! Náš Mistr
n·sledujÌcÌ
v nÌpatří
obsaûenÈ:
a
Pán,
který
nás
miluje
a
opakujeËasu
nesčíslněkrát
to, co se
(zde: plzeňskou)
ÑDej, aby vÏ¯ÌcÌ umÏli pozn·vat ve svÏtle vÌry znamenÌ
a ochotnÏ d·vali
svÈpro
sÌlynaši
do sluûeb
evangelia. diecézi
stalo
mottem
letošního
tak
jiného
roku:
Nebojte
se!
NauË n·s vnÌmat pot¯eby lidÌ: aù sdÌlÌme jejich smutek i ˙zkost, radost i nadÏji,ukazujeme jim cestu k sp·se
A jdeme
tak zespoleËnÏ
své covidové
izolace
Váskr·lovstvÌ.ì
všechny znovu povzbuzuji: sestry a bratři, nebojme se!
a
s nimi
do tvÈho
I když nás teď kvůli karanténě téměř třetiny kněží zase dva týdny na mnoha místech čekají bohoslužby slova
Tato
slova jsou
m˝m p¯·nÌm
v·m,
milÌ brat¯i
sestry,
farnÌci
vöichni,
kter˝m než
se zpravodaj
farnosti představit,
u sv. Jakumísto
slavení
eucharistie,
i když
mnohé,
na co ajsme
zvyklí,
se amění,
a tokerychleji,
jsme si dokázali
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
nebojme se: náš Pastýř je dobrý a vede každého z nás. S láskou a něhou i vnímavostí pro naše starosti a radosti.“
a vyproöuje
vdÏËn˝ otec V·clav Slouk
A věřím, že Pán nás povede i v jiné velké výzvě, plánovaných opravách našeho kostela (viz níže)

Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc

Jan Pacner, farář
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sekci
aktuality,
případně
ohlášky.
Vöeobecn˝ ˙mysl
EvangelizaËnÌ
˙mysl
Poctivost v soudnictvÌ
Rodiny ñ ökoly lidskÈho zr·nÌ
ñ aby vöichni, kdo spravujÌ soudnictvÌ, jednali poctivÏ
ñ aby se rodiny z·sluhou ûivota modlitby a l·sky st·valy st·le
a aby nespravedlnost, p¯estoûe ve svÏtÏ i vÌtÏzÌ, nemÏla poslednÌ
vÌce Ñökolamiì skuteËnÈho lidskÈho zr·nÌ.
slovo.
Jsi přítomen
N·rodnÌ ˙mysl
N·rodnÌ ˙mysl
Aù vÏrnost, l·ska a odpovÏdnost doprov·zejÌ vöechny manûele,
ñ Aù vöichni lidÈ majÌ moûnost odpoËinku pro tÏlo i pro duöi a aù
stejnÏ jako vytrvalost p¯i spoleËnÈ modlitbÏ v rodin·ch.
Jsi přítomen…
vöude
objevujÌ radost z BoûÌ blÌzkosti.

Pokyny brněnského biskupa
Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi
v souvislosti s aktuální situací pandemie
COVID-19
Změna
pořadu bohoslužeb
o prázdninách
od 18.00 hodin, dále biskup Vojtěch
S platností od 19. září 2020 uděluje

Vírou jsi se mnou…
Dobře
to vnímám…
Prosba
Chci
Pane poznat všechno…
nauč mne vnímat dech stromů
Byla
by to ztráta…
nauč mne slyšet orchestr luk

nauč mne
umýt se rosou z čistého
Teprve
takto…
nebe

Co
trvá
napřijímat
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nauč
mne
slunečního
Důvěřuji
Ti jasu

nauč mne pozorovat hvězdy

Propastný
Věčný
k nespočítání

nauč mne děkovat
Zemi,
Skutečný
Neskutečný

že po ní mohu jít k Tobě.

(Josef Javora)

Marie Veselá
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doporučuje biskup Cikrle obnovit
on-line přenosy bohoslužeb pro ty, kteří
se z výše uvedených důvodů nemohou
bohoslužby účastnit.
Závěrem biskup Vojtěch Cikrle vzkazuje: „Prosím, abychom všechna nařízení a omezení přijímali jako výraz ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči druhým.
A stejně jako na jaře, i nyní vám všem
děkuji za trpělivost a zodpovědnost v nesení nejistoty, obav a strachu druhých.
A také o druhé. Bůh nás provází časem
zkoušky, ve kterém zakoušíme křehkost
světa, vlastní křehkost i křehkost nebo
pevnost mezilidských vztahů. Možná
proto, abychom si uvědomovali nejen
úžasný dar života, ale abychom s vděčností děkovali také za to, co jsme dosud
brali jako naprosté samozřejmosti.

Prosím o vzájemnou modlitbu a ze
srdce vám všem žehnám.“
Otec biskup ještě 25. září poslal toto
upřesnění:
• osoby sedící v lavici: nemají povinnost
zachovávat odstupy (a to i když si
stoupnou či kleknou, jestliže neopustí
své místo),
• osoby stojící mimo lavice: mají povinnost zachovávat odstupy (s výjimkou
členů domácnosti),
• osoby pohybující se po kostele: mají
povinnost zachovávat odstupy.
Co bylo výše řečeno o bohoslužbách,
platí o jakémkoliv jiném druhu církevních shromáždění, jestliže je lze považovat za veřejný projev náboženského
vyznání.

Připravujeme, zveme, když Pán Bůh dá
a Prymula dovolí…
Rodiny rodinám
V neděli, 11. 10., zveme, zvláště rodiče
(i s dětmi) v 15.30 h na faru na akci
„Rodiny rodinám“, kde jsme pro vás připravili přednášky, diskuse, pohoštění,
které mohou pomoci při výchově i pastoraci v rodině. Přednášet přijedou
(když Pán Bůh dá) manželé z Blanska
i s P. Jiřím Kaňou o Pedagogice vazeb
a Pastoraci Dobrého pastýře. Prosím,
alespoň nezávazně se přihlaste buď mě
nebo do sakristie, či průvodcům v kostele, abychom věděli, s kolika lidmi můžeme počítat, zajistili hlídání a připravili pohoštění a židle! Vstup volný.
Za organizaci Helena Múčková
(604 327 000)

Od Jakuba k Jakubovi
V sobotu, 17. 10. zveme na třetí jakubskou pouť, ve které navštívíme kostely
zasvěcené sv. Jakubovi staršímu zde na
Moravě, kraj Vysočina. Jsou to: Osová
Bítýška, Ostrov nad Oslavou, Dalečín,
Bukov a Rašov. Odjezd v 8.30 od Bohémy, návrat kolem 18 h tamtéž. Cena 160
Kč. Doprovázet nás budou otcové Václav
a Jan. Prosím, hlaste se – zapište se také
v sakristii, abychom věděli, zda naplníme autobus. I zde platí, že budeme postupovat podle nařízení vlády a církve…
Za organizaci jáhen Josef Múčka

Prezentace sestry Elišky
V neděli, 18. 10., odpoledne, v 15.30 h
ve farním sále sestra Zdislava Nosková
OSF, postulátorka beatifikačního procesu sestry Elišky Pretschnerové, nás provede skrze krásnou prezentaci jejím životem, duchovním posláním a odkazem.
Vstup volný.

H.M.

Misijní koláč
V neděli, 18. 10. v den Papežského misijního díla, se ve všech kostelích usku-
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teční sbírka na tento účel. Sbírku chceme podpořit prodejem tzv. „Misijního
koláče“, kdy budeme v předsíni kostela
prodávat námi napečené dobroty – koláče, záviny, bublaniny, keksy, apod. Můžete nám samozřejmě pomoci přinesením zabaleného (nejlépe na tácky a do
folie) různého pečiva z domácí dílny, či
zakoupením těchto výrobků. Peníze pomohou nejchudším, kterých je stále velmi mnoho!
Za organizaci Jana Husková

Růžencové pobožnosti
V říjnu, každé pondělí, úterý, středu
a čtvrtek po večerní mši sv. se modlíme
společně růženec. Můžete si přidávat
úmysly a pomáhat s předříkáváním do
mikrofonu. Jedním z nepřehlédnutelných úmyslů je situace kolem koronavirové pandemie! Samozřejmě vyzýváme
zvláště nyní k usilovné modlitbě za ty,
kteří v naší farnosti jsou odpovědní za
dobré a poctivé použití 100 milionů
k opravě a zvelebení našeho domovského chrámu! Pevně věřím, že tyto modlitby nebudeme muset rušit, zvláště když
zůstane alespoň 10 věřících v rouškách
při rozloze našeho kostela je 1320 m2.
(60 m × 22 m).
Jáhen Josef

Vážení a milí farníci!
Asi v roce 1985 jsme si jako sbor „Komáři“ zakoupili basu (kontrabas), který
nás i další soubor Jakubáček a Jakubák
provázel až do letošního jara. Často si
basu různí hudebníci z různých farností a hudebních skupin půjčovali. Teď
nám naše basa neskutečně chybí! Nikdo
si nepamatuje, kde by mohla být a kdo
si ji půjčil a nevrátil! Prosíme vás, kdybyste zavzpomínali, kdo by si ji mohl
půjčit. Budeme velice rádi, když se nám
vrátí zpět.
jáhen Josef

To nenaplánuješ,
to nevymyslíš
V pátek, 25. 9. po večerní mši svaté,
byl plánován úklid kostela jako vždy.
Podle rozpisu tato služba připadla na
naši mládež.
Odpoledne jsem si to uvědomila, při
vzpomínce, že v sobotu, 26. 9. se právě
žení bratr chlapce, který má v současné
době za mládež úklid na starosti. Zavolali jsme mu a pochopitelně odpověděl,
že je už dávno mimo Brno a chystají
s příbuznými. Všichni víme, že taková
svatba dává zabrat…
Co teď? Žádná rychlá výměna před
prodlouženým víkendem není možná
a představa, že na to zůstanu jen s Josefem, pro mne byla velmi nepříjemná!
Někdy se stane, že po výzvě od oltáře
někdo z věřících zůstane pomáhat, ale
mnohokrát jsme zažili, že nikdo nezůstal.
Bylo mě skoro do pláče, protože
kostel úklid potřebuje, zvláště teď, když
zde máme výstavu a na náměstí jsou
oslavy…
Mnoho lidí se trousí jen tak se zklidnit a do kostela podívat, rovnou z ulice.
Současná situace také vybízí k úklidu
a hygieně, což není zanedbatelné. Ale
jakoby bleskem mě zastihla melodie
a slova kánonu z Taize: „Ničím se netrap, ničeho se neboj, Bůh stačí…“ (slova
sv. Terezie z Avily). Bylo to silné, úplně
ze mě vyprchal slzavý vztek, až jsem si
pomyslela: „To jsem teda zvědavá, jak to
uděláš!“ V kostele ani noha naší mládeže… (počítáno dle definice, že mládež je
od 18 let).
Na konci mše zazněla z presbytáře
výzva – usmála jsem se pro sebe… vždyť
tady jsou jen děcka, rodiče a dva známí
místo divadla. O to větší bylo krásné
překvapení, když se přihrnulo 14 lidiček, od 5 do 40 let! Ukázalo se, že děti
mají rychlé nožičky a oběhnou, utřou,
odnesou, donesou, zametou velmi rychle! Opravdu jsme byli do 21 h hotovi
s kvalitním úklidem, při kterém byl
i utřen prach tam, kde jindy už není čas!
Tato zkušenost mě naplnila radostí
a pokojem, že Bůh slyší naše prosby
a chce se oslavit, i skrze maličké – nebo
zvláště skrze maličké?! Všem velmi děkuji a dovolím si je alespoň vyjmenovat.
Takže děkuji Ti, Kristýnko, Aničko,
Klárko, Martinku, Markétko, Šimonku,
Patriku, Honzo, Zuzko, Domčo, Májo,
Petro, Jožine a Jani! Určitě to máte
v nebi…
Proto věřme, že Bůh pomůže i v naší stomilionové akci! Jen se upřímně
modleme a poctivě pracujme, podle
svých sil a možností…
Helena M.

100 miliónů – dar z nebe?
Ve fondech EU se našly peníze na
opravu chrámu svatého Jakuba. Pokud
se vše podaří zorganizovat, může se
opravit střecha a havarijní okna. Chrám
by dále oživily opravené varhany, mohlo by se dostat i na zpřístupnění dalšího
patra 96 metrů vysoké věže s vyhlídkou
na Brno z výšky 45 metrů.
V plánu je i depozitář, zázemí u sakristie a interiérové osvětlení.
Co bude možné nakonec realizovat,
se teprve ukáže. Rozpočet je totiž starý
několik let a ceny rostou. Ne tak výše
dotace, která od data podání v roce 2017
musí zůstat stejná.
Máme se radovat, nebo si přát upřímnou soustrast? Jít do rizika, nebo raději
odmítnout?
Svatý Jakub je perlou gotiky a církev
se může projevit jako dobrý správce kulturního dědictví nesmírné hodnoty. Podaří se však sehnat dobré
organizátory a schopné stavební firmy? Bude možné
za přísných dotačních podmínek opravu realizovat
dle rozpočtu a včas? Vybereme povinnou spoluúčast
prokazující naši ochotu
kostel nejen užívat, ale se
o něj i starat?
Tyto otázky si nyní klade ekonomická rada farnosti, kterou požádal o stanovisko otec Jan Pacner, který
by za farnost osobně převzal zákonnou odpovědnost. Tedy za věci ležící
stranou jeho hlavního poslání a mimo jeho odbornost.
Což učiní tehdy, když se
farnost bude za úspěch
opravy modlit a když se najdou schopní a důvěryhodní lidé, kteří ji zorganizují.
Předběžný zájem o dotaci však bylo nutné vyjádřit obratem. Rada 18. 9. záměr probrala a po zvážení
21.9. doporučila. Pomocnou
ruku nabízí stavební oddělení brněnského biskupství,
kteří mají na rozdíl od farníků zkušenosti získané při
realizaci mnoha oprav památek diecéze. Například
náročná záchrana národní
kulturní památky kostela
sv. Markéty v Jaroměřicích
nad Rokytnou je naprosto
unikátní a nemá v současné době obdobu. Na stavbě
jsme se byli 25. 9. podívat
osobně. Ukázalo se, že s pomocí Boží a pilnou prací

odborníků je realizována za dohodnutých podmínek bez vícenákladů.
A právě někteří z těchto profesionálů
nám mohou významně pomoci s organizací opravy svatojakubského kostela.
Pokud se podaří vše domluvit a zajistit podle podmínek dotace, můžeme
se pustit do oprav a získávání peněz na
příspěvek farnosti. Po tříletém úsilí nám
s pomocí Boží bude odměnou kostel zajištěný proti povětrnostním vlivům,
úchvatný výhled až z báně svatojakubské věže a krásný zvuk varhan – královského nástroje věčnosti.
V příštích číslech a na stránkách
svatyjakub.cz se dozvíte další podrobnosti a novinky.

Za ERF Jan Lerche

Nabídky objevování
víry či růstu ve víře
Kurz Alfa

Mnoho z lidí, kteří žijí vedle nás, si
klade otázky o smyslu svého života nebo
hledá cestu k víře, a přitom se ostýchá
přijít do „klasického“ církevního prostředí. Právě pro ně Kurz Alfa, který
v celkem 12 setkáních nabízí základní
uvedení do současného praktického
křesťanství. V naší farnosti tento kurz
začal ve čtvrtek 1. října 2020, ale stále
je možné přijít následující čtvrtky v 19
hod. do jezuitského kostela do auly Martina Středy (vstup zezadu kostela z křižovatky ulic Jezuitská a Mozartova).
Nebojte se tento kurz nabídnout svým
hledajícím přátelům! Více informací najdete na: www.brno.alfakurzy.cz.

Příprava na svátosti
ve studentském prostředí

Především pro vysokoškolské studenty jsou určeny přípravy na svátosti
křtu, biřmování a eucharistie, které budou od 12. října 2020 probíhat ve Studentském centru v ulici Kozí č. 8 (v 1.
patře). Bližší informace najdete na www.
vkhbrno.cz . Zároveň studenty zveme na
pravidelné studentské mše do jezuitského kostela (je to náš filiální kostel, tedy
patří do naší farnosti) v pondělí večer
v 19 hodin.

Katechumenát ve farnosti
sv. Tomáše

Kurz uvedení do křesťanského života (katechumenát) začne 13. října a bude
probíhat každé v úterý v 19.00 na svatotomášské faře (Lidická 6). Kurz je určen
pro dospělé dosud nepokřtěné anebo
takové, kteří víru nepraktikovali a chtějí
s tím začít, případně se připravit na svaté přijímání nebo biřmování. Bližší informace najdete na www.svtomas.net

Úmysly apoštolátu
modlitby na měsíc
říjen 2020
Evangelizační úmysl –
misijní poslání laiků v církvi:
Modleme se, aby laici, zejména ženy,
v síle svého křtu měli větší podíl na
odpovědnosti v církevních institucích.
Národní úmysl:
Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana
Nepomuka Neumanna s nadšením
podporujeme, šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným.
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Z kalendáře: říjen 2020
Datum

Hodina

Ne
4. 10.		
St
7. 10.		
		
16.30
Ne 11. 10.		
		
15.30
Čt
15. 10.		
So
17. 10.		
Ne 18. 10.		
		
8–12
		
15.30
Ne 25. 10.		
St
28. 10.		
Ne
1. 11.		

Co nás čeká

Místo

27. neděle v mezidobí
Památka P. Marie Růžencové
Oslava 30 let nakladatelství Cesta...........................................................................farní sál
28. neděle v mezidobí
Setkání rodiny rodinám..............................................................................................farní sál
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Farní pouť (odjezd 8.00 od restaurace Bohéma)
29. neděle v mezidobí, misijní neděle
Misijní koláč........................................................................................................ předsíň kostela
Přednáška - osobnost sestry Elišky Pretschnerové OSF...................................farní sál
30. neděle v mezidobí
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Slavnost všech svatých

Co možná nevíš o sv. Jakubovi
(pokračování zpracovaných zápisků z kroniky)
Ani s nástupem Kotzmanovým, jezuitou Jiřím Albeliem z Fürstenfeldu,
neměla rada štěstí. Byl to i podle zprávy
generálního vizitora „homo semper litigiosus“ (člověk vždycky svárlivý), na
něhož si stěžovala nejen rada, nýbrž
i kapitula u sv. Petra, Jezuiti, Dominikáni, Františkáni a Kapucíni.
Rada na něho podala stížnost o 10
bodech, z nichž byl nezávažnější, že pánům před nosem zavřel kostel, v němž
se po dávném zvyku mělo sloužit Te
Deum po ustanovení nové rady. Na velké pohoršení a s velikou potupou se museli od kostela vrátit. Nedivme se příliš
faráři, že nechtěl Bohu děkovat za dosazení rady, o které podle obsahu její stížnosti soudil, že je z většiny kacířská
a proti církvi, jejíž jménem měl za ni
Bohu slavně vzdávati díky.
Městští faráři měli za těch časů postavení velmi těžké. Chtěl-li farář míti
s obcí pokoj, vytýkal mu zase biskup, že
„není studený, ani horký!“ Proto se také
P. Albelius svého místa vzdal.
Od rekatolizace kázali u sv. Jakuba
Kapucíni. Ti vyhovovali nejlépe proudění doby a měli pro svou chudobu důvěru
širokých vrstev. Také městská rada si
velmi libovala. Jednoho dne roku 1635
jim píše latinsky: „Jednoho toliko si přejeme: Jste naši Kapucíni, abychom my
také směli být vaši.“ Ale i tato obliba
netrvala dlouho. Již v roce 1665 si rada
Chcete-li se také Vy podílet
na přípravě Farního zpravodaje,
můžete své příspěvky nebo náměty
posílat elektronicky na adresu
brno-jakub@dieceze.cz
Děkujeme Vám za spolupráci.

na Kapucíny stěžuje, že jsou jejich kázání příliš ohnivá, a že lidi více z kostela
vyhánějí, než do něj lákají.
Nejvíc upadl v nemilost P. Amadeus.
„Káže slovo Boží“ – píše o něm stížnost
Městské rady provinciálovi řádu – „nikoliv podle učení bohoslovců a zejména
podle řádu sv. otce Františka, aby lid
povznášel, nýbrž rozličnými bajkami,
zbytečnými, směšnými a hanlivými řečmi, ba dokonce prudkými nadávkami
často napadá vrchnost. Zvláště pak brněnský Magistrát, takže se všichni lidé
v kostele po nás ohlížejí a my musíme
ve zmatku poslouchati.“ P. Amadeus dostal od provinciála z Gmundenu svůj
díl. A Kapucíni o kazatelnu u sv. Jakuba
přišli! Vystřídali je Jezuité.
Pokračování příště…
zpracovala Jana Vytlačilová

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 říjnu:
sobota.......3. 10. .... rodiče
		 Josef Múčka
pátek.........9. 10. .... neokatechumenát
		 Jiří Novák
pátek...... 16. 10. .... slovenská mládež
		 Lukáš Petras
pátek...... 23. 10. .... mládež
		 Vít Haičman
pátek...... 30. 10....... neokatechumenát
		 Jiří Novák
sobota....... 7. 11. .... rodiče
		 Josef Múčka

Špetka humoru
od jáhna Josefa:
Pacient u psychiatra.
„Trpím rozdvojením osobnosti,“ stěžuje
si pacient. „Zdá se mně, že nejsem jen
já, ale že jsme dva.“
„Nerozumím,“ říká doktor. „Řekněte to
ještě jednou a nehovořte oba najednou.“
* * *

Na hodině zeměpisu: „Naposledy jsme
hovořili o zeměkouli a protinožcích.
Tak se teď zeptám třeba tebe, Frantíku.
Kdybys začal kopat na našem náměstí
a kopal bez přestání stále hlouběji
a hlouběji, kam by ses dostal?“
„Do blázince, paní učitelko.“
* * *

„Kolik máš vlastně knih ve své knihovně?“
Asi dvacet, ale už mě o ně upomínali,
budu je muset vrátit!“
* * *

Přijde pan Novák k lékaři a povídá:
„Pane doktore, v noci se pomočuji
a hrozně mi to vadí!“
Lékař mu předepíše Meprobamat a řekne mu: „Přijďte za 14 dní.“
Za 14 dní přijde pacient k lékaři a ten
se ho ptá: „Tak co, je to dobré, pane
Novák? Už se nepomočujete?“
„To jo, ale už mi to nevadí!“
* * *

V hlavní skupině cyklistů, asi 5 km
před cílem, jede na dětském kole osmiletý kluk.
„Co je to za kluka?“ Ptá se jeden závodník druhého.
„Já nevím, ale plete se mi tady už od
startu!“
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