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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.

BŘEZEN 2021

Milí farníci a vy, kdo navštěvujete kostel sv. Jakuba!
Po delší době se Vám dostává do rukou náš Farní zpravodaj. V současné 

situaci plné náhlých změn jsme se omezovali na aktuální ohlášky a zprávy 
na našem farním webu, ale na začátku postní doby Vám chceme nabídnout 
i touto formou informace a snad i malé povzbuzení.

Při vstupu do postní doby před rokem jsme 
ještě netušili, i když už se objevovaly některé 
znepokojivé zprávy, co nás v následující době 
čeká, že vlastně prožijeme, s výjimkou několika 
letních měsíců, v mnohých oblastech svého živo-
ta nepřetržitý půst od skutečností, které pro nás 
byly samozřejmé a mnohdy hrály v náplni našich 
životů velice podstatnou (v nemálo případech 
i existenční) úlohu. A také jsme netušili, jak bu-
dou omezeny vnější možnosti prožívání víry 
včetně slavení bohoslužeb (a to nejsme tolik ome-
zeni jako v některých jiných zemích, např. v sou-

sedním Slovensku). Pozitivně viděno, objevily a rozvinuly se nové 
formy činnosti, výuky i nabídek prožívání víry. Ale víme, že negativ 
je mnoho, on-line život není život naplno a po roce je cítit mnoho 
únavy, přibývají psychické problémy, nezřídka se projevují pocity 
naprosté marnosti a beznaděje. I snaha o prožívání víry někdy na-
ráží na své hranice…

V této situaci nás postní doba zve k trpícímu Ježíši. Ne z nějaké 
podivné záliby v utrpení samotném, ani abychom si začali vyčítat, 
že my těžkosti a utrpení mnohdy nezvládáme. Ale spíše máme zno-
vu zakusit, že Boží Syn přijal lidský život se vším všudy, včetně 
bolesti a utrpení, že zde není jako někdo, kdo chce lacině poučovat 
nebo moralizovat, ale jako ten, kdo je blízko a kdo lidské bolesti 
rozumí, protože ji sám prožil. Věřím, že když si najdeme čas k za-
myšlení o tom, co byl Ježíš ochoten vzít na sebe, nebo pro pobožnost 
křížové cesty, můžeme novým způsobem prožít setkání s Ním. A že 
toto setkání do konkrétních tíživých situací, pro některé například 
do pocitů osamělosti a oddělenosti od svých blízkých, pro jiné do 
ponorkové nemoci z neustále plného domu či bytu, přinese povzbu-
zení!

Váš farář Jan Pacner

Povzbuzující zvěst Božího slova:
Máme tedy vynikajícího velekněze, který prošel až do nejvyššího nebe: je to 

Ježíš, Boží Syn. Proto se pevně držme svého vyznání. Náš velekněz není takový, že 
by nebyl schopen mít soucit s námi, slabými. Naopak! Vždyť on sám byl vyzkoušen 
ve všem možném jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupujme tedy s důvěrou 
k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost, kdykoli potřebu-
jeme pomoci.

Žd 4,14-16

Cesta kříže

Kolikrát
dnes a denně
upadám
do slabostí
ve mně

Upadám
a znovu
zvedám
Kristův kříž

Slyšíš
neslyšíš
mé klopýtání
duše

Prach jsem
a v prach mi
obracíš ty vůně
bodlinaté
růže

Výčitkami raší
rozpukaný kmen
a znovu hlouběji
se vrývá do ramen
ten pronášený kříž

Unaven 
a v potu
krok za krokem
jej vleku
na Golgotu
a Ty mi
odpouštíš 

                        Jan Král sen.
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Pandemie nemoci Covid-19 nás zasáh-
la více než před rokem. I když jsme 

nevěděli, na co se připravit, a následná 
omezení zasáhla každého, všichni byli 
plní odvahy a pomáhali si ať už šitím 
roušek nebo nošením nákupu. Zkouš-
kou jakéhokoliv odhodlání je čas a ni-
kdo nečekal, že by tato nemoc mohla 
ovlivnit celý rok našeho života. S narůs-
tající únavou se zdá, že si nikdo neví 
rady, opatření postrádají smysl a všichni 
bychom se rádi vrátili do normálního 
života. Na jedné straně to vypadá, že 
nemoc už všichni prodělali a není třeba 
dalších zákazů, někdo si myslí, že po-
kud se doposud nenakazil, už mu nic 
nehrozí. 

Realita je taková, že se v České re-
publice nakazilo přes 10 % obyvatel, 
více než 5000 potřebuje nemocniční pé-
či a 18000 lidí zemřelo. Je těžké bojovat 
s něčím, co lidské oko nerozezná a ne-

Vážení farníci, na začátku roku 
bych vás všechny rád seznámil 

s novými událostmi kolem připravova-
né obnovy kostela.

Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
ze dne 3. 12. 2020 se Římskokatolická 
farnost u kostela sv. Jakuba, Brno ofi-
ciálně stala příjemcem dotace na akci 
„Rehabilitace a obnova národní kul-
turní památky Kostela sv. Jakuba vět-
šího v Brně“ financované dotací z 52. 
výzvy programu IROP. Dotace ve výši 
111,8 mil. Kč tvoří 95 % z celkových 
plánovaných výdajů projektu, které 
dosahují téměř 118 mil. Kč. Vydání 
rozhodnutí konkrétně znamená, že 
farnost již může čerpat poměrnou část 
uznatelných nákladů spojenou s před-
projektovou přípravou a projektem 
a do budoucna samozřejmě s tím hlav-
ním – stavebními a restaurátorskými 
pracemi. Nicméně plánované náklady 
byly počítány s cenami pro rok 2016 
a tak je jisté, že cena bude vyšší. O ko-
lik, to budeme vědět až po výběru ge-
nerálního dodavatele stavby.

V září byl ekonomickou radou na-
vrhnut a ustanoven realizační projek-
tový tým, který tvoří zaměstnanci Bis-
kupství brněnského: Aleš Taufar, 
Lucie Oprchalová, Bohuslava Chalu-
pová a Jaroslava Drápelová. Ti mají za 
úkol odřídit projekt, administrovat 

dotaci, hlídat ceny prací, správně za- 
účtovat výdaje a celkově zajistit úspěš-
nou realizaci projektu od začátku až 
do konce.

Konkrétním počinem byl na pod-
zim výběr projektantů. Oslovili jsme 
čtyři projektové kanceláře, které mají 
zkušenosti s celkovou obnovou pamá-
tek v naší diecézi. Na základě výběro-
vého řízení na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu zvítězila firma Múčka 
Veselý architekti s.r.o. s cenou 1.815.000 
Kč vč. DPH. Dle smlouvy o dílo má být 
dokumentace pro realizaci stavby hoto-
va na konci března 2021.

Byť máme stavební povolení na 
celkovou obnovu, čeká projektanty 
společně s restaurátory a materiálový-
mi specialisty hodně práce na přípra-
vě aktuálního a konkrétního návrhu 
realizace jak stavebních, tak přede-
vším restaurátorských technologic-
kých postupů a záměrů a to vše v sou-
ladu s principy památkové péče. Jedná 
se především o kamenické prvky fasá-
dy a okna. K tomu je nezbytný detail-
ní průzkum, který začal v prosinci 
a bude pokračovat i v zimních měsí-
cích. Pokud jste si všimli plošiny, kte-
rá před Vánocemi vynášela projektan-
ty a restaurátory kolem oken až ke 
kamenným chrličům a kytkám, tak 
vězte, že to nebylo naposled.

Cílem je totiž získat za co nejkrat-
ší dobu co nejpřesnější popis a počet 
porušených prvků. Taky se potřebuje-
me přiblížit k reálné ceně těchto prací, 
abychom věděli, co vše si můžeme do-
volit zadat v nadcházejícím výběro-
vém řízení na generálního dodavatele 
stavby. Jakékoliv odchylky množství 
i cen se snažíme eliminovat již od za-
čátku. V průběhu stavby na to již ne-
bude tolik prostoru. Dle žádosti z roku 
2016 se původně počítalo s realizací 
stavby na čtyři roky. Teď víme, že 
nám musí stačit roky pouze dva.

Dále probíhá příprava návrhu re-
staurování varhan. S ekonomickou 
radou farnosti jsme se shodli na tom, 
že zásadní je, aby byl nástroj nejen 
restaurován, ale především, aby byl 
plně funkční a jednoduše – dalo se na 
něj hrát.

Součástí celkové obnovy budou 
i osvětlení kostela a především zpří-
stupnění věže a krovu pro veřejnost. 
O těchto návrzích se dočtete příště.

Do roku 2021 tak vstupujeme s ob-
razem velké události, i když teď ještě 
některé konkrétnosti neznáme. Ale 
věříme, že se dílo podaří.

Aleš Taufar
manažer projektového týmu

lze to uchopit. Co je však viditelné, je 
lidské utrpení. Samota, odcizení a bolest 
skryté v izolaci nemocničního pokoje. 

Virus se přenáší kapénkami vzdu-
chem při mluvení, kašli, kýchání. Doty-
kem se mohou přenést kapénky obsahu-
jící virus. I člověk bez příznaků může 
být přenašečem. Do těla pak virus vstu-
puje zejména ústy a nosem. Z toho vy-
plývají nutná opatření proti šíření viru: 
zakrytí nosu a úst, dezinfekce rukou, 
rozestupy. Dodržování opatření je výra-
zem ohleduplnosti a zodpovědnosti. 

Může se zdát, že jeden člověk nemů-
že nic změnit. Pokud však ustoupíme ze 
svých nároků na způsob života, na který 
jsme byli až doposud zvyklí, mohlo by 
nám být útěchou, že jsme pomohli pro-
dloužit život nebo zmírnit utrpení ne 
naše nebo našich blízkých, ale člověka, 
kterého možná nikdy nepotkáme. 

MUDr. Albert Stehlík

Následující text už „visí“ několik týdnů na našem webu, ale pro informaci ho otiskujeme. Přípravné práce nadále 
pokračují, zatím ve formě pro veřejnost málo viditelné (kromě plošiny kolem kostela nebo skupin odborníků disku-
tujících na různých místech kostela). Protože opravy těchto rozměrů jsou po všech stránkách velmi náročné, prosíme 
též o modlitbu za skutečný zdar celého díla. Aby tedy všechno dobře proběhlo po technické stránce a především aby 
krása našeho chrámu byla nejen svědectvím víry našich předků, ale inspirovala k víře i dnes! 

Novinky k opravě kostela

Láska za času Covidu Úklid v kostele sv. Jakuba
Po prvním pátku
v měsíci vždy sobota v 9.30
a v ostatní pátky v 19.45.

Pro dobrovolníky,
kteří by rádi vypomohli
s úklidem, uvádíme
rozdělení úklidových
služeb, vždy
na příslušný měsíc:

Úklid v kostele
v měsíci února a březnu:

pátek ....... 26. 2.  ...mládež

sobota ........6. 3.  ... rodiče

pátek ........12. 3.  ... neokatechumenát

pátek ........19. 3.  ... slovenská mládež

sobota ......27. 3.  ... velikonoční úklid

  včechny skupiny
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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.
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V následující tabulce je přehled hos-
podaření farnosti za rok 2020. Rok 

poznamenaný Covidem se projevil pře-
devším poklesem sbírek (ve kterých jsou 
zahrnuty i dary do pokladniček v koste-
le, a to přibližně o třetinu), na druhé 
straně poklesly některé výdaje (na prů-
vodce v kostele, na energie ve společ-

ných prostorách fary). Od podzimu, kdy 
jsme se dověděli o přijetí dotace z pro-
gramu IROP, jsme cíleně odsunuli ně-
které žádoucí úpravy na faře či v koste-
le, abychom vytvářeli zálohu pro výdaje 
spojené se spolufinancováním velké 
opravy kostela.

Veliké díky Vám všem, kteří naši far-
nost finančně podporujete! V následují-
cím období bude i tato Vaše pomoc ne-
smírně potřeba.

Pokud byste chtěli bližší objasnění 
některých údajů, nebojte se osobně ze-
ptat. 

o. Jan

ROK 2020

PŘÍJMY VÝDAJE

Nájemné bez DPH 739 547,00 Daň z příjmu 89 900,00
Nájemné - byty 415 554,00 Daň z nemovitostí 3 292,00
(bez záloh)
Ostatní nájemné 350,00 Mzdy - ostatní (vč. ZP a MSSZ i IROP) 754 937,00
Vstupné na věž 107 000,00 Mzdy - průvodci 188 000,00
Suvenýry bez DPH 30 875,00 Nákup suvenýrů 17 224,00

Sbírky 1 227 100,00 Odeslané sbírky 235 687,00
Dary 387 135,00
Příjmy za službu kněží v 
krematoriu a na ÚH 52 300,00

Provozní výdaje kostel
Úroky 5 246,00 Elektřina 27 765,00

Vytápění kostela - loď 61 248,00
El. Vodafone 40 468,00 Plyn - sakristie 13 204,00

Vodné, stočné, srážky 39 956,00
Bohoslužebné výdaje, liturgické knihy 20 617,00
Pojištění 9 796,00
Ozvučení kostela - výměna reprosloupů 47 158,50
Očištění a oprava svodů 14 617,00
Uzemnění hromosvodů 29 145,00
Drobné opravy v kostele + materiál 24 416,50

Režijní výdaje - fara
Elektřina 72 300,00
Plyn 47 667,00
Vodné, stočné 39 159,00
Telefony 4 150,00
Tisk - Kat. týdeník, Světlo 18 702,00
Kanc. potřeby + ostatní 88 115,00
Pojištění 9 796,00
Pojištění zaměstnanců 1 808,00
Opravy (střecha, hromosvody, svody) 130 516,00

Celkem 3 005 575,00 Celkem 1 989 176,00  

 

 

To nevymyslíš, to nenaplánuješ… 

Opět jedna náhodička z „doby koronavirové” 

Je pátek odpoledne. Musela jsem na poštu. Dlouho to trvalo a pak jsem chtěla jet ještě do většího 
obchodu pro čerstvé ovoce, v našem místním vesnickém miniobchůdku ovoce ani zeleninu 
nevedou. Bohužel jsem už na to neměla sílu ani čas, nechtělo se mi už přejíždět do sousedního 
města, zase si vše dezinfikovat apod. Stejně tam budu muset v pondělí znovu ještě pro jiné věci. 

Hospodaření farnosti v r. 2020

Víme ostatně i o jiných kazatelích 
z té doby (polovina 17. stol.), že po-

dle svého temperamentu a podle jakostí 
svých posluchačů nebývali příliš vybíra-
ví ve svých projevech. Snažili se co nej-
více přizpůsobit chápavosti, duševní 
úrovni a náladě svých posluchačů.

Proslulým v tomto směru se stal 
mnich z kláštera bosonohých Augusti- 
niánů v Marienbrunnu u Vídně Hans 
Ulrich Megerle, jenž je známý pod kláš-
terním jménem Abraham. Byl také dvor-

Co možná nevíš o sv. Jakubovi (pokračování zpracovaných zápisků z kroniky)

ním kazatelem císaře Leopolda I., ale 
jeho kázání byla formou a obsahem ur-
čena pro široké lidové vrstvy. Lid se na 
jeho kázání přímo hrnul.

Náměstí kolem sv, Jakuba bylo ještě 
před 120 lety na východní straně mezi 
Běhounskou a Jakubskou zastavěno sku-
pinou starých, patrových domů. Na mís-
tě dnešního kostela jak byl dříve Plzeň-
ský dvůr, býval průchod z náměstí do 
Běhounské ulice, který byl však pro po-
vozy zavřen. Přes ulici tam leželo proti 

sakristii kulaté břevno na dvou sloup-
cích, hustě pobité železnými hřebíky, 
nůžkami, zámky, závorami a jinými vý-
robky kovářského a zámečnického ře-
mesla. To za starých dob tovaryši těchto 
řemesel, kteří přišli na vandru do Brna, 
přibíjeli na břevno památky na svůj po-
byt v Brně. Také naše město mělo tedy 
svůj „Stock im Eisen“, jako býval ve Víd-
ni od roku 1533 na náměstí sv. Štěpána.

Pokračování příště…
Zpracovala Jana Vytlačilová 



Z kalendáře: postní doba 2021
Pro bližší informace sledujte ohlášky a naše farní stránky www.svatyjakub.cz 

Může dojít ke změnám!

Datum      Hodina Co nás čeká Místo

Ne  21. 2.    1. neděle postní
Po 22. 2.  Svátek stolce sv. apoštola Petra
Ne  28. 2.    2. neděle postní
Pá 5. 3. 20–21 Nikodémova noc – 1. pátek v měsíci .....................................................................kostel
Ne  7. 3.    3. neděle postní
So 13. 3.  Výroční den zvolení papeže Františka
Ne  14. 3.    4. neděle postní
Pá  19. 3.    Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie – doporučený svátek
Ne  21. 3.    5. neděle postní
Čt  25. 3.    Slavnost Zvěstování Páně
So 27. 3. 15.00 Křížová cesta v přírodě (??) ......................................................................................Chudčice
Ne  28. 3.    Květná (Pašijová) neděle
Čt  1. 4.    Zelený čtvrtek
  19.00 Mše sv. na památku Večeře Páně, po ní adorace ..............................................kostel
Pá  2. 4.    Velký pátek
  19.00 Obřady na památku umučení Páně ........................................................................kostel
So 3. 4.  Bílá sobota
  20.00 Velikonoční vigilie.......................................................................................................kostel
Ne  4. 4.    Velikonoční neděle – mše sv. 7.30, 9.30, 11.30 
   Změna času bohoslužeb kvůli televiznímu přenosu
  9.30 Mše sv. přenášena ČT2
   Při všech bohoslužbách žehnání velikonočních pokrmů

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.

Udělej si čas na to, aby ses zasmál, protože smích je hudbou duše.

Čím více smíchu, tím méně krizí.

Srdečný smích uklidňuje, a to bez vedlejších účinků. (Federico Fellini) 

Každý den, kdy jsme se nezasmáli, považujme za ztracený.
(Nicolas de Chamfort)

Úsměv zmůže dvakrát tolik co bručení. (Robetr Baden Powell)

Civilizace, které schází humor, si připravuje svůj vlastní pohřeb.
(Jacques Maritain)

Humor dělá dobře na plíce, pomáhá trávení a působí jako ventil na vypuš-
tění přebytečné energie. Je požehnáním pro tělo i pro duši. (Gustav Kranz)

Člověk, který se umí zasmát sám sobě, se nikdy nepřestane bavit.
(Shirley MacLainová)

Radostné srdce napomáhá dobrému životu. (sv. Filip Neri)

Ďábel má strach z veselých lidí. (sv. Jan Bosco)

Ďáblovi je třeba se smát, aby se nemohl tvářit důležitějším, než je.
(Z moudrosti otců pouště)

(Čerpáno z knihy „V ráji bude veselo“ od Piera Giorgio Gianazza)

Pobožnost křížové cesty se modlíme v úterý, pátek a neděli (slovensky) od 18.30 hod.

To nevymyslíš,
to nenaplánuješ…
Opět jedna náhodička z „doby koronavirové”

Je pátek odpoledne. Musela jsem na poštu. 
Dlouho to trvalo a pak jsem chtěla jet ještě do 
většího obchodu pro čerstvé ovoce, v našem 
místním vesnickém miniobchůdku ovoce ani 
zeleninu nevedou. Bohužel jsem už na to nemě-
la sílu ani čas, nechtělo se mi už přejíždět do 
sousedního města, zase si vše dezinfikovat apod. 
Stejně tam budu muset v pondělí znovu ještě pro 
jiné věci. V našem miniobchůdku jsem se stavi-
la po cestě domů, byla jsem domluvená na pře-
dání nějakých věcí paní prodavačce, mé známé, 
která byla předtím nemocná. Strašně mi děkova-
la, dokonce to prý nemohl sehnat ani její man-
žel, ale to jsem ani nevěděla. Chtěla se mi nějak 
revanšovat, a tak mi dala celý pytlík pomeran-
čů… prý by do pondělka stejně nevydržely… Ná-
hoda? Tak to fakt ne… „Náhodička“ má ale ještě 
další pomerančové pokračování. O týden pozdě-
ji: jako obvykle jsem si napsala nákupní seznam. 
Jako poslední jsem si napsala pomeranče. O ho-
dinu později někdo zazvonil. Byla to naše zná-
má, paní prodavačka z obchůdku s pytlíkem 
pomerančů a čokoládou jako ještě jedno poděko-
vání za donesené věci před týdnem… 

Leona Chadimová

Špetka humoru od jáhna Josefa:
Tentokrát, tak trochu jinak – pár dobrých citátů o humoru.


