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farnÌfarnÌ
zpravodajzpravodaj

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.

Letnice – prázdniny 2021

Milí farníci a vy, kdo navštěvujete kostel sv. Jakuba!
Jeden z mých učitelů matematiky prohlašoval: „Co se nedá definovat, 

neexistuje!“ V jeho úhlu pohledu by měl Duch svatý rozhodně smůlu, 
ten se do žádné definice prostě nevejde. Humanitní vědy dnes ovšem 
poznávají, že člověka v mnohých případech víc než definice ovlivňují 
obrazy a symboly. Ty nám také mohou pomoci odkrýt něco z nedefino-
vatelného bohatství a plnosti Ducha svatého, vždyť jeho znamením je 
vítr, oheň, pomazání, světlo, živá voda…

Jedním z centrálních míst židovské bible je Boží zjevení Mojžíšovi 
v hořícím keři (Ex 3). Bůh se představuje jako živý, blízký, jako ten, 
koho se dotýká osud člověka, jako ten, kdo chce jednat, aby jeho lid 
nalezl cestu ke svobodě. Nesmírně se mi líbí myšlenka vnímat hořící 
keř jako symbol Ducha svatého. Ten se takto ukazuje jako síla, která 
zapaluje, dává energii a nadšení, aniž by ničila nebo se za chvíli 
vyčerpala.

Zvlášť v oblasti pomáhajících profesí se připomíná, že právě těm nej-
horlivějším, kteří se zapáleně nasazují pro druhé a chtějí (někdy za každou cenu) pomáhat, 
hrozí při nedostatečné odezvě na jejich snažení (nebo při nereálných představách, jakou 
odezvu by jejich snažení mělo vyvolat) tzv. burnout, syndrom vyhoření. Počáteční nadšení 

se pak mění v rutinní plnění nejnutnějších povinností, pouhé 
„fungování“ nebo dokonce cynismus. 

Něco podobného může hrozit i naší víře, nebo – osobněji vy-
jádřeno – nám věřícím. Vždyť i my máme své představy (někdy 
ne úplně vědomé), jak by Bůh měl jednat, jak by měl reagovat 
na naše modlitby… Hořící keř se v této souvislosti může stát 
obrazem, který nás chrání a povzbuzuje. Ale nemůžeme skončit 
jen u symbolů, byť by byly sebehlubší a sebepůsobivější. Jde na- 
konec o to, abychom po Duchu svatém a jeho působení ve svém 
životě opravdu toužili a o ně prosili. Věřím, že potom, i když ho 
nebudeme moci nikdy definovat, zakusíme něco z jeho moci 
a síly pro naší cestu víry i pro svědectví o Kristu! A věřím, že 
nám dá potřebné dary pro život naší farnosti v této době, tolik 
poznamenané covidem, i pro opravy našeho kostela.

Jan Pacner, farář

Svatý Duch

Vstoupil jsi na ně
pohromadě
vstoupil jsi, Pane
jako plamen
sedmera darů
Svatý Duch
ve třech a přece
jeden Bůh.

Slavíme sestup
Ducha z nebe
zjevení Synem
přislíbené
dopřej ať plamen
sedmi darů
přivede Boží
slovo k právu.

Jan Král

Radostná zvěst Božího slova
My všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo 
– ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní – 
všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.

1Kor 12,13



2 \

Co možná nevíš
o historii kostela
sv. Jakuba

Presbyterium a hlavní oltář: 
Byl navržen Heinrichem Fert-

lem roku 1881 a vytvořen Janem 
Eduardem Tomolou v letech 1888 
–1897.

Je osazen řadou soch. Nahoře 
v baldachýnu sv. Jakub starší – pat- 
ron kostela. 

Ve střední arkádě se nachází 
sochy ukřižovaného Ježíše Krista, 
Panny Marie a sv. Jana. V bočních 
arkádách je svatý Cyril a Metoděj. 
Oltář je 15 metrů vysoký a je vy-
tvořen jako novogotický.

Autorem obětního stolu, z roku 
1990 je Antonín Brychta. Na přípo-
rách okolo obvodu presbyteria jsou 
sochy 12 apoštolů. Uprostřed na 
přípoře je kamenná gotická socha 
Spasitele – jako PANTOKRATORA 
(vševládce) z 15. století. 

Je to patrně druhá nejznámější 
plastika v kostele. Tou nejstarší je 
Korpus Christi v boční kapli na 
severní straně kostela. Udává se, 
že byla přivezena Karlem IV. Z je-
ho italských cest, ale o datu jeho 
vzniku není nic známo.

Klenba: 
V pestré síti žeber na klenbě 

v presbytáři jsou královské znaky. 
První je Ludvíka Jagelonského 
(1506–1526) a jeho manželky Marie 
Habsburské (1505–1558), mezi ni-
mi je znak Brna z roku 1526. Ko-
lem jsou letopočty důležité pro his-
torii kostela – od předpokládaného 
prvního zápisu až po rok poslední 
rekonstrukce kostela v roce 2015.

Kazatelna:
Pochází z roku 1526. Ozdobná 

mříž a stříška, která je osazena so-
chami čtyř evangelistů, Jana Křti-
tele, Jakuba Staršího a Ježíše – Spa- 
sitele. Jsou datovány rokem 1684. 
Vlastní kazatelnu zdobí plastiky 
znázorňující narození Krista, dva-
náctiletého Ježíše učícího v chrá-
mě a zjevení Krista na hoře 
Tábor.

Pokračování příště,
připravila Jana Vytlačilová

Letos v lednu jsem měl nehodu 
na kole. Silniční kolo je moje 

vášeň, jezdím do práce každý den, 
léto, zima, a moje žena se (hlavně 
v zimě) trochu obává, aby mně to 
někde neuklouzlo nebo do mě ně-
kdo nevrazil. Ale, jaká to ironie, 
nehodu jsem si nakonec způsobil 
sám, když jsem díky chvilkové ne-
pozornosti narazil do stojící dodáv-
ky. O razanci střetu svědčí prasklý 
rám kola i cyklistická helma. Po 
nárazu hlavou do zadních dveří 
auta jsem se sesunul na silnici, ale 
kromě drobných oděrků a několi-
kadenní bolesti zad se mi, díky 
Bohu, vůbec nic nestalo. Těžko to-
mu uvěřit, ale celý incident se stal 
při jízdě do kopce, v plné rychlosti 
na rovině nebo snad z kopce by 
vše mohlo dopadnout mnohem 
hůř. Kdo někdy sledoval nějaký 
přenos z Tour de France, si možná 
si všiml, kolik se na kole dá při 
sjezdu jet. To jen my, které Pán 
naštěstí vybavil včasnou pojistkou 
strachu, raději při čísle padesát 
mačkáme brzdy. Netřeba zdůraz-
ňovat, že náraz v takové rychlosti 
do stojící překážky může mít pro 
cyklistu fatální následky. Anděl 
Páně při mně tentokrát pevně stál 

a možná mě Pán chtěl jemně upo-
zornit, že naše bytí je velmi křeh-
ké a abych si dával na kole (i jinde) 
větší pozor.

A opravdu, nevíme dne ani ho-
diny, právě letos jsem si tichou po-
korou připomněl deset let od chví-
le, kdy jsem ve vlnách oceánu 
málem přišel o život. V těch vlnách 
jsme tenkrát byli dva, ale Vladimír 
takové štěstí jako já neměl. Neměl 
ho ani pan Stanislav, jehož příběh 
jsem si s mrazením v zádech pře-
četl v dušičkovém čísle KT, když 
v úplném závěru poutě do Santiaga 
de Compostela utonul pod skalami 
mysu Finisterre. Mě ale Bůh ten-
krát před deseti lety chtěl zřejmě 
ještě na tomto světě nechat, věděl, 
že má se mnou ještě jiné plány. 
A stalo se toho opravdu hodně. 
Oženil jsem se, já i moje žena jsme 
přijali svátost křtu, máme tři krás-
né děti.

Milostivý Bože děkuji Ti z celé-
ho srdce, že nám znovu a znovu 
dáváš nové šance a modlím se za 
Vladimíra, Stanislava a všechny ty, 
které jsi, z našeho pohledu před-
časně, k sobě vzal.

Martin Chadima

To nevymyslíš, to nenaplánuješ…

Noc kostelů

Po roční odmlce se naše farnost 
opět zapojí do Noci kostelů 

v pátek 28. května 2021. Program 
ovšem bude poznamenán součas-
nou situací, je zkrácen a některá 
tradiční „lákadla“ (prohlídka věže, 
program pro děti nebo drobné po-
hoštění) musela být vypuštěna.

Program:
17:30
ekumenické zahájení Noci kostelů

18.00–18:30
varhanní recitál (Ondřej Múčka)

19:00–19:30
zpívá sbor slovenské mládeže 
Tumaini

20:00–20:30
zpívá sbor Jakubák

21:00–21:45
mše sv., po ní zakončení.

V presbytáři kostela můžete po 
celý večer shlédnout výstavu vel-
koformátových fotografií fotogra-
fického spolku Člověk a Víra. 
V době mezi hudebními vystoupe-
ními je též možné navštívit kůr 
kostela (věž zůstane uzavřena).

Slavnost Těla a Krve Páně
Slavnost Těla a Krve Páně („Bo-

ží Tělo“) letos připadá na čtvrtek 
3. června.

V našem chrámu budou mše sv. 
v 8:00 a 19:00 hod. Po ranní mši 
sv. bude eucharistický výstav, po 
večerní výstav s eucharistickým 
průvodem kostelem, do kterého 
zveme zvlášť družičky.

Oslava tohoto velkého tajemství 
naší víry se uskuteční též v neděli 
6. června. 
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Úklid v kostele sv. Jakuba
po prvním pátku v měsíci 
vždy v sobotu v 9.00 
v ostatní pátky po mši svaté 
v 19.45 

Pro dobrovolníky, kteří by 
rádi vypomohli s úklidem, 
uvádíme rozdělení úklido-
vých služeb, vždy na pří-
slušný měsíc:

Úklid v kostele v měsíci 
červnu a o prázdninách:

PÁTEK 28. 5.
NOC KOSTELŮ –
ÚKLID NEBUDE

SOBOTA 29. 5.
V 9:00 ÚKLID – PO NOCI 
KOSTELŮ – VŠICHNI

SOBOTA 5. 6.
RODIČE

PÁTEK 11. 6.
NEOKATECHUMENÁT

PÁTEK 18. 6.
SLOVENSKÁ MLÁDEŽ

PÁTEK 25. 6.
MLÁDEŽ

ČERVENEC–SRPEN
DOBROVOLNÍCI

Fotografie Josef Múčka



Z kalendáře: od Letnic do prázdnin 2021
Pro bližší informace sledujte ohlášky a naše farní stránky www.svatyjakub.cz.

Datum      Hodina Co nás čeká Místo

Ne 23. 5.  Slavnost Seslání Ducha svatého
   Sbírka na charitativní účely
Čt 27. 5.  Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Pá 28. 5. 1730–2200 Noc kostelů – viz bližší informace v samostatném článku
   Změna času večerní bohoslužby – 21.00 ............................ kostel
Ne 30. 5.  Slavnost Nejsvětější Trojice
Po 31. 5.  Svátek Navštívení P. Marie
Čt 3. 6,  Slavnost Těla a Krve Páně – doporučený svátek
   mše sv. 8.00, 19.00
Pá 4. 6. 20–21 Nikodémova noc  ....................................................................... kostel
Ne 6. 6.  10. neděle v mezidobí
Pá 11. 6.  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
   mše sv. 8.00, 19.00
So 12. 6.  Památka Neposkvrněného Srdce P. Marie – mše sv. 8.00 
Ne 13. 6.  11. neděle v mezidobí
So 19. 6. 9.00 Kněžské svěcení (možnost účasti bude upřesněna) .......... katedrála
Ne 20. 6.  12. neděle v mezidobí
Čt 24. 6.  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
   mše sv. 8.00, 19.00
Ne 27. 6.  13. neděle v mezidobí
Út 29. 6.  Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů
   brněnské diecéze – doporučený svátek 
   mše sv. 8.00, 19.00
So 3. 7.  Svátek sv. Tomáše, apoštola
Ne 4. 7.  14. neděle v mezidobí

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.

Tentokrát: perličky, které se skuteč-
ně zazněly v knihkupectví Cesta:

* * *
Kupující paní chtěla pro vnučku 
knížku ke křtu. Nabízeli jsme ji le-
porelka s modlitbami pro děti, bib-
ličky o Pánu Ježíši, o andělíčkách... 
nebylo to ono.
I zeptala se: „...a Tři prasátka 
nemáte?“

* * *
Kupující: „Chci poslat jednomu fa-
rářovi přání k velikonocům.“ 

„Vy myslíte, že se hodí tady ty po-
hlednice s tím křížem?“ 
Prodávající: „Ano.“
Kupující: „Já chtěla velikonoční – 
s kuřátkama.“

* * *
Kupující: „Chci pro svoji pobožnou 
tetu nějakého pěkného velikonoční-
ho Ježíška se zajíčkem, ne tady ty 
morbidní obrázky.“

* * *
Kupující: „Chci nějaké přání. Víte, 
oni jsou takoví posvátní, ale ne 
posvěcení.“

Kupující: „Vidím, že tu máte samý 
pobožný knížky. Normální knihy 
nemáte?“

* * *
Kupující: „Máte tady ve výloze vy-
stavenou knihu. Máte ji i uvnitř?“
Prodávající: „A jak se ta kniha jme-
nuje, prosím?“
Kupující: „Tak máte ji?“

* * *
Kupující: „Už jste dostali zítřejší 
noviny?“

Špetka humoru od jáhna Josefa:


