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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.

Velikonoční doba 2021

Milí farníci a vy, kdo navštěvujete kostel sv. Jakuba!
Jako -náctiletý jsem se setkal se zkušeným a moudrým knězem (v té době mě 

ani nenapadlo, že by se něco podobného mohlo týkat mě osobně), z kterého pří-
mo vyzařovala dobrota a radost. Bylo to nedlouho po Velikonocích, proto jsem 
se ho zeptal, co se ho při prožívání svátků zvlášť dotklo. „Budeš se možná divit, 
ale byla to Bílá sobota,“ zněla odpověď. „Proč bych se měl divit? Vždyť obřady 
slavení Kristova vzkříšení jsou nádherné!“ „Aha, další, kdo neví, že noční slave-
ní vzkříšení nejsou žádné obřady Bílé soboty, že se jedná o velikonoční vigilii, 
která už patří k neděli,“ povzdechl si kněz. A pak to doplnil: „Víš, myslel jsem 
sobotní den, kdy se vůbec nic neděje, kdy se jen modlíme na místě, které připo-
míná Ježíšův hrob, kdy se Bůh jakoby odmlčel…“

Tenkrát jsem moc nechápal, jako zrovna toto může někoho tak radostného 
z celých Velikonoc oslovit nejvíc. Ale postupně si stále víc uvědomuji, jak právě 
tento den v sobě nese tu těžko vyslovitelnou zkušenost zdánlivé Boží nepřítom-
nosti či dokonce lhostejnosti. Kde byl Bůh, když Ježíš trpěl a umíral? Proč ho 
nechal zemřít hroznou smrtí určenou pro nejtěžší zločince, proč se ho nezastal? 
Proč všechny naděje nakonec skončí v hrobě? To bylo drama oné soboty pro 
Ježíšovy nejbližší a toto drama se někdy stává až příliš aktuální i pro nás – mod-

líme se a nic se neděje, kolem nás se vrší problém na 
problém, šíří se zlo (nebo v současnosti pandemie, 
která stále nebere konce)… a zdá se, že Bůh nijak ne-
zasahuje.

Ano, Ježíšova cesta ke vzkříšení šla přes samé dno 
utrpení a smrti. Cesta učedníků k víře ve vzkříšení 
šla přes dno nevěry, otázek a pochybností. I naše víra 
se někdy setká s tajemstvím Bílé soboty, s tajemstvím 
Boha, který (zdánlivě) nejedná, nestará se, nechává 
svět a člověka jeho osudu. Možná právě tam, kde si 
přiznáme, že se nám někdy nevěří snadno, můžeme 
s novou silou zakusit zvěst o Ježíšově vzkříšení sku-
tečně jako evangelium, radostnou zvěst o Boží moci 
a lásce. A tak ať velikonoční svíce, která zazářila 
o noci vzkříšení a bude nyní padesát dní svítit při 
bohoslužbách u oltáře, nám připomíná, že Ježíš nejen 
přemohl smrt, ale že je s člověkem (tedy i s námi 
v této náročné a místy už deprimující době) i v jeho 
pochybnostech a hledání a dovede je nakonec projas-
nit světlem svého vítězství.

Jan Pacner, farář

Radostná zvěst Božího slova
Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš 

přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ 
Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, 
vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale 
věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu 
řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo nevi-
děli, a uvěřili!“

Jan 20, 26-29

Ticho Bílé soboty

Ticho Bílé soboty to zvláštní je čas,

na chvíli umlknul i ptáků hlas.

Varhany nehrají a mlčí zvony,

z rádia linou se jen smutné tóny.

Od kříže vzdálen několik stop,

ve skále vytesán je Boží hrob. 

Sedím a snažím se pochopit něco víc.

Je Boží láska opravdu bez hranic?

Jednou se Pane, budeš mě ptát,

měl jsi své bližní opravdu rád?

Láska vždy odpouští, nabízí rámě,

Bůh není zavřený na zámek v chrámě.

Tam kde jsem já, tam je i On,

v srdci mém rozezní Vzkříšení zvon!

Jan Šlachta
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Až do 8. prosince tohoto roku 
prožíváme v katolické církvi 

Rok sv. Josefa. Má nás inspirovat, 
abychom každý den upevňovali 
jeho příkladem svůj život z víry 
a učili se jako on být vnímaví 
pro Boží vůli. Můžeme ho prosit 
o přímluvu, abychom získali útě-
chu a ulehčení od těžkých lid-
ských útrap, kterými je pozname-
nána naše doba. 

Mohou nám v tom pomoci tzv. 
odpustky, tedy modlitby, činnost 
či duchovní úkony, skrze které 
dostáváme na přímluvu církve 
osvobození od následků našich 
hříchů a posilu na cestě následo-
vání Krista. 

Podmínky k získání daru 
odpustků v Roce sv. Josefa

„Dar zvláštních odpustků“ 
spojených s Rokem sv. Josefa 
oznamuje dekret Apoštolské pe-
nitenciárie. Dar plnomocných 
odpustků lze získat za obvyklých 
podmínek, mezi které patří svá-
tostná zpověď, svaté přijímání 
a modlitba na úmysl Svatého ot-
ce. Věřící musejí odmítnout veš-
kerou zálibu v hříchu a zúčastnit 
se akcí spojených s Rokem sv. 
Josefa při příležitostech určených 
Apoštolskou penitenciárií.

Dekret připomíná, že sv. Josef 
byl mužem modlitby, který také 
dnes všechny zve k prohloubení 
vztahu s Otcem, dovolujícímu 
rozpoznat Jeho vůli v životě. 
Plnomocné odpustky může získat 
ten, kdo se nejméně na 30 minut 
zastaví v rozjímání nad modlit-
bou Otče náš nebo se zúčastní 
duchovních cvičení či jednoden-
ního soustředění zahrnujícího 
meditaci nad postavou Mariina 
snoubence.

Sv. Josef byl spravedlivým mu-
žem střežícím hluboké tajemství 
svého srdce. Pomáhá objevovat 
hodnotu ticha a poctivosti v plně-
ní každodenních povinností. Ta-
ké ti, kdo během tohoto roku  
po jeho příkladu vykonají skutek 

Milí farníci,
Mnozí z vás jste zapojeni modlit-

bou desátku do společenství Živého 
růžence, které u nás ve farnosti exis-
tuje od roku 1995. Toto „neviditelné“ 
společenství již daleko přesahuje rá-
mec naší farnosti a celkově čítá přes 
450 modlitebníků. I když se navzá-
jem nevidíme, přesto dlouhodobě 
cítíme požehnání, které nás nese. 
Mnozí, dnes už starší píší, že jim 
toto zapojení působí radost a do 
modlitby zahrnují i své denní oběti 
z dlouhodobých nemocí. Myslím, že 
až na věčnosti uvidíme, kdo se za 
nás věrně přimlouval a kdo nám po-
máhal a posiloval. V tom je tato ne-
viditelná akce krásná a plná naděje.

Letos nám ze společenství opět 
odešlo pár modlitebníků a jejich 
místa jsou prázdná. Chceme vás po-
vzbudit, pokud cítíte, že byste mohli 
vzít závazek modlitby jednoho desát-
ku denně, přihlaste se. 

Za Světové společenství Živého růžence 
sv. Filomény Helena a Josef Múčkovi

Poděkování
Nevíme, zda prožívaná pande-

mie, či vytrvalé výzvy k úklidu způ-
sobily, že letošní velikonoční úklid 
v sobotu, 27. 3., se mimořádně vyda-
řil! Před nedávnem se nás na stej-
nou akci sešlo maximálně 5, a to se 
velmi těžko stíhá trochu hloubkově 
uklidit potřebné.

Chceme touto cestou poděkovat 
všem, kdo se zúčastnili a zabrali. 
Bylo nás celkem 17, pracovalo se pil-
ně od 9 do 13.30 hodin a bylo stále 
co dělat. Vše pro čest a slávu Boží.

HM

K roku sv. Josefa
tělesného či duchovního milo- 
srdenství, mohou získat plnomoc-
né odpustky.

Nejdůležitějším rysem Josefo-
va povolání byl úkol střežit Sva-
tou rodinu z Nazareta. Aby všech- 
ny křesťanské rodiny pocítily 
pozvání vytvářet atmosféru jed-
noty, lásky a modlitby, je dar 
plnomocných odpustků rozšířen 
také na rodiny nebo snoubence, 
kteří se společně modlí růženec.

Papež Pius XII. zavedl 1. květ-
na 1955 svátek sv. Josefa Dělníka 
s poukazem na důstojnost práce 
a s úmyslem inspirovat sociální 
život a zákony, založené na rov-
ném rozdělení práv a povinností. 
Plnomocné odpustky budou moci 
získat také ti, kdo svěří svou kaž- 
dodenní práci sv. Josefovi.

Sv. Josef je rovněž patronem 
lidí v nebezpečných situacích, tr-
pících, donucených k útěku a osa- 
mocených. Apoštolská peniten- 
ciárie oznamuje možnost získat 
plnomocné odpustky také pro ty, 
kdo se pomodlí litanie ke sv. Jo-
sefu nebo jakoukoli jinou mod- 
litbu ke sv. Josefu, podle vlastní 
liturgické tradice, na úmysl pro-
následované církve a za posilu 
pro křesťany vystavené různým 
formám útlaku. Jako zvláště 
vhodné příležitosti získání plno-
mocných odpustků se zmiňují 
svátky ke cti sv. Josefa, tedy 19. 
března a 1. května, ale také svá-
tek Svaté rodiny, Neděle sv. Jose-
fa podle byzantské tradice, 19. 
den každého měsíce a každá stře-
da, která je v latinské církvi tra-
dičně zasvěcená sv. Josefu.

V současném kontextu sanitár-
ního ohrožení je dar plnomoc-
ných odpustků rozšířen zejména 
na staré lidi, nemocné, umírající 
a ty, kteří nemohou vycházet 
z domova. Podmínkou v těchto 
případech je odmítnutí záliby 
v hříchu, úmysl dostát všem sta-
noveným podmínkám, jakmile to 
situace dovolí, a modlitba ke cti 
sv. Josefa spojená s obětí vlastní-
ho utrpení. (www.cirkev)

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 vypo-
mohli s úklidem, uvádíme rozdělení 
úklidových služeb, vždy na příslušný 
měsíc:

Úklid v kostele
v měsíci dubnu a květnu:
pátek ..........9. 4.  ... mládež
pátek ........16. 4.  ... neokatechumenát
pátek ........23. 4.  ... slovenská mládež
sobota ........8. 5.  ... rodiče
pátek ........14. 5.  ... neokatechumenát
pátek ........21. 5.  ... slovenská mládež
pátek ........28. 5.  ... mládež
sobota ........5. 6.  ... rodiče
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Na sv. Josefa narozená…
Letos v březnu, v roce sv. Josefa, 

jsme zažili jeden z nejsilnějších do-
teků Pána Boha v našem životě. Po 
dvou klučících se nám narodila hol-
čička. Stejně jako u předchozích tě-
hotenství jsme se chtěli nechat pře-
kvapit. Bylo nám to úplně jedno, ale 
spíše jsme podvědomě očekávali, že 
to bude zase kluk… Zvláště po tom, 
co se nám před dvěma lety narodil 
třetí kluk. Narodil se bohužel před-
časně, už bez života, navíc byl ne-
mocný, takže bych ho stejně nedo- 
kázala donosit. Dostal jméno Josef. 
Josífek. Dokonce jsme ho stačili 
i pokřtít. Jméno Josef navrhoval 
manžel už u prvního syna, ale při-

Humor je také důležitý
Stalo se, že Jan XXIII. jmenoval do funkce jednoho bisku-
pa. Když se s ním po nějaké době setkal, stěžoval si mu 
nově jmenovaný biskup na to, jaké má starosti při vyko-
návání své biskupské funkce a jak často nemůže kvůli 
těmto starostem ani spát. 
Papež mu pozorně naslouchal a pak mu pravil: „Drahý 
otče biskupe, z toho si nic nedělejte! Když mne zvolili 
papežem, také jsem pro podobné starosti nemohl spát.  
Až jednou se mi v noci ukázal anděl a řekl mi: ,Ale Jeníč-
ku, nedělej se tak důležitým!‘ A od té doby jsem spal 
dobře.“

K tomu ještě jedna drobnost. V ranní modlitbě Jana 
XXIII., kterou sám složil (a jejíž překlad je zahrnut v na-
šem českém Kancionálu, 1974, str. 17, číslo 013), se nachá-
zí také prosba „za jiskřičku humoru, kterého je také za-
potřebí“. Tato prosba naznačuje, jakou úlohu v duchovním 
životě přisuzoval Jan XXIII. humoru. Vím ze zkušenosti, 
že řada věřících si vzala tuto ranní modlitbu za svou. 
Možná, že by se začalo více „jiskřit“ v soumračném čase 
dneška, kdyby představitel moderního křesťanství papež 
Jan XXIII nalezl více následovníků.

(Převzato z knihy Bereme smích vážně?, kterou vydalo 
nakladatelství Trinitas.)

Mladá katolická rodina tráví spokojeně spolu nedělní od-
poledne, když tu najednou zadrnčí zvonek u dveří. Muž 
jde otevřít a vidí, za dveřmi je smrtka. Padne na kolena 
se slzami v očích a začne bědovat: Mě si neber, já jsem 
ještě mladý, nic jsem si neužil, jsem se ženou teprve rok. 
První dítě se zrovna narodilo a čekáme druhé. Máme 
také rozestavěný barák, na auto jsme si půjčili u banky. 
Mě si přece nemůžeš vzít, buuuu! Smrtka se na něj s des-
pektem podívá a řekne temným hlasem: Uhni srabe, jdu 
si pro křečka.

Špetka humoru od jáhna Josefa:

Přijde babička za panem farářem a s vážným obličejem 
mu povídá: „Pane faráři, když dám 50.000 na kostel, bu-
du za to spasená?“ Pan farář se na chvíli zamyslí a pak 
povídá: „Jestli budete spasena, to s jistotou říct nemohu, 
ale určitě to můžete zkusit.“

To nevymyslíš, to nanaplánuješ…
znám se, že se mi moc nelíbilo, že 
by se mu říkalo Pepík, Pepča apod. 
Nakonec máme Františka a po něm 
Jindříška. Jméno Josef ale vyplulo 
úplně samo právě před dvěma roky…

Když čas trochu odvál nejhorší 
smutek, shodli jsme se, že dá-li Pán-
bůh, tak bychom pořád strašně rádi 
přivítali do naší rodiny dalšího člo-
víčka. Ale ani poté se dlouho neda-
řilo. Až minulý rok se na nás usmá-
lo štěstí a na začátku března po 
téměř devítiměsíčních obavách (ne-
chci říci strachu, protože jsme pevně 
věřili, že pokud s námi Pán počítá 
jako s rodiči dalšího dítěte, tak se 
bát nemusíme) se přiblížil termín 
porodu. Když to ale ani týden po 

termínu nevypadalo, že se porod 
chystá, já se stále cítila výborně (vě-
děla jsem, že já spíš patřím do té 
skupiny žen, které rodí později, oba 
kluci se narodili skoro dva týdny po 
termínu), lékaři začali mluvit o vy-
volání. V té chvíli mě TO napadlo. 
Za to děťátko se určitě přimluvil Jo-
sífek a narodí se na Josefa, to je 
v pátek. Lékaři pak rozhodli, že nej-
déle se bude čekat do pátku. V pátek 
19. března, na svátek sv. Josefa se 
nám narodila Iva. Pane Bože, sv. Jo-
sefe, Josífku, všichni přímluvci, dě-
kujeme Vám z celého srdce.

Leona a Martin Chadimovi



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

V současnosti nemůžeme plánovat další akce, věříme, že se situace bude postupně zlepšovat
a umožní další aktivity i mimo kostel. 

Datum      Hodina Co nás čeká Místo

Ne 4. 4.  Neděle Zmrtvýchvstání Páně
   mše sv. 7.30, 9.30, 11.30, 19.00 (SK) 
   Změna času bohoslužeb kvůli televiznímu přenosu
  9.30 Mše sv. přenášena ČT2
Po 5. 4.  Velikonoční pondělí – mše sv. 8.00, 19.00
Ne 11. 4.  2. neděle velikonoční (neděle Božího milosrdenství)
Ne 18. 4.  3. neděle velikonoční 
Pá 23. 4.  Svátek sv. Vojtěcha,
   biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze
Ne 25. 4.  4. neděle velikonoční 
Čt 29. 4.  Svátek sv. Kateřiny Sienské,
   panny a učitelky církve, patronky Evropy
Ne 2. 5.  5. neděle velikonoční 
Po 3. 5.  Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Pá 7. 5. 20–21 Nikodémova noc – 1. pátek v měsíci .............................................. kostel
Ne 9. 5.  6. neděle velikonoční
   Sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu
Čt 13. 5.  Slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek
   Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha sv. 
Pá 14. 5.  Svátek sv. Matěje, apoštola
Ne 16. 5.  7. neděle velikonoční 
Pá 21. 5.  Svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály
Ne 23. 5.  Slavnost Seslání Ducha svatého
   Sbírka na charitativní účely

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.

Kolem kostela existoval již od r. 
1350 hřbitov s řadou kaplí. Ten-

to hřbitov byl považován za „čestný“ 
a byli v něm pohřbíváni zasloužilí 
občané města. Roku 1784 byl hřbitov 
zrušen a kaple postupně zbořeny.

V rámci asanace historického 
centra města došlo k úplné přestav-
bě tohoto prostoru. Při archeologic-
kém průzkumu v letech 2001–2003 
byly odkryty původní zbytky stavby, 
bylo zaevidováno na 320 hrobů z 13. 
–16. století a navíc byla objevená do 
té doby netušená většina podzemní 
kostnice, obsahující pozůstatky tisí-
ců osob. V interiéru kostela je celá 
řada náhrobků z 16.–18. století.

 Z nich patrně nejznámější je 
mramorový náhrobek ochránce měs-

Co možná nevíš o historii kostela sv. Jakuba
ta Brna proti Švédům roku 1645, 
maršála Louis Raduita de Souches. 
Náhrobek byl budován v roce 1718–
1727 Janem Prötstlem – kamenické 
práce a Jan Zikmund Kerker vytvořil 
bronzovou plastiku. Náhrobek byl 
původně umístěn v pohřební kapli 
na jižní straně kostela, která byla 
ovšem odstraněna roku 1784. Sou-

časná adaptace je úpravou z roku 
1964 podle návrhu Bohuslava Fuch-
se.

V kostele se nachází několik his-
torických náhrobků ze zrušeného 
hřbitova. Jsou z doby od konce 16. 
století do konce 17. století.

Původní vstup do krypty pod 
chrámem je krytý kamenem z roku 
1746, který nese latinský nápis „Pa-
matuj a uvaž, poutníku. My, kteří 
jsme pod tímto náhrobkem, byli 
jsme, co jsi ty a ty budeš, co jsme 
my. Nad tím přemýšlej a nám, kteří 
očekáváme tvé prosby od nekonečně 
dobrého Boha vyprošuj odpočinutí.“

Pokračování příště. 
Z historických pramenů zpracovala

Jana Vytlačilová


