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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.

Prázdniny 2021

Ke hvězdám
Vycházím večer
s večernicí
k procházkám hvězdnou
klenotnicí
myslím, že
nejsem sám.

Vzdálené shluky
mléčné dráhy
na plátně noci
promítají
náměty
k úvahám.

Pobýváš krátce
směšně malý
na zemi mezi
planetami
s úsilím
vnikat dál.

Vyjdi si večer
s večernicí
k procházkám hvězdnou
klenotnicí
nebudeš
jistě sám.

                                     Jan Král

Milí farníci a vy, kdo navštěvujete kostel sv. Jakuba!
Na začátku prázdnin vždy prožíváme slavnost sv. Cyrila a Metoděje Ačko-

liv to nebyli první misionáři na našem území, vnímáme je jako ty, kdo nám 
přinesli víru v Krista. Proč? Protože zvěstovali víru jazykem, kterému naši 
předci rozuměli, a dokázali spojit křesťanskou zvěst s jejich životem. To mě 
vždy znovu vede k přemýšlení a modlitbě, jak dnes věrohodně zvěstovat evan- 
gelium. Nemám pochopitelně hotové odpovědi, ale vnímám, že nestačí čekat, 
kdo přijde do kostela, že je potřeba jít za lidmi tam, kde jsou – o prázdninách 
na táborech, nejrůznějších setkáních, putováních či akcích v přírodě. Protože 
nabídka bohoslužeb v centru Brna je dostatečná, rozhodli jsme se s kolegy ze 
sousední farnosti sv. Tomáše, že v pracovní dny o prázdninách budou ranní 
mše sv. u sv. Tomáše a večerní mše sv. u nás (jednoduše řečeno, ráno v 7 
u sv. Tomáše, večer v 7 u sv. Jakuba). Vás, kteří v prázdninové době od pon-
dělí do pátku přijdete o svou „oblíbenou“ bohoslužbu (ať už osmou u sv. Ja-
kuba nebo v 17:30 u sv. Tomáše), prosím o pochopení. Poněkud se nám uvol-
ní ruce, abychom mohli zavítat např. na náš farní tábor a další akce, najít 

prostor pro odpočinek (ten taky potřebujeme) a také abychom 
se vyrovnali s tím, že budeme od prázdnin v menším počtu.

Náš kaplan Tomáš Marada bude sice po 3 létech pobytu 
u sv. Jakuba od 1. srpna (kdy se s ním při mši sv. v 9:30 roz-
loučíme) nadále působit na území naší farnosti v církevním 
domově Petrinum, ale jeho domovskou farností se stane Brno-
-Bystrc, tedy v našem chrámu už se s ním setkávat nebudeme. 
Také od sv. Tomáše odchází kaplan Martin Hönig a nově tam 
bude vypomáhat bývalý farář z Lesné Pavel Hověz. 

Do prázdnin vstupujeme v době, kdy máme radost z nor-
málnějších (i když ne úplně normálních) možností jejich pro-
žití, a zároveň s určitou obavou, co nás čeká v podzimních 
měsících. Na tomto místě chci především vyjádřit své velké 
přání, abychom i v době prázdnin a dovolených, ať ji budeme 
prožívat jakkoli a kdekoli, zůstali ve spojení s Kristem, aby-
chom se nebáli prožít společenství církve v jiné farnosti nebo 
i jiném státě, abychom dostali a rozvinuli nové impulsy pro 
svou cestu víry!

Jan Pacner, farář

Povzbuzení Božího slova (platí i pro prázdniny):

Všechno, cokoli mluvíte nebo konáte, čiňte ve jménu 
Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

Kol 3,17
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Ve čtvrtek, 3. 6. jsme slavili v na-
šem kostele slavnost Těla a Krve 
Páně – Boží Tělo. Oslovila jsem ně-
které z družiček, které zdobily ky-
tičkami cestu pro Ježíše v Eucharis-
tii, a dozvěděla jsem se samé pěkné 
věci.

Oslovené holčičky jsou Klárka, 
Hanička, Emička, Madlenka a Terez-
ka.

Chodíš už ke svatému přijímání? 
A jaké to je?
Odpovědi: Ano, bezva. Jasně, dobré. 
Ano, hezké. Ještě ne, škoda. Ano, 
ráda, hezké.

Když přijímáš, tak se modlíš nauče-
nou modlitbu nebo vlastními slovy?
Odpovědi: Vlastními slovy. Někdy 
tak a někdy tak. Obojí. Modlím se 
i bez přijímání. Naučenou i „svoji“.

Slavnost Těla a Krve Páně

Máš nějakou zkušenost s vyslyšením modliteb, zvláště po 
sv. přijímání?
Odpovědi: Ano, často, za kovidu jsme se modlili celý růže-
nec a každý den! Už vícekrát, my jsme se taky modlili 
a Korunku k tomu. Ano a doma se modlíme každý den. 
Kolikrát a modlili jsme se taky celý růženec! Mám jich ně-
kolik i po růženci.

Není pro tebe těžké věřit, že Ježíš je přítomen v tom malém 
kousku hostie?
Odpovědi: Ne, vůbec ne. Věřím tomu. Jasně, je to pravda. 
Není to těžký. Není to pro mě těžký, věřím.

A jak se Ti líbil kytičkový průvod před monstrancí s Pánem 
Ježíšem?
Odpovědi: Byla jsem nemocná. Ano, moc. Hezký. Těšila jsem 
se, ale měly jsme málo kytiček. Moc hezký, ale taky málo 
kytiček.

Musíte uznat, že všechny díven-
ky (9 až 11 let) mají nakročeno být 
dobrými a věřícími ženami a ledas- 
čem jsou nám příkladem. Hlavně 
v nadšení a bezprostřední vírou.

Provázejme je modlitbami!

Rozhovor: H. Múčková
Foto: Lukáš Moravec
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Oltáře
Po obvodu kostelní lodi je 7 oltá-

řů, vesměs 2. polovina 18. století.
Oltář Nejsvětější Trojice, obraz 

namaloval František Vavřinec Ko-
rompay. 

Na mense stojí socha Neposkvr-
něného Srdce Panny Marie, dílo 
F. Proseckého.

Oltář sv. Jana Nepomuka, obraz 
namaloval Josef František Wickart. 

Na menze stojí Nejsvětějšího Srce 
Ježíšova, dílo F. Proseckého.

Oltář sv. Josefa, obraz Smrt sv. 
Josefa opět namaloval F. V. Korom-
pay. 

Na menze stojí socha sv. Josefa 
od neznámého autora.

Oltář Poslední večeře, obraz na-
maloval Josef Stern. 

Na mense stojí socha Krista Krá-
le od neznámého autora.

Oltář Čtrnácti svatých pomocní-
ků, obraz namaloval F. V. Korompay. 

Na menze stojí dřevěná polychro-
movaná pieta od neznámého autora.

Oltář Nanebevzetí Panny Marie, 
obraz namaloval opět F. V. Korom-
pay.

Na menze je umístěn v rámu ob-
raz Panny Marie Svatotomské – ko-
pie Palladia města Brna.

Oltář Ecce Homo, je vytvořen 
z umělého mramoru Janem Jiřím 

Schaubergerem. Socha Krista v oko-
vech od neznámého autora není pů-
vodní, ale pravděpodobně ze zruše-
ného hřbitova.

Lavice
Chórové lavice v presbyteriu a la- 

vice v lodi jsou z dubového dřeva 
z roku 1707. Jejich autoři jsou Adam 
Antonín Zeith z Kanic, Jan Michael 
z Wiesenbergu, Bedřich Wilhelm 
z Poysdorfu a Antonín Riga.

Kostelní lavice jsou z let 1710–
1712. Autoři: A. Riga, Johann Allet- 
ze, Jan Michael, A. A. Zeith a B. Wil- 
helm.

Věž
Roku 1592 byla dokončena obno-

va kostela po požáru z roku 1515. 
Byla původně vysoká jen 280 stop, 
což je 89 m. Po obnově zastřešení 
roku 1843 až 1844 byla navýšena 
o 1,5 sáhu (sáh je 1,896 m), dnes te- 
dy měří 92 metrů, což patří k pěti 
nejvyšším v ČR. Vůbec nejvyšší věž 
je v Plzni na kostele sv. Bartoloměje 
– 102,6 m. Dále věž u sv. Václava 
v Olomouci, která je 100,65 m. Kate-
drála sv. Víta, Vojtěcha a Václava 
v Praze je 96,6 m.

(Pokračování příště)
Jana Vytlačilová

Pouť od Jakuba
k Jakubovi 2021

Pokud se nic nestane, tak v září v so-
botu, 25. 9., se uskuteční pokračování 
našich poutí od Jakuba k Jakubovi. Ten-
tokrát bychom měli navštívit tyto koste-
ly sv. Jakuba v Osové Bítýšce, Ostrově 
nad Oslavou, Dalečíně, Bukově a v Ra-
šově. Vyrazíme v 8.30 od Bohémy a vrá-
tíme se večer, kolem 18 h. Ujedeme asi 
185 km. Cena okolo 200 Kč. 

Zapište si do diářů a včas se hlaste 
v sakristii!

Za organizaci jáhen Josef 

Pouť členů
Živého růžence

Letos opět pojedeme na pouť členů 
Světového Společenství Živého růžence 
sv. Filomény do poutního kostela sv. Fi-
lomény a sv. Jakuba staršího v Koclířo-
vě, a to v sobotu 7. srpna. Odjezd v 8 h 
od Bohémy, návrat kolem 16 h. Cena 
150 Kč. Zájemci hlaste se na tel. 
604 327 000 nebo 604 850 538. 

Helena a Josef Múčkovi

Farní tábor
Od 1. do 14. srpna se uskuteční pod 

vedením naší mládeže farní tábor. Ve-
doucí už delší dobu pečlivě připravují 
program. Prosíme farníky o modlitby, 
aby se celá akce vydařila, nikomu se nic 
zlého nestalo a vše sloužilo k větší cti 
a chvále Pána!

Organizátoři tábora

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 vy-
pomohli s úklidem, uvádíme roz-
dělení úklidových služeb, vždy na 
příslušný měsíc:

Úklid v kostele o prázdninách:

ČERVENEC–SRPEN
dobrovolníci 

Úklid po prázdninách:

SOBOTA 14. 9. rodiče
PÁTEK 10. 9 neokatechumenát
PÁTEK 17. 9. slovenská mládež 
PÁTEK 24. 9. mládež 
SOBOTA 2. 10. rodiče

Bohoslužby o prázdninách
Neděle: 8:00, 9:30 a 19:00 (SK) – nebude mše sv. v 11:00 hod., 
nedělní večerní mše sv. bude i o prázdninách ve slovenštině.
Pondělí – pátek (od úterý 6. července do pátku 27. srpna): 
pouze 19:00. 

Ranní mše sv. v 8:00 hod. nebudou, 
můžete navštívit mši sv. v sousedním kostele sv. Tomáše 
v 7:00 hod. 
V kostele sv. Tomáše v pracovní dny o prázdninách nebudou
mše sv. v 17:30 hod.

Sobota: 8:00

Jiný pořad bohoslužeb:
Pondělí 5. července –
slavnost sv. Cyrila a Metoděje: 8:00 a 19:00
Neděle 1. srpna: 8:00, 9:30, 11:00 a 19:00 (SK) 

Mše sv. v 11:00 bude česko-německá v rámci kontaktů se 
sdružením Ackermann-Gemeinde a diecézí Stuttgart-Rotten-
burg.

Co možná nevíš o historii kostela sv. Jakuba



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

Datum      Hodina Co nás čeká Místo

Pá 2. 7. 20–21 Nikodémova noc  .................................................................................kostel
So 3. 7.  Svátek sv. Tomáše, apoštola 
Ne 4. 7.  14. neděle v mezidobí – mše sv. 8:00, 9:30 a 19:00 (SK) 
Po 5. 7.  Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy,
   hlavních patronů Moravy – mše sv. 8:00 a 19:00
Út 6. 7. – Pá 27. 8.  Mše sv. v pracovní dny pouze v 19:00 hod. 
Ne 11. 7.  15. neděle v mezidobí – mše sv. 8:00, 9:30 a 19:00 (SK) 
   Adorační den farnosti 
   eucharistický výstav 10:30 – 12:00, 18:00 – 18:50 
Ne 18. 7.  16. neděle v mezidobí – mše sv. 8:00, 9:30 a 19:00 (SK) 
Čt 22. 7.  Svátek sv. Marie Magdalény 
Pá 23. 7.  Svátek sv. Brigity, manželky a řeholnice, patronky Evropy 
Ne 25. 7.  Slavnost sv. Jakuba, apoštola, patrona našeho chrámu –
   mše sv. 8:00, 9:30 a 19:00 (SK) 
Ne 1. 8.  18. neděle v mezidobí – mše sv. 8:00, 9:30 a 19:00 (SK)
   navíc 11:00 česko – německá mše sv.
   Při mši sv. v 9:30 – loučení s p. Tomášem Maradou 
Pá 6. 8.  Svátek Proměnění Páně 
  20–21 Nikodémova noc  .................................................................................kostel
Ne 8. 8.  19. neděle v mezidobí – mše sv. 8:00, 9:30 a 19:00 (SK) 
Po 9. 8.  Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, 
   panny a mučednice, patronky Evropy 
Út 10. 8.  Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 
Ne 15. 8.  Slavnost Nanebevzetí P. Marie – mše sv. 8:00, 9:30 a 19:00 (SK) 
Ne 22. 8.  21. neděle v mezidobí – mše sv. 8:00, 9:30 a 19:00 (SK) 
Út 24. 8.  Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 
Ne 29. 8.  22. neděle v mezidobí – mše sv. 8:00, 9:30 a 19:00 (SK) 
Od pondělí 30. 8. mše sv. v pracovní dny opět v 8:00 a 19:00 hod.

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.

„Tak co, Michale, jak dopadlo vy-
svědčení?“ chce vědět maminka.
„To je přece vedlejší, mami, hlavně, 
že jsme zdraví!“

* * *
„Pane vrchní, na tu večeři budu če-
kat do rána?“ „Ale kdepak, pane, 
o půlnoci zavíráme.“

* * *
„Pane vrchní, co jste mi to přinesl? 
Je to čaj nebo káva? Chutná to jako 

nafta!“ „Tak to bude káva, prosím. 
Čaj u nás totiž chutná jako terpen-
týn.“

* * *
Žáci v hodině literatury probírají kdo 
je kladný a kdo je záporný hrdina.
„Prosím, policajt je kladný a zloděj 
záporný.“ „Správně, a víš proč?“ 
„Protože policajt klade otázky a zlo-
děj zapírá.“

* * *

Dvě sousedky klevetí: „Slyšela jsi? 
Sousedka celé kázání při mši svaté 
chrápala!“
„Ano, všechny nás tím probudila.“

* * *
„Honzo, proč sis podepsal žákovskou 
knížku sám?“ ptá se učitel.
„Otec mi řekl, že jsem jeho pravá ru-
ka!“

Špetka humoru od jáhna Josefa


