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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.

ZÁŘÍ 2021

Uchop čas

Uchop čas
každou jeho chvíli
bílý den
noc s měsícem
mraky
jež se rozvodnily

Uchop všechno
co máš rád
zpěv pohnutí
ticho
pohlazené vánkem

Spirála návratu
rozkmitává
zem

                           Jan Král, senior

Milí farníci a vy, kdo navštěvujete kostel sv. Jakuba!
Prožili jsme čas prázdnin a dovolených. Ačkoli někteří museli měnit své 

plány (např. kvůli přísným podmínkám vstupu na Slovensko nebo ne vždy 
„dovolenkovému“ počasí), věřím, že jste je prožili hezky a načerpali nové síly 
do všedních dnů i dostali inspiraci pro svou cestu víry! Chci poděkovat všem, 
kdo jste věnovali svůj čas a nápady pro přípravu hezkých chvil pro druhé, 
především vám, kteří jste připravovali a vedli náš farní tábor. A taky vám, 
kteří jste zajišťovali chod kostela (včetně úklidu) a fary. Poděkování patří též 
spolubratřím kněžím, především jezuitům z filiálního kostela Nanebevzetí 
P. Marie, kteří ochotně pomáhali se zástupy v době našich dovolených nebo 
zapojení do prázdninových akcí. Veliký dík i vám, kteří jste museli přijmout, 
že o prázdninách ve všední dny nebudete moci přijít na ranní mši sv. do 
našeho chrámu, a vyjádřili jste pochopení pro danou změnu, i když vás osob-
ně mrzela.

I když zůstávají mnohé otázky a nejistoty ohledně dalšího vývoje epide-
miologické situace, vstupujeme do nového školního roku s nadějí, že život 
farnosti bude omezen podstatně méně než v uplynulém období. Proto chceme 
společně s farností sv. Tomáše zahájit v říjnu přípravu na biřmování (více 

informací v samostatné zprávě), po Novém roce přípravu na 1. sv. přijímání, poslední sobotu 
v září se chystáme na farní pouť, v našem chrámu by opět měly být koncerty (první v neděli 
3. října) a věříme, že budou možné další aktivity.

Také doufáme, že opravy našeho kostela pokročí od přípravné fáze, která navenek není vidět, 
ale je značně náročná, do realizace. Více byste se měli v dohledné době dovědět na našem farním 
webu a v příštím čísle Farního zpravodaje.

Dochází ovšem k jedné změně, která je nepříjemná pro ty, kdo navštěvovali nedělní mši sv. 
v 11 hodin. Vzhledem k odchodu našeho farního vikáře Tomáše Marady už tato bohoslužba ne-

bude bývat, v neděli dopoledne budou mše sv. (zatím, je možný 
malý posun) v 8 a 9.30 hod. V 11 hod. je mše sv. v sousedním 
kostele sv. Tomáše.

Bohoslužby ve všední dny zůstávají beze změny díky ochotě 
o. Jiřího Cajzla slavit v úterý ranní i večerní mši sv. a především 
díky pomoci jezuitského kněze Ladislava Árvaie. Ten od loňské-
ho podzimu slouží slovenské komunitě, nyní se s ním budete 
setkávat i ve všední dny, většinou v pondělí večer a v pátek 
ráno. V příštím čísle proto přineseme rozhovor s ním.

Ale samozřejmě všechno naše snažení má vést k jednomu cíli 
– aby se prohluboval náš vztah ke Kristu a aby se vztah k Němu 
projevoval v našich vztazích k těm, kdo jsou kolem nás! Kéž nás 
náš Pán v novém školním roce provází a žehná nám! 

Jan Pacner, farář

Povzbuzení Božího slova:
Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já 
jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě 
podpírat pravicí své spravedlnosti. Iz 41,10
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MODLITBA ZA NAŠI ZEM
Nebeský Otče,

děkujeme Ti za naši zem, kterou jsi nám daroval,
abychom o ni s láskou a vděčností pečovali.

Děkujeme Ti také za ty, kteří naší zemi vládnou.
Daruj jim laskavé a moudré srdce,

aby poznávali, co je dobré a co je zlé,
aby ochotně naslouchali Tvému hlasu 

ve svém svědomí a řídili se podle něho.
Nás pak naplňuj Svatým Duchem,
abychom svým životem přispívali
ke šťastné budoucnosti naší země.

O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

40denní modlitební úsilí za naše politiky
od 30. srpna – 40 dní před volbami

Zdroj: Česká biskupská konference

Jáhenské svěcení
Jendy Huska

V naší farnosti působí dva trvalí 
jáhni, Mgr. Josef Múčka a MUDr. 
PhDr. René Caha. Na přijetí této 
služby v církvi se připravoval náš 
další farník Jenda Husek, který se 
dlouhá léta podílí na péči o naše 
ministranty. Termín jeho svěcení 
(společně se třemi dalšími kandidá-
ty) se několikrát vzhledem ke „covi-
dové“ situaci měnil, nyní se má 
opravdu uskutečnit, a to v pátek 
24. září 2021 v 17.30 hod. v katedrá-
le na Petrově.

Prosíme, pamatujme na něho 
v modlitbě! Na svěcení jsme srdečně 
zváni!

Příprava na biřmování
Zveme všechny, kteří chtějí pro-

hlubovat svou víru a dosud nepřijali 
svátost biřmování, aby se zapojili do 
přípravy k přijetí této svátosti. Setká-
ní budou probíhat na naší faře ve 
čtvrtek od 19 hodin jednou za 2 tý- 
dny (mimo období prázdnin). První 
setkání proběhne 7. října. Do přípra-
vy se mohou zapojit mladí od 15 let, 
horní hranice věku není omezena.

Přípravy budeme prožívat společ-
ně s farníky od sv. Tomáše, jednot-
livé katecheze povedou náš farář 
o. Jan a kaplan od sv. Tomáše Jan 
„Patty“ Pavlíček. Po katechezích bu-
dou diskuze v menších skupinách, 
na kterých se budou podílet farníci 
z obou farností.

Samotné biřmování by mělo pro-
běhnout po Velikonocích r. 2023 
v obou našich farních chrámech. 

Pokud by měl někdo problém se 
čtvrtečním termínem přípravy (např. 
kvůli tanečním), ať osobně kontaktu-
je o. Jana.

Od Jakuba k Jakubovi
Zveme všechny zájemce na další 

poutní putování po kostelech, zasvě-
cených sv. Jakubovi staršímu, které 
už bylo dvakrát kvůli koronaviro-
vým opatřením odloženo, a to v so-
botu, 25. 9. 2021.

Trasa je plánovaná do Osové Bí-
týšky, Ostrova nad Oslavou, Dalečí-
na, Bukova a Rašova. Odjezd v 9.00 
od Bohémy u Janáčkova divadla, ná- 
vrat mezi 17. až 18. hodinou tamtéž. 
Svačinu s sebou. Cena cca 200 Kč. 
Součástí bude i mše svatá.

Zájemci se hlaste a zapisujte na 
přihlašovací arch v sakristii.

Za organizaci jáhen Josef

Ve dnech 12.–15. září 2021 na-
vštíví papež František Slovensko. 
Tato jedinečná příležitost prožít spo-
lečenství církve s Petrovým nástup-
cem je bohužel poznamenaná sou-
časnou situací. O to víc pamatujme 
v modlitbě, aby setkání s papežem 
bylo pro církev na Slovensku zdro-
jem nové inspirace a odvahy být ži-
vým společenstvím víry. Pro ty, kte-
rým je to možné, platí i u nás 
srdečné pozvání k osobní účasti na 
setkání s ním!

Program návštěvy Sv. Otce bude 
možné sledovat na televizi Noe i na 

slovenské televizi Lux. Ve středu 
15. září, v den slavnosti hlavní 
ochránkyně Slovenska Panny Marie 
Sedmibolestné, bude slavit mši sv. 
pár kilometrů od našich hranic 
v poutním místě Šaštín. Podmínkou 
účasti je ukončené očkování (sloven-
ská vláda povolila podstatné zvýšení 
počtu možných účastníků, ale s tou-
to podmínkou) a předchozí regis- 
trace.

Všechny potřebné informace 
včetně možnosti registrace najdete 
na www.navstevapapeza.sk.

Papež František na Slovensku
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Jak to bylo letos na jakubáckém táboře…
 Letní tábor, který organizovala naše mládež, pod vedením Jana Kopřivy, byl na stejném místě, jako loni, to je 

u vesnice Rybník u České Třebové. Chtěli bychom všem, kteří těmto činnostem dávají svůj čas a sílu velmi poděkovat, 
protože je to velký kus nezištné práce, která je v dnešním světě dost výjimečná. Většina mladých dává spoustu času 
brigádám a výdělku peněz! Jsme přesvědčeni, že Bůh bohatě odmění právě tuto nezištnou službu odměnou, kterou 
si jinde nevydělají… A my starší vytrvejme v modlitbách za naše děti a vnoučata…

Za redakci Hela a Josef Múčkovi, staříci

Přečtěte si autentické svědectví zúčastněných:

Markétka: 
Na táboře jsem byla poprvé, celé roky jsem musela čekat, 

až vyrostu, aby mě sestry vzaly s sebou. A líbila se mi tam 
spousta věcí. 

Třeba scénky, protože byly zábavné a vtipné. Nejlepší byla 
ta, kde musel Patrik spadnout do potoka. 

Když měl někdo narozeniny, hodili ho do vody a vyhodili 
ho do vzduchu tolikrát, kolik měl let. To nám doma asi nedo-
volí. 

Když už byly zakázané návštěvy, tak jsem měla aspoň ra-
dost, když přicházela psaníčka od rodičů.

Klárka:
Hrozně moc se mi líbila stezka odvahy. Šla jsem s Emin-

kou a cestou jsme potkaly Sáru Vokurkovou. Pak nás vystra-
šili vedoucí a praktikanti. Třeba Adam Petrásek k nám natáhl 
ruku a šel za námi, tak jsme se vystrašily a utekly. Ale na 
uklidnění jsme dostaly bonbonek.

Líbila se mi hra s ovocem, které se muselo sbírat, aniž by 
nás vedoucí chytili. Bylo fajn každý večer sledovat bodování 
skupinek, jak se komu daří a kam se posouváme. Měli jsme 
super olympiádu (tu jsme dokonce měli ve stejnou dobu, kdy 
v Japonsku byla opravdová olympiáda) s disciplínami jako hod 
kamenem do dáli, běhání na čas, opičí dráha nebo vrhání 
šipek. Medaili mohl dostat úplně každý. 

Při závěrečné pokladovce nešlo jen o to, kdo nejrychleji 
doběhne na místo s pokladem, ale museli jsme plnit různé 
úkoly na stanovištích. Proplétali jsme se mezi provazy bez 
jediného brnknutí, jako v lejzrovém bludišti, pak jsme třeba 
měli zatloukat hřebíky do dřeva a kdo zasadil poslední ránu, 
která hřebík zatloukla celý až po hlavičku, ten vyhrál. Taky 

jsme měli lžičkou přenášet co nejrychleji vodu do skleničky, 
aby byla plná (jestli nebylo rychlejší dojít pro vodu rovnou se 
skleničkou v ruce :)

Líbil se mi poslední den tábora, kdy jsme dostávali diplo-
my a i my, děti, jsme daly diplomy vedoucím.

Sára:
Na táboře jsme vymalovávali totemy, vařili v kotlících 

a hráli vlajkovanou. Vedoucí všechno dobře promysleli a na-
plánovali, abychom se ani na chvíli nenudili a to se jim oprav- 
du povedlo. Rychlé šípy nás nenechaly odpočinout a nebylo 
dne, kdy bychom přestali pátrat po tajemství ježka v kleci. 

Ze všech her a zážitků mám nezapomenutelné vzpomínky. 
Tedy až na rozcvičky (například při dešti v plavkách a v bah-
ně), ty zapomenu ráda. Ne počkat, už jsem zapomněla. 

Bára:
Nejlepší hra tábora byla podle mě na pašeráky, kdy jsme 

si vyměnili role s vedoucími. Letošní ročník se vydařil i ku-
linářsky, domů jsme dojeli s lehkou nadváhou. Počasí se letos 
snažilo ukázat všechny svoje podoby a v tábořišti se spotře-
bovaly všechny šňůry, jak všichni pořád něco sušili. Pláštěnky 
a gumáky se letos opravdu užily. 

Každý den jsme zažili „galeje“ jejichž nejvyhledávanější 
činností bylo pumpování vody a nošení dřeva. U pumpy se 
často našel někdo s kytarou, kdo udával rytmus a při zpěvu 
pak šla práce rychleji od ruky. Hudba zněla až do kuchyně 
a nakonec i služba radostněji myla nádobí. 

Už teď si všichni moc chybíme a nemůžeme se dočkat 
příštího roku. Všem vedoucím moc děkujeme za super prázd-
niny. 

Holky Procházkovy, foto: Tereza K.

Renesanční vícesborové nešpory
Drazí farníci,
jsem velice rád, že vás mohu pozvat na jeden výjimečný koncert, který se bude konat v našem kostele po dlouhé 
době nucených pandemických přestávek. V neděli 3. října v 16.00 rozezní prostor několikero ansámblů, které spo-
lečně provedou slavnostní nešpory tak, jak se kdysi v 16. století mohly hudebně slavit.

Jsou to vesměs specialisté na starou hudbu, v tomto případě na renesanční polyfonii a gregoriánský chorál. 
Myslím si, že například dva oslavné žalmy od Jakoba Handla Galluse pro 24 hlasů (4 sbory po 6 hlasech) stojí za 
to, o velkém Magnificat Orlanda di Lasso nemluvě. Srdečně zvu! Ondřej Múčka, regenschori



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

Datum      Hodina Co nás čeká Místo

Pá 3. 9. 20–21 Nikodémova noc  ....................................................................... kostel
Ne 5. 9.  23. neděle v mezidobí – mše sv. 8.00, 9.30 a 19.00 (SK)
St 8. 9.  Svátek Narození P. Marie
Ne 12. 9.  24. neděle v mezidobí – mše sv. 8.00, 9.30 a 19.00 (SK)
Út 14. 9.  Svátek Povýšení sv. Kříže
St 15. 9.  Památka P. Marie Bolestné
Ne 19. 9.  24. neděle v mezidobí – mše sv. 8.00, 9.30 a 19.00 (SK)
   19.00 slavnostní slovenská mše sv. ke slavnosti
   Panny Márie Sedembolestnej, hlavní ochránkyni Slovenska
Pá 24. 9. 17.30 Jáhenské svěcení – též náš farník Jan Husek .................... katedrála
So 25. 9.  Farní pouť od Jakuba k Jakubovi
   Odjezd 9.00 od Bohémy, návrat v cca 18 hod.
Ne 26. 9.   26. neděle v mezidobí – mše sv. 8.00, 9.30 a 19.00 (SK)
Út 28. 9.  Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona
   českého národa – doporučený svátek – mše sv. 8.00 a 19.00
St 29. 9.  Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Pá 1. 10. 20–21 Nikodémova noc  ....................................................................... kostel
Ne 3. 10.  27. neděle v mezidobí – mše sv. 8.00, 9.30 a 19.00 (SK)
   19.00 – slavnostní slovenská mše sv. k zahájení akademického
   roku, celebruje biskup Jozef Haľko
  16.00 Koncert hudebního festivalu Moravský podzim ................ kostel

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.

Potkají se dva „známí“.
„Kamaráde, tebe jsem už dlouho ne-
viděl! Ale jak to vypadáš? Člověče, ty 
jsi býval takový kulaťoučký, červe-
ňoučký, ale teď? Teď je to všechno 
naopak! Vypadáš příšerně! Co se ti, 
propána, Zdeňku, stalo?“
„Promiňte, ale já se nejmenuji Zde- 
něk.“
„No, neblázni, člověče, tak ty už se 
ani Zdeněk nejmenuješ?“

* * *
„Tatínku, co měli vlastně lidé, když 
neměli mobil, televizor a internet?“ 
Tatínek na to: „Klid“.

* * *
„Kde jsi byl na dovolené?,“ ptají se 
kolegové.
„Týden na horách.“ 

Špetka humoru od jáhna Josefa
„A další týden?“ 
„V sádře.“

* * *
Lékař: „Pane, vy se mi nějak nelíbí-
te!“
Pacient: „Vždyť vy, pane doktore, ta-
ky nejste žádný krasavec!“

* * *
Učitel dějepisu se ptá žáka: „No tak, 
už jsi úplně zdráv?“ 
„Ano, prosím!“
„A od kdy jsi scházel?“ 
„Od třicetileté války, prosím.“

* * *
„Pane učiteli, já nebudu moct přijít 
v pátek do školy.“ 
„Pročpak?“ 
„Já budu nemocný, my jedeme k ba-
bičce.“

Úklid v kostele
sv. Jakuba
po prvním pátku v měsíci vždy 
v sobotu v 9.30

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 v měsíci září:

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


