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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.

ŘÍJEN 2021

Milí farníci a vy, kdo navštěvujete kostel sv. Jakuba!
„Jak dopadnou volby a jakým směrem se bude ubírat naše vlast? Budeme žít aspoň 

trochu normálně nebo se zase covid bude šířit a nás sevřou další omezení? A co 
by to udělalo s lidmi i s ekonomikou?“ Tyto otázky na mě nedávno při náhodném 
setkání vychrlil jeden známý. V naší farnosti bychom mohli připojit: „Budeme moci 
normálně prožívat bohoslužby i se setkávat? Jak budou probíhat opravy našeho kos-
tela? Co pro nás budou znamenat? Jaká omezení (i nové možnosti) z toho pro nás 
vyplynou?“

Musím se přiznat, že ani na jednu z těchto dvou sad otázek nemám hotovou od- 
pověď. Určitě máme dělat vše, co je v našich možnostech, tedy neuzavřít se do své 
„bubliny“, hledat spolehlivé informace, zodpovědně volit, posilovat svou imunitu 
zdravým životním stylem, neriskovat svou nezodpovědností zdraví vlastní ani dru-
hých, k opravám kostela přistupovat s maximální zodpovědností a správným vy- 
užitím možností, které máme…

Pokud však máme být něčím víc, než jenom jakýmsi sdružením se zájmem 
o náboženství, musí k tomuto snažení (které je správné a nezbytné) přistoupit ještě 
něco dalšího, totiž snaha o živý vztah s Bohem, který ovlivňuje i naše vztahy k dru-
hým. V měsíci říjnu se nám zvlášť nabízí zdánlivě neatraktivní prostředek (taky 
jsem nad ním svého času ohrnoval nos, zdál se mi příliš monotónní a fádní), a to 

modlitba růžence. V ní můžeme společně s Pannou Marií více vnikat do tajemství Božího působení v Je-
žíši Kristu. Mnozí z nás zakusili, že když jsme ochotní Bohu dát trochu svého času a chceme se modlit, 
pak se nás skrze růženec dotýká hlouběji Ježíšovo dílo spásy, a to i tehdy, když zápasíme s roztržitostí 
a těžko se soustředíme. Každý den před ranními bohoslužbami a od pondělí do čtvrtku po večerních 
bohoslužbách k tomu v říjnu máme příležitost v našem chrámu.

Přeji nám všem, abychom jako Maria šli naplno cestou víry – a přitom abychom k dobru svému i na- 
šich bližních rozvíjeli všechny schopnosti a dary, které máme! Jan Pacner, farář

Ježíši
Buď pro mne
hrot
který si
nedá pokoj
který mne
posouvá
a nedopřeje
klid

Buď pro mne
kód
pomocí
kterého
najdu svůj
poločas
i způsob
jak žít

           Josef Javora

Povzbuzení Božího slova:
Jen v Bohu se ztiší má duše, od něho vzejde mi spása. Jen on je má skála, 
má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese. Žalm 62,2-3

Milí farníci,
je mi potěšením vás všechny informovat, 
že se nám podařilo veliké dílo! Je to dvoj-
cédéčko našeho Jakubáku alias Rostra Ge-
laty, neboli scholy „mladých“. Někteří z nás 
jsou již pouze mladí duchem, s věkem je to 
složitější. Samotný proces nahrávání a stří-
hání trval více než dva roky, hodně v tom 
zamíchala karty pandemie, lecčemus ale 
také pomohla. O tom všem se dočtete 
v bookletu, který nám graficky zpracovali 
manželé Vrhelovi, kteří pro naši farnost ta-
ké neúnavně tvoří nejrůznější plakátky, po-
zvánky na akce, a stojí taktéž za vizuálem 
farních webovek.

Co se nám podařilo nahrát? Je tam cel-
kem 36 zpěvů z nejrůznějších žánrů, čistě 

vokálních či s instrumentálním doprovo-
dem, dohromady utvářejí pohled na průběh 
liturgického roku od adventu po mezidobí, 
jak jej můžete slýchávat na mších, které 
Jakubák poměrně často hudebně doplňuje. 
Režisérem a zvukařem v jedné osobě byl 
Pavel Kunčar, myslím, že lepšího jsme si 
nemohli přát.

Rádi se s vámi setkáme v pátek 22. 10. 
při večerní mši v 19.00 v kostele sv. Jakuba, 
po které bude naše dvojCD uvedeno do ži-
vota. 

A v neděli 24. 10. při mši v 9.30 jej také 
drobně představíme.

Za soubor Jakubák alias Rostra Gelata
Ondřej Múčka

regens chori

Nové CD naší svatojakubské scholy
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Nový jáhen Jan
V pátek, 24. 9. byl společně se 3 spolubratry vysvěcen i náš Huf, 

jinak Mgr. Jan Husek, zasloužilý otec pěti dětí. Svěcení bylo kvůli ko-
vidu a nemocem vícekrát přeloženo, čímž byla radost všech zúčastně-
ných ještě vystupňovaná. V neděli na farní kavárně jsme vše důkladně 
oslavili.

V současné době, kdy pozorujeme výrazný úbytek kněží, je tato služ- 
ba velmi vítána! Jak říká sv. otec František, potřebujeme odhodlané 
a pracovité služebníky, kteří mohou kněžím pomáhat ve spoustě činnos-
tí, aby se tak oni mohli věnovat nezastupitelným vysluhováním svátos-
tí, které jim byly svěřeny samotným Ježíšem.

Děkujme dobrému Bohu za Jana a provázejme ho i celou jeho rodinu 
modlitbou!

jáhen Josef

Vážení farníci,
po půl roce vás chci informovat o tom, 
co se dělo od začátku roku až do dneš-
ních dnů při přípravě obnovy vašeho 
kostela.

Do konce března byla provedena 
a dokončena projektová dokumentace 
a rozpočet. Celková částka potvrdila 
současný trend navyšování stavebních 
prací a materiálů. Oproti původní doku-
mentaci z roku 2016 jsme se dostali na 
zhruba poloviční navýšení nákladů.

Projektový tým společně s farářem 
a ekonomickou radou po jednání začát-
kem dubna rozhodl o snížení rozsahu 
stavebních prací tak, aby byl projekt fi-
nancovaný především z dotací (s nut-
ným 5ti % podílem farnosti), aby se far-
nost nemusela výrazně zadlužit a záro-
veň abychom i nadále plnili podmínky 
dotace a dodrželi vše, k čemu jsme se 
v žádosti zavázali. Nad správností těch-
to rozhodnutí máme v projektovém tý-
mu paní Ing. Lucii Oprchalovou, která 
má 15ti leté zkušenosti s evropskými 
dotacemi. Spolu s poskytovatelem dota-
ce tak máme odsouhlaseny všechny 
změny oproti žádosti a tuto fázi vnímá-
me jako dobře ukončenou.

Pro samotný záměr jsme museli vy-
nechat zpřístupnění krovu lodi, k tomu 
související elektroinstalaci a osvětlení, 
některé restaurátorské kamenické práce 
i některé celky vnějšího pláště (konkrét-
ně sakristii a Pilgramovu kapli). Co ale 
zůstává, je zpřístupnění věže až do pat-
ra střechy s vyhlídkou na Brno, zrekon-
struovanou kytičkárnu, přidání dalšího 
WC a přebalovací kout pro miminka. Je 

dobré, že bude doplněno chybějící osvět-
lení lodi – to proto, že na elektroinsta-
lace a osvětlení žádné národní dotace 
nejsou. A největším zásahem samozřej-
mě zůstává oprava trámů krovu a výmě-
na střešního měděného plechu nad ce-
lou lodí, a dále restaurování kamenic-
kých článků fasády. Tyto tři zmíněné 
části tvoří z pohledu financí polovinu 
stavebně restaurátorských prací. S fina-
lizací rozpočtu, jeho úpravami a přípra-
vou do výběrového řízení měla největší 
práci paní Bohuslava Chalupová – roz-
počtář a další člen projektového týmu.

Začátkem června bylo vyhlášeno vý-
běrové řízení na generálního dodavatele 
stavby. Obvyklé je, že případní uchazeči 
vznášejí časté dotazy k projektu. I v na-
šem případě tomu tak bylo. Přesto jsme 
ve spolupráci s projektanty z ateliéru 
Múčka Veselý architekti s.r.o. dokázali 
úspěšně odpovídat a vysvětlovat.

16. srpna 2021 v 10.00 byl termín 
odevzdání nabídek. S napětím jsme če-
kali na výsledky. S úlevou můžeme po-
tvrdit, že jsme obdrželi 4 nabídky. Že se 
přihlásily firmy, které tyto stavební prá-
ce na kulturních památkách umí a pře-
devším, že celková nabídková cena byla 
asi o 5 % nižší, než jsme předpokládali. 
Při realizaci se však předpokládají více-
náklady, a proto je dobře, že máme urči- 
tou rezervu. Podpis smlouvy o dílo před-
pokládáme v průběhu října a zahájení 
stavebních prací bude na naši výzvu 
následovat. Nicméně nechceme na nic 
čekat a začít!

Aleš Taufar,
manažer projektového týmu

ZNOVU VÝZVA – půjčená a nevrácená basa
Vážení a milí farníci!

Asi v roce 1985 jsme si jako sbor „Komáři“ zakoupili basu (kontrabas), který nás 
i další soubor Jakubáček a Jakubák provázel až do loňského jara. Často si basu růz- 
ní hudebníci z různých farností a hudebních skupin půjčovali. Teď nám naše basa 
velmi chybí! 

Nikdo si nepamatuje, kde by mohla být a kdo si ji půjčil a nevrátil! 
Prosíme vás, kdybyste zavzpomínali, kdo by si ji mohl půjčit.
Budeme velice rádi, když se nám vrátí zpět.

jáhen Josef

Umývání oken na faře 
sv. Jakuba

Po dvou letech doby kovidové se na ok-
nech naší fary vytvořila nová našedlá záclo-
na. Ani manipulace se špinavými okny není 
příjemná v současné době, kdy se začíná ži-
vot opět probouzet! Bylo potřeba dát vše do 
pořádku! Velmi děkujeme pěti lidem – Lence, 
Andrejce, Ivě, Janě, Lukášovi, a také Ondro-
vi, kteří doslova nasadili své životy při této 
náročné službě. No uznejte při pohledu na 
foto – není to skoro akrobatický výkon?!

H.M., foto Andrea H.

Novinky k opravě kostela Růžencové pobožnosti
V měsíci říjnu, každé pondělí, úterý, stře-

du a čtvrtek po večerní mši sv. se modlíme 
společně růženec. Můžete pomáhat s modlit-
bou do mikrofonu, přidávat si vlastní úmysly 
i za naši farnost. Zvláště nyní vyzýváme 
k usilovné modlitbě za ty, kteří v naší farnos-
ti jsou odpovědní za opravu a zvelebení na-
šeho chrámu sv. Jakuba. Za dobrou volbu 
poctivých politiků! jáhen Josef

Rodiny rodinám
V neděli 7. 11. 2021 zveme, zvláště rodiče 

(i s dětmi) v 15.30 h na faru na akci „Rodiny 
rodinám“, kde jsme pro vás připravili před-
nášky, které mohou pomoci při výchově 
i pastoraci v rodině.

Přednášet přijedou manželé z Blanska 
o Pedagogice vazeb a Pastoraci Dobrého pas-
týře. Prosím, alespoň nezávazně se přihlaste 
buď mně, nebo do sakristie, abychom věděli, 
s kolika lidmi můžeme počítat, zajistili hlídá-
ní a připravili pohoštění a židle! Vstup volný.

Za organizaci Helena Múčková, (604 327 000)
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Od Jakuba k Jakubovi
V sobotu 25. září se konala, v pořadí již třetí, farní pouť 

po kostelích a chrámech sv. Jakuba. Tentokrát jsme se vydali 
na severozápad naší diecéze. Sešlo se nás více než čtyřicet 
a bez problémů jsme zaplnili celý autobus. Navíc bylo celý 
den krásné slunečné počasí, což jen umocňovalo naši chuť 
vydat se poznávat nová místa. 

Poprvé jsme zastavili v Osové Bítýšce, kde nás, nejen kos-
telem ale i přilehlým okolím, provedl ochotný bítýšský farník. 
Zjistili jsme mnoho zajímavých informací jak o kostelu a far- 
nosti tak i o historii celé obce. Druhou zastávkou byl nedale-
ký kostel v Ostrově nad Oslavou. Tam nás velmi vřele přiví-
tala tamní energická paní kostelnice, nad kterou jsme jen 
žasli s jakým elánem a svědomitostí vykonává svoji službu. 
Na Vysočině jsme ještě chvíli zůstali a pokračovali jsme do 
Dalečína. V této nevelké obci nás čekalo jedno velké překva-
pení. Po vystoupání skoro stovky schodů ke kostelu a po pro- 
hlídce hlavní lodi jsme všichni užasli nad freskami z konce 
14. století, které jsou ukryté v původním presbytáři za dneš-
ním hlavním oltářem. Ještě než jsme vyrazili dál, nechali jsme 
se vyfotit a plni dojmů jsme pokračovali. Naši čtvrtou zastáv-
kou byl malebný kostelík v Bukově, kde jsme kromě prohlídky 
prožili společnou mši svatou. Poslední místo, které jsme na-
vštívili, byl kostel v Rašově. I tady jsme se, stejně jako na 
všech předchozích zastávkách pomodlili a společně rozezněli 
kostel zvukem varhan a zpěvem mariánských písní. 

Všech pět míst, která jsme navštívili, mají kromě patrona 
kostela ještě jednu společnou věc. Až na poslední výjimku 
byly všechny postaveny zhruba ve stejné době jako náš farní 
kostel, tedy ve 13. století.

Večer jsme se všichni v pořádku vrátili k restauraci Bohé-
ma, odkud jsme ráno vyrazili. 

S jediným rozdílem, že jsme byli bohatší o pět zajímavých 
výkladů z ještě zajímavějších míst. Děkujeme otci Václavovi 
za organizační i duchovní vedení a všem, kteří se na přípravě 
výletu podíleli, včetně pana řidiče, který nás celý den vzorně 
vozil. Pouť se opravdu vydařila a už teď se těšíme na příští 
rok! Ondřej L., foto Pavel Čech

19. septembra slovenská komunita 
v našej farnosti slávila slávnosť Sedembo-
lestnej Panny Márie, ktorá je hlavnou pa-
trónkou slovenského národa. História úcty 
k Sedembolestnej Matke na Slovensku si-
aha do roku 1564, kedy grófka Angelika 
Bakičová dala z vďaky za záchranu svojho 
manželstva postaviť kaplnku Panny Márie 
v Šaštíne. Od tohto momentu sa Slováci 
ešte viac utiekali v časoch bolesti, ale aj 
radosti k Bolestnej Matke. 

Slávnostnú sv. omšu v našej farnos- 
ti slávili želívski pátri premonštráti – 
P. Siard Dušan Sklenka O. Praem a P. Go-
razd Tomáš Plavnický O. Praem. V homílii 
sme boli vyzvaní, aby sme svojím životom 

Jedna náhodička knižní
Cesta na dovolenou do Králík na pro-

najatou chalupu, s krásným výhledem na 
klášter Hedeč: téměř v cíli jsem si uvědo-
mila, že jsem si zapomněla něco na čtení. 
Pro mě hrůza! Až v ten moment mě bylo 
jasné, že večer bez čtení alespoň chvilku, 
i když mnohokrát to byla opravdu krátká 
chvilka než mi padla hlava únavou, si už 
nedovedu vůbec představit. 

Co budu dělat? Byla sobota. No dobře, 
tak to nějak doklepu do pondělka a pak 
se stavíme v knihkupectví, stejně jsem 
si chtěla nějaké knihy koupit k nám do 
knihovny (dělám knihovnici v obecní 
knihovně), tak si je holt koupím dřív 
a trochu dráž, ale to nevadí, hlavně když 
budu mít co číst. Jenže ouha, po dotazu na 
majitele chalupy, kteří nám tam přijeli pře-
dat klíče, se dozvídám, že tam knihkupec-
tví vůbec není! A v chalupě také nic ne-
mají. Prý si tam před časem někdo nějakou 

knihu zapomněl, tak ji prý najdou a přive-
zou mi ji. Děkuji a vymýšlím, co ale budu 
číst dnes večer? Manžel Martin taky ten-
tokrát nic nemá, takže asi smůla. Ale než 
to vymyslím, přijíždí moje sestra s rodi-
nou. V průběhu zabydlování a sdělování 
dojmů a trnitých zážitků z cesty sem (my 
z Brna, oni z Liberce), mi jen tak mezi 
řečí říká, že se zdrželi i na poště, že ještě 
nečekaně vyzvedávala balíček knih! Ne- 
chtěla to prý brát s sebou, ale už se nechtě-
li vracet nebo to nechávat na poště. Při- 
vezla 4-dílnou sérii knih od Eleny Ferrante! 
Neuvěřitelné! Většinou moje sestra knihy 
na dovolenou nevozí, čte o něco míň než 
já a po zkušenostech ví, že má malou šan-
ci mít chvíli klid na čtení, zvláště, když se 
sejdou naše rodiny. Tentokrát ale tahle 
„náhodička“ neměla chybu... Náhodička? 
Já si to nemyslím, zase jen kroutím a hla-
vou, usmívám se a děkuji Pánu Bohu.

Leona Chadimová

Víkendovka
ministrantů
10.–12. 10. 2021

Na víkendovku jsme přijeli v pátek večer 
na naše oblíbené místo na Skále. Protože 
bylo už pozdě, tak jsme si vybalili věci, na-
večeřeli se a šli spát. Druhý den jsme po 
snídani vyrazili na výlet. Šli jsme lesní ces-
tou na hrad Orlík, který se nachází na kopci 
nedaleko Humpolce. Na zpáteční cestě jsme 
si zaskákali po kamenech a zahráli si Disc-
golf, což je hra podobná golfu. Večer jsme šli 
do kostela a povídali si o jednotlivých čás-
tech misálu. Potom jsme chtěli opékat špe-
káčky, ale kvůli deštivému počasí to nebylo 
možné. V neděli jsme šli na mši do kostela, 
který je kousek od chalupy. Po mši jsme se 
naobědvali, uklidili a jeli domů. I když nás 
tam bylo méně než obvykle, tak jsem si to 
ohromně užil a už teď se těším na další ví-
kendovku.

Ondra P., foto Petr Procházka

Oslava Sedembolestnej Panny Márie
vydávali konkrétne svedectvo, že sme ve-
riaci. Zároveň nás P. Gorazd pozval k ak-
tívnej službe v spoločenstve a uvedome- 
niu si, že sme poslaní aj k našim bratom 
a sestrám mimo Cirkvi, aby sme im vydá-
vali radostné svedectvo našej viery. 

Po sv. omši bola v priestoroch fary ča-
jovňa, pri ktorej sme ešte viac mohli posil-
niť naše priateľstvá. 

Svätý Otec František nás v Šaštíne vy-
zval, aby sme nezostali stáť na ceste živo-
ta, ale aby sme neustále kráčali za Kristom 
podľa vzoru Panny Márie, aby sme videli 
v Panne Márii vzor služby a pokory. 

Adam Kušlita

To nevymyslíš, to nenaplánuješ…



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

Datum      Hodina Co nás čeká Místo

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 ............................ kostel
   akademického roku, celebruje biskup Jozef Haľko
  16.00 Koncert hudebního festivalu Moravský podzim
Po 4. 10.  Památka sv. Františka z Assisi
Čt 7. 10.  Památka P. Marie Růžencové
  19.00 Příprava na biřmování .............................................................. fara
Ne 10. 10.  28. neděle v mezidobí – mše sv. 8.00, 9.30 a 19.00 (SK)
Ne 17. 10.  29. neděle v mezidobí – mše sv. 8:00, 9:30 a 19:00 (SK)
P  18. 10.  Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Čt 21. 10. 19.00 Příprava na biřmování .............................................................. fara
Ne 24. 10.  30. neděle v mezidobí – mše sv. 8.00, 9.30 a 19.00 (SK)
   Den modliteb za misie, sbírka na misie
Čt 28. 10.  Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Ne 31. 10.  31. neděle v mezidobí – mše sv. 8.00, 9.30 a 19.00 (SK)
Po 1. 11.  Slavnost Všech svatých – mše sv. 8.00, 19.00
Út 2. 11.  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – mše sv. 8.00, 19.00
Čt 4. 11. 19.00 Příprava na biřmování .............................................................. fara
Ne 7. 11.  32. neděle v mezidobí – mše sv. 8.00, 9.30 a 19.00 (SK)
  15.30 Setkání „Rodiny rodinám“ ...................................................... fara

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.

Špetka humoru od jáhna Josefa Úklid v kostele
sv. Jakuba
Sobota po prvním pátku v měsíci 
v 9.00 a v ostatní pátky v 19.45,

Na žádost našich farníků, kteří by 
rádi vypomohli s úklidem, uvádí-
me rozdělení úklidových služeb, 
vždy na příslušný měsíc:

Úklid v kostele v měsíci říjnu
a listopadu:
SOBOTA 14. 10. rodiče
  Josef Múčka
PÁTEK 8. 10. neokatechumenát
  Jiří Novák
PÁTEK 15. 10. slovenská mládež
  Adam Kušlita
PÁTEK 22. 10. mládež
  Vít Haičman
SOBOTA 6. 11. rodiče
  Josef Múčka

Modlitba malého chlapce:
„Drahý Bože, dávej, prosím tě, pozor 
na mého tátu a mámu a mou sestru 
a mého bratra a mého pejska a taky 
na mně. A prosím tě, dávej pozor ta-
ky na sebe, protože kdyby se ti něco 
stalo, nevím, co bychom si počali.“

* * *
Ve škole na poslední hodině říká pa-
ní učitelka:
„Kdo odpoví na moji otázku jako prv-
ní, může odejít domů.“
Pepíček naschvál bouchne pravítkem 
o lavici. 
Paní učitelka se ptá: „Kdo to udělal?“ 
Pepíček řekne: „Já, na shledanou…“ 

* * *
U podnikatele zazvoní telefon:
„Unesli jsme tvou tchyni, okamžitě 

pošli výkupné 100.000 dolarů!“
„A když odmítnu zaplatit?“
„Tak ti ji naklonujeme!“

* * *
„Tati, proč se indiáni malují?“ 
„To je když jdou do boje.“ 
„Tak si dej pozor na mamku, už ho-
dinu stojí před zrcadlem!“

* * *
V malém kostele volá farář z kaza- 
telny:
„Tady jsou zřejmě samí nevěřící! 
Neposloucháte moje slova, proto ne-
dáváte do sbírky. Nemáte se rádi, 
proto tu není žádná svatba! Ani Bůh 
o vás asi nestojí, protože tu nikdo ne-
umírá!“


