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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.

LISTOPAD 2021

Kristus Král

Korunu z trní
z Tvé hlavy
poklesky naše
uplétaly
a Ty jsi
umřel s ní.

Třetího dne jsi
vyšel z hrobu
zlomil jsi kletbu
Adamovu
a smrti
věčný hřích.

Vítězný Králi
Spáso světa
milost Tvé lásky
spasitelná
na svazích
dnešních dní.

Milí farníci a vy, kdo navštěvujete kostel sv. Jakuba!
Měsíc listopad mnozí lidé (alespoň pokud mohu ze své zkušenosti posoudit) ne-

mají rádi. Vzpomínky na zemřelé, návštěvy hřbitovů, někdy bolestné uvědomění si 
pomíjivosti všeho, k tomu krátké, mnohdy sychravé dny, v posledních dvou letech 
pokračující pandemie, to všechno lidsky viděno příliš povzbuzující není. Mnohdy 
i nás zasáhne skutečnost, že „člověk je prach a v prach se obrátí“. Právě po při- 
pomenutí tohoto našeho údělu je při církevním pohřbu u hrobu krásné vyznání: 
Ale Kristus proměnil všechno: jako první z těch, kdo zemřeli, vstal z mrtvých a vzkřísí 
také nás a našemu smrtelnému tělu dá podobu svého těla oslaveného.

Ano, tyto dny jsou pro nás pozváním, abychom obnovovali svou víru v Krista, 
vítěze nad smrtí, a v setkání s našimi blízkými v jeho království pokoje a života. Tato 
víra pak nevede k pasivnímu čekání na „…až jednou“, ale je silou a inspirací pro to, 
co život přináší a co můžeme vnímat jako Boží nabídku, i když to někdy znamená 
vystoupení ze zaběhnutých kolejí. Jako Boží nabídku pro církev i pro naši farnost 
vnímám například:
– snahu papeže Františka o hlubší zapojení všech věřících do života církve skrze 
synodální cestu, protože víra nesmí být jen privátní zbožností, která chce soukromé 
duchovní povzbuzení, ale má vést k vytváření společenství, ve kterém přijímáme 

svou spoluúčast a nalézáme své poslání. Pochopitelně se této cestě budeme muset postupně (a někdy 
i bolestně) učit.

– společnou přípravu na svátost biřmování s farníky od sv. Tomáše. Prosím, pamatujte v modlitbě na asi 
25 mladých lidí, kteří do přípravy vstoupili, i na nás, kteří je doprovázíme. 

– opravy našeho chrámu. Budou samozřejmě znamenat spoustu námahy, slo-
žitých situací i (od ledna příštího roku) omezení provozu našeho kostela, ale 
věřím, že i skrze ně bude moci objevit toto nádherné dílo našich předků jako 
místo pokoje a živé víry více lidí. I zde vás prosím o modlitbu, aby Boží Duch 
vedl naše rozhodování, všechna jednání a práce.

Přeji nám všem, abychom zakoušeli i uprostřed všedních, někdy šedivých 
dní, že Kristus proměňuje všechno!

Jan Pacner, farář

Povzbuzení Božího slova:
Poněvadž věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých, věříme, že s Ježí-
šem přivede Bůh k životu i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním.
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Synoda 2021–2023
Svoláním synody s názvem „Za církev sy-

nodální: společenství, spoluúčast a poslání“ 
zve papež František celou církev, aby se za-
myslela nad zásadním tématem svého života 
a svého poslání: „Cesta synodality je cestou, 
kterou Bůh očekává od církve třetího tisíci- 
letí.“

Slovo „synoda“ se skládá z řecké přepony 
„syn“, tedy „s“ nebo „spolu“, a podstatného 

jména „hodos“, tedy „cesta“. Vyjadřuje spo-
lečně prožívané putování Božího lidu. 

Synodální proces chce zapojit všechny 
pokřtěné katolické církve, kteří – vedeni Du-
chem Svatým – mají skrze naslouchání všem 
lidem vyjádřit své názory a podněty, vedoucí 
k rozvoji církve. Cílem je mimo jiné:

(pokračování na str. 2)
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l	 připomenout si, jak Duch Svatý vedl 
církev při jejím putování dějinami 
a že dnes volá i nás, abychom byli 
společně svědky Boží lásky;

l	 prožívat církevní proces se spolu-
účastí a zapojením všech; 

l	 poznávat a uznávat bohatství a roz-
ličnost darů a charismat, které Duch 
Svatý svobodně rozdává pro dobro 
společenství a ve prospěch celé lid-
ské rodiny;

l	 uvádět do praxe společnou účast na 
zodpovědnosti za hlásání evangelia 
a snaze budovat krásnější a přívěti-
vější svět;

l	 zjišťovat, jak je v církvi praktikována 
odpovědnost a moc, jakými struk- 
turami je řízena, odkrýt předsudky 
a pokřivené praktiky, které nejsou 
zakořeněny v evangeliu, a snažit se 
o jejich proměnu;

l	 dodat věrohodnost křesťanskému 
společenství, aby bylo hodnověr-
ným partnerem v procesech spole-
čenského dialogu;

l	 obnovit vztahy mezi členy křesťan-
ských společenství a rovněž mezi 
společenstvím a ostatními sociální-
mi skupinami, například společen-
stvími věřících jiných vyznání a ná-
boženství, organizacemi občanské 
společnosti, lidovými hnutími atd.

Pobídkou a vodítkem je pro nás zá-
kladní otázka: Jak se toto „společné 
putování“, které umožňuje, aby církev 
hlásala evangelium v souladu se svěře-
ným posláním, v ní uskutečňuje právě 
dnes, na jejich různých úrovních (od 
místní po všeobecnou)? K jakým kro-
kům nás Duch Svatý vybízí, aby toto 
společné putování bylo intenzivnější? 
Při hledání odpovědi na tyto základní 
otázky jsou nám nabídnuta tato téma-
ta k uvažování, sdílení a rozlišování:

NA SPOLEČNÉ CESTĚ:
V církvi a ve společnosti jdeme jeden 
vedle druhého po stejné cestě. Kdo 
jsou ve vaší místní církvi ti, kdo „putují 
společně“? Když říkáme „naše církev“, 
kdo do ní patří? Kteří lidé nebo které 
skupiny jsou opomíjeny?

NASLOUCHAT:
Naslouchání je první krok, ale vyžaduje 
otevřenou mysl a otevřené srdce bez 
předsudků. Komu dluží naše místní cír-
kev naslouchání? Dokážeme popsat 
předsudky a stereotypy, které nám 
brání v naslouchání? Jak nasloucháme 
společenskému a kulturnímu prostředí, 
ve kterém žijeme?

UJMOUT SE SLOVA:
Všichni jsou vybízeni, aby hovořili od-
vážně a otevřeně, tedy svobodně, prav-
divě a s láskou. Jak v našem spole- 
čenství a v jeho různých skupinách 
uplatňujeme svobodnou a upřímnou 
komunikaci bez dvojakostí a oportunis-
mu? Kdo vystupuje jménem křesťan-
ského společenství a nakolik je mu na-
sloucháno?

SLAVIT:
„Společné putování“ je možné jen teh-
dy, pokud vychází ze společného na-
slouchání Božímu slovu a slavení eu-
charistie. Jak intenzivně udává směr 
našemu „společnému putování“ mod-
litba a mše svatá? Inspirují naše nejdů-
ležitější rozhodnutí? Jak podporujeme 
aktivní účast všech věřících na liturgii 
a vykonávání úlohy posvěcování? Jaký 
prostor má služba lektora a akolyty?

SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ 
POSLÁNÍ:
Synodalita slouží misijnímu poslání 
církve, ke kterému jsou povoláni všich-
ni její členové. Všichni jsme misionáři. 
Jak je každý pokřtěný zván, aby byl pro-
tagonistou misijního poslání? 

VÉST DIALOG V CÍRKVI
A VE SPOLEČNOSTI:
Dialog si žádá vytrvalost a trpělivost, 
aby umožnil vzájemné porozumění. Ja-
ký je prostor pro dialog a jak je dialog 
veden uvnitř naší místní církve? Jak 
jsou zpracovávány názorové střety, 
konflikty, těžkosti? Vede církev dialog 
s různými společenskými institucemi 
a učí se od nich?

S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI
DENOMINACEMI:
Dialog mezi křesťany různých vyznání, 
vzájemně spojených jedním křtem, má 
na synodální cestě zvláštní místo. Jaké 
vztahy máme s bratry a sestrami jiných 
křesťanských vyznání? Jakých oblastí 
se týkají? Jaké plody a jaké těžkosti 
nám toto „společné putování“ přineslo?

AUTORITA A SPOLUÚČAST:
Synodální církev je církví, na jejímž ži-
votě mají všichni účast a všichni nesou 
odpovědnost. Jak definovat cíle, ke 
kterým směřovat? Jakou cestou jich 
dosáhnout a jaké kroky podniknout? 
Jak uplatňovat autoritu v naší místní 
církvi? Do jaké míry je týmová práce  
a spoluzodpovědnost zaběhlou praxí? 

ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT:
V synodálním duchu činíme rozhodnutí 
na základě rozlišování toho, co říká 
Duch Svatý prostřednictvím celého na-
šeho společenství. Jaké postupy a jaké 

metody používáme při společném roz-
lišování a rozhodování? Jak je můžeme 
vylepšit? Jak podporujeme spoluúčast 
v procesech rozhodování uvnitř hierar-
chicky strukturovaných komunit? Jak 
a jakými prostředky podporujeme 
transparentnost a zodpovědnost?

FORMOVAT SE V DUCHU
SYNODALITY:
Synodalita s sebou nese vnímavost pro 
změnu, formaci a neustálé učení se. 
Jak formujeme lidi, zvláště ty, kteří za-
stávají v křesťanském společenství od-
povědné úlohy, k tomu, aby byli více 
schopni „putovat společně“, aby si na-
vzájem naslouchali a vedli dialog? Ja-
kou formaci k rozlišování a k vykonává-
ní autority nabízíme? Jaké nástroje 
nám pomáhají chápat projevy kultury, 
ve které žijeme, a jejich dopad na náš 
církevní styl?

Bližší informace ke konkrétnímu 
průběhu v naší farnosti budou ohláše-
ny. Zájemci o setkávání ve skupinkách 
(několik setkání, alespoň tři, v listopa-
du–lednu) se mohou hlásit u o. Jana 
(tel. +420 736 529 203), farní koordi-
nátorky Heleny Múčkové (telefon 
+420 604 327 000) nebo Ľuba Skirky 
(především pro slovenskou část – tel. 
+420 735 513 798).

Modlitba za průběh synody:
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás Ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla 
na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila 
naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc 
společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.
To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě
a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků.
Amen.

Více informací naleznete na: 
https://www.cirkev.cz/cs/
synoda-2021-2023, případně na:
https://www.biskupstvi.cz/synoda



/ 3

Jakubčatá v októbri

Prvá októbrová sobota patrila v na-
šom spoločenstve duchovnej ob-

nove, ktorú viedol P. Tomáš Baleja 
SVD, rodák z Oravy. Nosnou témou 
prednášok bola odvaha, resp. vykročiť 
s odvahou, kedy sa nám P. Tomáš po- 
kúsil na príklade biblických postáv 
(Abrahám, Mojžiš, Peter…) ukázať dôle-
žité aspekty odvahy v našej viere. Spo-
lu s P. Tomášom sme slávili Eucharistiu, 
adorovali Krista v Najsvätejšej Sviatos-
ti a v tichu načúvali Božiemu hlasu. 

Ďalší deň sme spolu s otcom bis-
kupom Jozefom Haľkom a našimi 

kňazmi slávili Veni Sancte – slávnostnú 
sv. omšu na začiatok akademického 
roka, kedy sme si vyprosovali milosti 
do nasledujúcich týždňov. Otec biskup 
Jozef nás v homílii vyzval, aby sme sa 
naučili spolupracovať s Duchom Svä-
tým v každodenných situáciách a po-
vinnostiach. 

Nasledujúci víkend sme zase na far-
skom dvore mali jakubčiatsku gri-

lovačku, kedy sme sa aj takýmto spô-
sobom chceli stretnúť a zdieľať sa. 

Tretí víkend v októbri boli imatrikulá-
cie u o. Františka Moška v Kútoch. 

Bol to čas zameraný na nových ľudí 
v našom spoločenstve, predstavenie 
jednotlivých tímov spoločenstva, ale 
najmä na zoznámenie sa a nadviazanie 
nových priateľstiev. Okrem spoločne 
stráveného času na fare sme mohli ob-
divovať aj okolitú prírodu a zároveň so-
botný večer stráviť pri Sedembolestnej 
Matke v Šaštíne. 

Poslednou spoločnou akciou v ma- 
riánskom mesiaci bola Ružencová 

púť do Křtin, kedy sme aj cez modlitbu 
sv. ruženca prosili o milosti do ďalších 
dní. 

Spoločenstvo Jakubčatá

V listopadu se zvlášť modlíme za 
zemřelé s podporou celého společen-
ství církve, můžeme pro ně získat tzv. 
plnomocné odpustky. Odpustek ne-
znamená odpuštění hříchů, ale pomoc 
se zahlazením jejich následků (ty často 
zůstávají, i když byl hřích zcela odpuš-
těn). Věříme, že tak lze pomáhat i ze-
mřelým, kteří si tyto „dluhy” odnesli za 
hranici smrti. Podmínky, které církev 
pro získání odpustků stanoví, nesmí 
být jen vnější formalitou, ale směřují 
k tomu, aby ten, kdo je chce získat, byl 
v živém spojení s Kristem a se spole-
čenstvím církve.

Vzhledem k pokračující pandemii 
Covid-19 lze plnomocné odpustky 
získat po celý měsíc listopad při náv- 
štěvě hřbitova nebo při návštěvě 
kostela (nebo kaple).

Podmínky při návštěvě hřbitova:
V daný den
– modlitba za zemřelé
– modlitba na úmysl Svatého Otce

Vážení farníci,
říjen byl měsíc plný nových událostí. 
Především můžeme oznámit jméno ví-
tězné firmy z výběrového řízení – je to 
firma H & B delta s.r.o. ze Vsetína. 
S jejími zástupci již proběhly 2 schůz-
ky. Týkaly se hlavně prvních týdnů za-
hájení prací. Ty budou především o vy- 
řizování záboru pozemků ke stavbě 
lešení a zařízení staveniště po celé dva 
roky. Doufáme ve vstřícnost městské 
části Brno-střed, i když víme, že případ-
ným záborem se výrazně sníží komfort 
okolního prostředí. Do Vánoc ještě pro-
běhne detailnější seznámení se stav-
bou a budou upřesněny některé po- 
stupy i na základě dalších průzkumů. 
Advent proto bude stavbou nedotčen. 
Nicméně po Novém roce předpokládá-
me postavení referenčního lešení 
zvenku tak, abychom určili konkrétní 
postupy prací a především jejich ná-
vaznost.

Firma H & B delta s.r.o. se může po-
chlubit referencemi takových církev-
ních památek, jako je pražský kostel 
Matky Boží před Týnem, olomoucká 
katedrála svatého Václava, bazilika 
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila 
a Metoděje na Velehradě. V naší diecé-
zi nyní realizuje obnovu kostela Pový-
šení svatého Kříže v Doubravníku. Tři-

krát jsem se letos byl i na tuto stavbu 
podívat a věřím, že kvalitu i termíny 
firma dokáže udržet.

Na dozorování stavební firmy byl 
vysoutěžen i technický dozor investora 
ze společnosti Investinženýring, a.s., 
která zajišťovala například technický 
dozor při výstavbě kostela Blahoslave-
né Marie Restituty v Brně-Lesné. A vy-
brán byl i koordinátor bezpečnosti prá-
ce. Tím máme kompletní tým pro 
zdárné rozběhnutí celkové obnovy.

A perlička na závěr. Souhrou okol-
ností proběhlo ke konci října setkání 
ředitelů památkových ústavů z celé 
České republiky. A jako doprovodný 
program byla prohlídka právě kostela 
sv. Jakuba. Společně s ředitelem Ná-
rodního památkového ústavu v Brně 
PhDr. Zdeňkem Váchou jsme účastní-
ky provedli kostelem i krovem a věží 
a představili naše plány s tím, že je rádi 
pozveme za dva roky po obnově. A prá-
vě dlouhodobá spolupráce a dialog 
s památkovou péčí vnímáme jako zá-
kladní kámen úspěšné obnovy a reali-
zace celého projektu. Garantkou pa-
mátkové péče je v našem případě paní 
Mgr. Barbora Číhalíková a z krajského 
úřadu Ing. Pavel Veselý.

Aleš Taufar,
manažer projektového týmu

Novinky k opravě kostela

Modlitby za zemřelé, plnomocné odpustky 
po celý listopad

– vyloučení sebemenšího zalíbení
 v hříchu
– svaté přijímání
V okruhu těchto dní svátost smíření.

Podmínky při návštěvě
kostela (kaple):
V daný den
– modlitba Otče náš
– modlitba Věřím v Boha
– modlitba na úmysl Svatého Otce
– vyloučení sebemenšího zalíbení
 v hříchu
– svaté přijímání
V okruhu těchto dní svátost smíření.

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, 
kdo nemohou opustit své bydliště kvůli 
omezením spojeným s pandemií, mo-
hou získat odpustky, pokud se v mod-
litbě spojí se společenstvím církve 
a s úmyslem, jakmile to bude možné, 
splnit i další podmínky, se před obra-
zem Pána Ježíše nebo Panny Marie 
pomodlí za zesnulé.



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

Datum             Hodina Co nás čeká Místo

Ne 7. 11.  32. neděle v mezidobí – mše sv. 8.00, 9.30 a 19.00 (SK)

  15.30 Setkání „Rodiny rodinám“ .............................................................. fara

Út 9. 11.  Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Čt 11. 11.  Památka sv. Martina, biskupa

So 13. 11.  Památka sv. Anežky České, panny

Ne 14. 11.  33. neděle v mezidobí – mše sv. 8.00, 9.30 a 19.00 (SK)

Čt 18. 11. 19.00 Příprava na biřmování ..................................................................... fara

Ne 21. 11.  Slavnost Ježíše Krista Krále – mše sv. 8.00, 9.30 a 19.00 (SK)

Po 22. 11.  Památka sv. Cecilie, panny a mučednice

Ne 28. 11.  1. neděle adventní – mše sv. 8.00, 9.30 a 19.00 (SK)

Út 30. 11.  Svátek sv. Ondřeje, apoštola .........................................................

Čt 2. 12. 6.45 Roráty.................................................................................................. kostel

  19.00 Příprava na biřmování ..................................................................... fara

Pá 3. 12. 20–21 Nikodémova noc  ............................................................................. kostel

Ne 5. 12.  2. neděle adventní – mše sv. 8.00, 9.30 a 19.00 (SK)

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.

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 rá-
di vypomohli s úklidem, uvádíme 
rozdělení úklidových služeb, vždy na 
příslušný měsíc:

Úklid v kostele v měsíci listopadu
a prosinci:

SOBOTA 16. 11. rodiče
  Josef Múčka
PÁTEK 12. 11. neokatechumenát
  Jiří Novák
PÁTEK 19. 11. slovenská mládež
  Adam Kušlita
PÁTEK 26. 11. mládež
  Vít Haičman
SOBOTA 4. 12. rodiče
  Josef Múčka

Prosíme, pokud budete mít možnost 
pomoci s velkým úklidem, tak si po-
znamenejte datum.

SOBOTA 18. 12. od 9.30
PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID – VŠICHNI

Díky jáhen Josef

Potkali se dva kamarádi.
„Slyšel jsem, žes byl včera na svat-
bě. Co se tam podávalo?“
„Hlavně ruce!“

* * *
Dáma si kupuje papouška, jednoho 
si vybere.
„Tak co, hlupáčku, umíš mluvit?“
„To víš, že jo. A co ty?“ „Umíš létat?“

* * *
Kohout ukazuje slepicím pštrosí 
vejce:
„Milé dámy nekritizuji, jenom uka-
zuji co se vyrábí v zahraničí.“

* * *
V galerii zaměstnali nového hlídače.
Po první noci přišel k řediteli.

Špetka humoru od jáhna Josefa
„Šéfe, myslím, že bych měl dostat 
prémii! Dnes v noci se mi podařilo 
prodat dva obrazy od Zrzavého a od 
Rembrandta.“

* * *
Manžel vyčítá ženě: 
„Mám takový pocit, že o své šaty 
pečuješ mnohem víc než o mě!“
„Ovšem,“ souhlasí manželka. 
„Bez tebe se mohu ukázat všude, 
ale bez nich ne.“

* * *
Manželka: „Miláčku, pojď, zajdeme 
si do kina:“
„Ale vždyť už jsme tam byli:“
„No jo, ale teď už dávají zvukové fil-
my!“ 

Prodej vyrobených adventních věnců
Na Slavnost Krista Krále, 21. 11., bude možnost si zakoupit adventní věnce, 

které vyrobily maminky a děti naší farnosti.
Doprodej bude na 1. adventní neděli. Zakoupením těchto věnců přispějete 

k spolufinancování plánované velké rekonstrukce našeho kostela. Iva. K.


