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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.

PROSINEC 2021

Milí farníci a vy, kdo navštěvujete kostel sv. Jakuba!
Co přijde? Touto otázkou jsem v adventu roku 1999 začínal ve své tehdejší far-

nosti zamyšlení před vstupem do „magického“ roku 2000, z něhož mnozí měli velké 
obavy. Dnes tato otázka zní znovu: Co (ještě) přijde? Co těžkého a omezujícího nám 
současná pandemie, znovu se projevující v rozsahu, jaký asi nikdo z nás nečekal, 
ještě přinese? 

Co přijde? I křesťana pochopitelně napadá tato otázka (někoho bohužel s pře-
svědčením, že určitě nějaká pohroma, kterou Bůh pošle na zkažené lidstvo). Advent-
ní doba i Vánoce nám však připomínají, že jde především o TOHO, KTERÝ PŘIŠEL 
A PŘIJDE. Ať už bude budoucnost jakákoli, poslední slovo v ní nepatří náhodě, 
slepému osudu, nevyzpytatelnému viru ani silám zla, ale Ježíši Kristu. Ten, kdo před 
dvěma tisíci let vstoupil do lidských dějin, aby člověku otevřel cestu k Bohu, aby 
celým svým životem zjevil „tvář“ neviditelného Otce, má lidské dějiny dovršit a na-
plnit. Aby však tato naděje nezůstala vágní a nakonec prázdná (vždyť přes všechny 
„zaručené“ předpovědi nikdo neví, kdy k jeho příchodu na konci věků dojde), zve 
nás adventní doba k hlubšímu prožívání skutečnosti, že Ten, který přišel a přijde, 
i dnes přichází tam, kde najde otevřené lidské srdce. Ano, když se modlíme, čteme 
Písmo, slavíme bohoslužby, snažíme se přinést do svého okolí kousek radosti a na- 

děje, chceme přijímat své bližní s jejich klady i slabostmi, poctivě a s láskou plníme rodinné, pracovní 
a další povinnosti, můžeme se tajemně a přitom skutečně setkat s Ježíšem, který chce být i dnes s námi 
lidmi, i uprostřed úplně obyčejných událostí všedního dne.

Co přijde? To nevíme. Věříme však, že Ježíš Kristus, který přišel, přichází a přijde, nás i v naší složité 
době chce uvádět do tajemství Boží lásky k člověku, ve které přes všechny oprávněné obavy není prostor 
pro strach a rezignaci, a to ani dnes, když rozhodně nemáme zajištěnu sladkou pozemskou budoucnost.

Jan Pacner, farář

Potkala jsem radost

Potkala jsem radost

posetou vločkami sněhu

přivoněla jsem

můj dech proměnil

sněhovou lehkost

v perličky rosy

a jejich čistota

mě otevřela

tajemství Vánoc.

                           Marie Veselá

Povzbuzení Božího slova:
Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko. Vaše ušlechtilost ať je známa všem 
lidem. O nic nemějte starost! Flp 4,4-5

Dne 11. 11. 2021 v 11 hod. došlo 
k předání staveniště firmě H&B del-
ta, s.r.o., která bude realizovat opra-
vy našeho kostela, proběhl též prv-
ní kontrolní den, na kterém se určil 
postup prací v prvních třech měsí-
cích oprav. V současnosti se vyřizu-
jí potřebná povolení k záboru pro 
staveniště, vjezdům techniky apod., 
fyzicky začnou práce po 10. lednu 
2022.

Slavnostní zahájení vlastních 
oprav s prosbou za zdárný průběh 
prací se uskuteční v kostele v nedě-
li 9. ledna 2022 v 17 hod. 

Od 10. ledna potom v našem 
chrámu budeme slavit nedělní bo-
hoslužby a večerní bohoslužby od 
pondělí do pátku, ale nebudou mo-
ci být ranní bohoslužby ve všední 
dny ani v sobotu. Páteční mše sv. 
v 8 hodin bude v kostele sv. Tomá-
še. Bližší podrobnosti budou včas 
oznámeny. 

S opravami našeho chrámu bu-
dou spojeny ne vždy příjemné sku-
tečnosti. Prosím vás o trpělivost, 
podporujte, prosím, všechny práce 
i svou modlitbou. Děkuji!

Jan Pacner, farář

K opravám našeho kostela
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Počty nakažených covidem-19 rychle 
stoupají. Není to výzva ke strachu či panice, 
ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, 
na kterou ovšem můžeme spoléhat jen teh-
dy, pokud se snažíme vidět Božíma očima 
a plnit Boží přání. Snad je nová vlna pande-
mie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu 
nasměrování našich životů. Snad je to po-
zvání k větší ohleduplnosti k druhým.

Vím, že téma očkování rozděluje spo-
lečnosti a nechci přispět k ještě většímu 
rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale 
jak je vidět z menšího procenta nemoc-
ných ve skupině očkovaných, je to nástroj, 
který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být 
očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu 
na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, 
kteří se nechali vystrašit, že se očkováním 
dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to 
mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří 
hájí svou svobodu stát na svém názoru, 
prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně 
obětovali část své svobody pro společné 
dobro.

Synodní proces na nejzákladnější rovi-
ně, tedy ve farnostech a společenstvích, se 
dal do pohybu i v naší farnosti. Utvořilo se 
několik synodních kroužků, které se snaží 
postupovat v duchu výzvy papeže Františ-
ka a z modlitby a rozjímání Písma přistupo-
vat k otázkám, které se dotýkají života círk-
ve dnešní doby. 

Ne každému, kdo by se rád zapojil pří-
mo do kroužků, je to z časových, rodinných 
či jiných důvodů možné, proto též můžete 
podle impulsů, které si k synodě najdete 
(odkazy na konci článku), o nich uvažovat 
sami nebo v rodině a případně poslat své 
závěry farní koordinátorce Heleně Múčkové 
na muckovci@centrum.cz (nebo helmuckova 
@gmail.com), případně faráři Janu Pacne-
rovi na jan.pacner@svatyjakub.cz.

Tak, jak je tomu u každé skutečnosti, 
která je nová, neoslovuje téma synody 
všechny, někteří se na ně dívají se skepsí. 
Každopádně je to skutečnost, která ovlivní 
život církve, proto, prosím, pamatujme 
v modlitbě na tuto významnou událost 
v jejím životě.

Modlitba za průběh synody:
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.

Svatojakubská mušle
Od roku 2018 je v našem kostele kovová mušle, která slouží k zapálení svíček většinou 

od procházejících turistů. Od té doby již na tomto místě hořelo tisíce svíček. Člověku mů-
že napadnout, zda je tento způsob plně ekologický, když používáme čajové svíčky v hliní-
kovém obalu. Proto vás chci informovat o způsobu, jakým jsou nedopalky a obaly likvido-
vány. Jedna šlechetná žena všechny kalíšky ručně čistí, odděluje zbylý vosk a hliník, který 
odevzdává do kovového odpadu. Kousky vosku jsou zpětně využívány v jedné firmě na 
zápalné pomůcky ke krbu. Paní, která tuto činnost dělá, nechce být jmenována a vše činí 
jako modlitbu za každého, kdo si s důvěrou svíčku na svůj úmysl zapálil. Chceme ji tímto 
poděkovat za nezištnou službu a vyprošujeme na přímluvu našeho patrona, apoštola Ja-
kuba, požehnání. HM

Děkuji všem, kteří se snaží o ohledu- 
plnost k druhým nejen vlastním očková-
ním, ale i dodržováním hygienických před-
pisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být 
úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skut-
ky lásky v době adventní zařaďme i vlastní 
ukázněnost a ohleduplnost k druhým.

Všem přeji kousek radosti z dobrých 
skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí dob-
ře prožitý Advent i svátky Narození Páně.

+Jan Graubner, předseda ČBK

Prohlášení arcibiskupa Jana Graubnera 
bylo z rozhodnutí našeho brněnského bis-
kupa Vojtěcha Cikrleho čteno při bohosluž-
bách 21. listopadu. Otiskujeme ho i v na-
šem zpravodaji, protože se domnívám, že 
jsou to slova zodpovědného pastýře, která 
bychom si měli v klidu promyslet a vzít váž-
ně. Připojuji se k jeho poděkování vám 
všem, kteří se snažíte zodpovědně a ohle-
duplně chránit lidi kolem sebe. 

Jan Pacner, farář

Prohlášení arcibiskupa Jana Graubnera, 
předsedy České biskupské konference

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

o. Jan Adventní snažení
nejen pro děti!

Letos se v adventní době necháme inspi-
rovat úkoly, které si na konci nedělní mše sva-
té v 9.30 opatříme u tety Ivy. Jsou připraveny 
jak pro malé děti, tak pro mládež. Po splnění 
se tyto skutky promění v dlaždice, kterými 
budeme obrazně připravovat cestu Pánu 
a podle slov proroka Izaiáše „Vyrovnávat 
každé údolí a snižovat pahorky“ Iz 40,3. Kéž 
by se díky těmto malým připomenutím 
v našem okolí svět trochu prozářil a proměnil 
k lepšímu. HM

Ministrantský výlet
I když je podzim a už je zima, tak nás to 

neodradilo a šli jsme na výlet. V sobotu 
20. listopadu v 8.30 h. na hlavním nádraží 
jsme měli sraz. Sešli se Huskovi, Procházci, 
Múčkovi, Víťa Langášek a otec Jan. Vyrazili 
jsme v 9 hodin z hlavního nádraží vlakem do 
Babic nad Svitavou. Po té, co jsme vystoupili, 
čekal nás první kopec. Musím říct, že jsme se 
pěkně zapotili, ale stálo to za to, protože na 
vyhlídce byl krásný výhled s modrou oblohou.

Nesmím zapomenout na narozeniny otce 
Jana, který od nás dostal čokoládu a s tatín-
kama si připil. Pak jsme pokračovali dál, prošli 
dědinou, otec Jan nás bohužel kvůli svým po- 
vinnostem musel opustit, jel zpátky do Brna.

My jsme pokračovali dál, až jsme přišli na 
jednu vyhlídku, která se jmenovala Malá Ma-
cocha. Tam jsme pojedli a pokračovali dál, až 
jsme došli k památníku. U něj jsme si zahráli 
hru na dobývání. Když jsme ji dohráli, tak 
jsme pokračovali v cestě dál, až jsme došli 
k 1. jeskyni zvané „Ve Vaječníku”. Jeskyně to 
byla velká a začali jsme ji prozkoumávat, až 
jsme se zašpinili. Následovaly další jeskyně 
zvané: Býčí Skála, Kostelíček, ve které jsme 
se modlili ve 12 hodin Anděl Páně a jeskyně 
Jáchymka. 

Potom byl oběd na velmi klidném místě 
u říčky, kde nás kluky nejvíc zaujalo, že sis 
tam něco mohl koupit. Jmenovalo se to tam 
Lesní bar. Když jsme doobědvali, tak jsme po-
kračovali dál, až jsme došli na plácek, kde 
jsme si zahráli schovku-pikolu. 

Když jsme pak vyrazili, tak nám tatínci 
řekli, že máme 30 minut do odjezdu vlaku, 
proto jsme radši trochu zrychlili, ale stejně 
nám to nebylo nic platné, protože nám před 
Adamovem nám zbývalo už jen 5 minut do 
odjezdu. No, to už jsme fakt běželi, dokonce 
jsme viděli vjíždět vlak na zastávku a my byli 
ještě před mostem. Nakonec jsme ho stihli 
a jeli zpátky do Brna. Když jsme přijeli, tak 
jsme se rozloučili a jeli každý domů. Již teď se 
těším a zvu na další výlet. ahoj Patrik

Synoda 2021–2023
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Malé zamyšlení
v mé cyklistické
každodennosti

Život křesťana neprovázejí jen samé 
„náhody a náhodičky“. Těchto malých zá-
zraků, kdy si člověk intenzivně uvědomí 
Boží přítomnost a blízkost, je spíše pomálu. 
Velká část našich dní běží rychle v zaběh-
nuté rutině každodennosti. Můj úhel pohle-
du na tyto všední činnosti v poslední době 
trochu rozšířila výborná kniha Jamese 
Martina: „Jezuitský návod (téměř) na 
všechno“. Jezuitské hledání Boha ve všem, 
kontemplaci v činnosti, jsem přetavil vlast-
ním způsobem.

Snažím se (občas, abych parafrázoval 
výše zmíněný titul) hledat Boha při jízdě na 
kole. Pokud to jde, jezdím každý den, léto, 
zima, do práce, z práce, ráno, o víkendu, 
o dovolené. Nezávodím, nejezdím ve skupi-
ně, jízda na kole je moment, kdy chci a mů-
žu být sám. Ze sedla kola uvidíte věci, které 
z auta ani nestačíte zaregistrovat. Víte, ko-
lik je v české krajině kolem cest křížů? Teď 
nemluvím o němých pomníčcích smrtel-
ných nehod, myslím Boží muka u křižova-
tek a návrší, dědictví zbožnosti našich 
předků. Často je takový kříž na vrcholku 
táhlého stoupání. Drápu se do kopce, ne-
můžu popadnout dech, pot se mi řine z če-
la. Stále mám před sebou ten kříž a před-
stavím si Pána Ježíše na cestě ke Golgotě. 
Já však na kole jedu úplně dobrovolně 
a takzvaně trpím pro svoje potěšení. Pán 
Ježíš to neměl jako sport, na Golgotu nesl 
svůj kříž, aby trpěl za nás všechny a za naše 
vykoupení. Všimli jste si někdy, že se jezdci 
Tour de France (hlavně latinskoameričtí) na 
vrcholcích horských etap nebo v cíli kři- 
žují? Možná se jim honí hlavou podobné 
myšlenky. Já jsem to od nich okoukal také, 
vždy když projedu kolem nějakého křížku 
nebo kostela, vzpomenu na Pána Ježíše 
a na to, co pro nás udělal. Každé „utrpení“ 
jednou končí. Silnice se přehoupne přes 
horizont, míjím Božím muka, ve jménu 
Otce i Syna i Ducha Svatého, a moje nohy 
si odpočinou v nádherném sjezdu. Milosti-
vý Bože, děkuji Ti z celého srdce, že nám 
dáváš (každému jinak) v životě zažít ty 
euforické „sjezdy“, kdy se můžeme radovat 
z Tvojí lásky.

Martin Chadima

Program v adventu
Bohoslužby v adventní době jsou v obvyklých časech, navíc je rorátní mše ve čtvrtek 
ráno v 6.15 hod. (při svíčkách, vstup bočním vchodem).

Neděle: 8.00, 9.30 a 19.00 (SK)
Pondělí–středa, pátek: 8.00 a 19.00, čtvrtek: 6.15 roráty, 8.00, 19.00, sobota: 8.00.
Páteční večerní mše sv. je v adventu při svíčkách.
Tichá adorace před Nejsvětější svátostí je každou středu od 18 do 18.50 hod.
Poslední mše sv. adventní doby bude na Štědrý den ráno v 8 hod.

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou mší sv., ve středu během ado-
race (asi 18.05–18.50), v neděli před slovenskou mší sv. již od 18 hod. Od středy 15. 12. 
se před večerními bohoslužbami bude zpovídat už od 18 hodin (podle potřeby i po nich). 

Adventní koncerty s povzbuzujícím slovem faráře Jana Pacnera se uskuteční o sobotách 
se začátkem v 17.30 hod.: 11. 12. – varhanní koncert Ondřeje Múčky, 18. 12. – koncert 
scholy Jakubák (s možností zakoupení nového dvojCD tohoto souboru).

Program o Vánocích
24. 12. – Štědrý den
21.30–22.00 hod – Vánoční vytrubování ve vchodu kostela
„Půlnoční“ mše sv. ve 22.00 hod. – zpívá sbor Jakubák

Ve dnech 25. a 26. 12. v našem kostele nebude možnost svátosti smíření.

25. 12. – Hod Boží vánoční – zasvěcený svátek, mše sv. 8.00, 9.30 a 11.00.
Při mši sv. v 9.30 zpívá sbor Jakubák, při mši sv. v 11 hod. zazní Česká mše vánoční
J. J. Ryby „Hej, Mistře!“ 
Večerní mše sv. u sv. Jakuba není, je v kostele sv. Tomáše v 19.30 hod.

26. 12. - Svátek Sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa – mše sv. 8.00, 9.30, 19.00
s požehnáním manželům
Při mši sv. v 9.30 zpívají sbory Jakubák a Jakubáček. 10.30 – vánoční hry dětí.

Od pondělí 27. 12. do čtvrtka 30. 12. jsou pouze ranní bohoslužby v 8.00 hod.

31. 12. – Závěr občanského roku – mše sv. 8.00 a 17.00 na poděkování za uplynulý rok 
s prosbou o Boží požehnání do nového roku

1. 1. 2022 – Nový rok, slavnost Matky Boží Panny Marie – zasvěcený svátek
– mše sv. 8.00, 9.30 a 19.00 (SK)

2. 1. – 2. neděle po Narození Páně – mše sv. 8.00, 9.30 a 19.00 (SK)

6. 1. – slavnost Zjevení Páně – doporučený svátek – mše sv. 8.00 a 19.00
při nich žehnání vody, kadidla a křídy 

9. 1. – svátek Křtu Páně – mše sv. 8.00, 9.30 a 19.00 (SK)
17.00 – slavnostní zahájení vlastních oprav našeho chrámu

Sledujte, prosím, ohlášky a naše farní stránky www.svatyjakub.cz, program se může kvůli 
aktuální epidemiologické situaci změnit.

Dar na opravu
našeho chrámu

z adventních věnců
Tak jako každý rok naše maminky s dět-

mi vytvořily krásné adventní věnce, které 
se potom v následujících nedělích prodá-
valy. Výnos z této aktivity je 14.000 Kč.  
I když je to kapička v moři našich finanč-
ních potřeb, je to začátek, za který si 
zúčastněné zaslouží poděkování.

HM

Na recepci v hotelu:
„Přejete si pokoj s příplatkem, nebo bez pří-
platku?“
„Jaký je v těch pokojích rozdíl?“
„V tom pokoji s příplatkem je pastička na 
myši.“

* * *
Přistoupí pán k pokladně a ptá se:
„Máte šest míst na první balkon, první řa-
du?“
„Ano, máme.“
„A přízemí, druhou řadu?“
 „Máme.“
„A druhý balkon, třetí řadu?“
„Máme. A co byste si přál?“
 „Teď už nic. Ta hra musí být pěkná pitomi-
na, když máte tolik volných míst.“

* * *
Otec k synovi: „Člověk, který nedokáže mlu-
vit tak, aby mu ostatní rozuměli je idiot. 
Chápeš?“
„Ne, tati.“

Špetka humoru od jáhna Josefa:
Ve vlaku.
Šachový velmistr z dlouhé chvíle vyzve 
k partičce staršího muže ze sousedního ku-
pé… a partii prohraje.
Poražený velmistr praví:
„Mohl jste mně dát mat již dřív, kdybyste 
táhl věží!“
„Ano? Věží se může také táhnout?“ diví se 
spolucestující.

* * *
V období epidemie musel lékař dát rekordní 
množství injekcí. Ve spěchu vyhotovil a při-
lepil na dveře následující cedulku:
„Pro urychlení vstupujte do ordinace zad-
kem!“

* * *
Lékař k pacientce:
„Doporučuji vám, abyste ke mně přestala 
chodit. Ve vašem případě je lékařská věda 
úplně bezmocná. Vy jste absolutně zdravá!“



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

Datum             Hodina Co nás čeká Místo

Ne 5. 12.  2. neděle adventní – mše sv. 8.00, 9.30 a 19.00 (SK)
Po 9. 12.  Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu –
   doporučený svátek, mše sv. 8.00, 19.00
So 11. 12. 17.30 Varhanní koncert Ondřeje Múčky ......................................................... kostel
Ne 12. 12.  3. neděle adventní – mše sv. 8.00, 9.30 a 19.00 (SK)
  9.00 Mše sv. s převzetím betlémského světla ............................................. katedrála 
So 18. 12. 9.00 Velký vánoční úklid kostela ..................................................................... kostel
  17.30 Adventní koncert – sbor Jakubák .......................................................... kostel
Ne 19. 12.  4. neděle adventní – mše sv. 8.00, 9.30 a 19.00 (SK)
Pá 24. 12. 8.00 Štědrý den – poslední adventní mše sv.
  22.00 Půlnoční mše sv., zpívá sbor Jakubák ................................................. kostel
So 25. 12.  Slavnost Narození Páně – zasvěcený svátek,
   mše sv. 8.00, 9.30 a 11.00 (NENÍ večerní mše sv.)
  9.30 Zpívá sbor Jakubák ................................................................................... kostel
  11.00 Česká mše vánoční J. J. Ryby „Hej, Mistře!“ ...................................... kostel
Ne 26. 12.  Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa –
   mše sv. 8.00, 9.30 a 19.00
  9.30 Zpívají sbory Jakubák a Jakubáček ...................................................... kostel
  10.30 Vánoční hra dětí ......................................................................................... kostel
Po 27. 12.  Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty ...............................................
Od pondělí 27. 12. do čtvrtka 30. 12. jsou pouze ranní mše sv. v 8.00
Pá 31. 12.  Zakončení občanského roku – mše sv. 8.00 a 17.00 – ................... kostel
   na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání do nového roku 
So 1. 1. 2022  Slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek,
   mše sv. 8.00, 9.30 a 19.00 (SK)
Ne 2. 1.  2. neděle po Narození Páně – mše sv. 8.00, 9.30 a 19.00 (SK)
Čt 6. 1.  Slavnost Zjevení Páně – doporučený svátek, mše sv. 8.00 a 19.00 –
   při nich žehnání vody, kadidla a křídy
Pá 7. 1. 20–21 Nikodémova noc  ....................................................................................... kostel
Ne 9. 1.  Svátek Křtu Páně – mše sv. 8.00, 9.30 a 19.00 (SK)
  17.00 Slavnostní zahájení vlastních oprav našeho chrámu ........................ kostel

Sledujte, prosím, ohlášky a naše farní stránky www.svatyjakub.cz,
program se může kvůli aktuální epidemiologické situaci změnit.

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.

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, uvádíme rozdě-
lení úklidových služeb, vždy na pří-
slušný měsíc:

Úklid v kostele v měsíci
prosinci 2021 a lednu 2022:

SOBOTA 14. 12. úklid nebude chystá
  se koncert v kostele
PÁTEK 10. 12. neokatechumenát
  Jiří Novák

Prosíme farníky o pomoc s úklidem
SOBOTA 18. 12. od 9.00
bude VELKÝ VÁNOČNÍ ÚKLID

Rok 2022
SOBOTA 8. 1. rodiče
  Josef Múčka

Úklid v kostele sv. Jakuba


