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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.

ŘÍJEN 2022

Milí farníci a vy, kdo navštěvujete kostel sv. Jakuba!
I tentokrát vás oslovuji obvyklým způsobem, i když už slavíme bohoslužby (osobně se 

mi to ani nechce věřit) skoro půl roku v jezuitském kostele nebo u sv. Tomáše. Někteří si 
na tuto nemilou, ale nutnou změnu zvykli snadno, jiní hůře, ale myslím, že na každého 
přijde aspoň chvilka, kdy se mu po našem krásném chrámu zasteskne nebo mu je líto, 
že určitou událost své víry v něm teď prožít nemůže. 

V prázdninovém čísle jsem zmiňoval možnost blíže se poznat s těmi, kdo navštěvují 
sousední kostely, dnes chci připomenout, že tyto nepříjemnosti nás nakonec mají vést 
k soustředění na Toho, který dává smysl všemu našemu slavení – na Ježíše Krista, který 
nás vede ke svému Otci. Pokud po tom opravdu toužíme, můžeme se s Ním jedinečným 
způsobem setkat při každé bohoslužbě, nejen v kostele, který nám „sedí“ a na který jsme 
zvyklí, ale i tam, kde se tak dobře necítíme. 

Protože situace našeho „exilu“ bude ještě aspoň rok trvat a občas někoho uvede do 
rozpaků, kam má vlastně jít, uvádím zde obvyklý pořad bohoslužeb v tomto období. Připo-
mínám, že podrobný rozpis je i s uvedením kněží, kteří danou mši sv. slaví, a jejím úmyslem 
na našich farních stránkách www.svatyjakub.cz v sekci „Program mší a událostí“:

Pondělí–pátek: 19.00 v kostele sv. Tomáše s výjimkou prvních pátků v měsíci (7. 10., 4. 11., 2. 12.),
 kdy je mše sv. v jezuitském kostele s navazující Nikodémovou nocí do 21 hodin
Sobota: 8.00 v kostele sv. Tomáše
Neděle: 9.00 a 19.00 (SK) v jezuitském kostele; jezuitská a jakubská „ranní ptáčata“
 mohou navštívit mši sv. v 7.30 (většinou ji slouží P. Ladislav Árvai SJ) 

Opravy našeho chrámu nám zároveň nabízejí možnost vykročit i „za hradby“, kde nalézáme mnohé lidi, kteří 
s námi spolupracují, i když nesdílejí naši víru. Do pondělí 10. října probíhá v Galerii Vaňkovka díky velké vstřícnosti 
jejího vedení výstava k opravám našeho chrámu. Věřím, že bude nejen propagací krásy našeho chrámu a přinese 
finanční podporu, ale také svědectvím krásy naší víry. S velikými díky těm, kdo do tohoto díla vkládají svůj čas, 
síly a schopnosti, vás prosím, abyste je a celý průběh oprav kostela sv. Jakuba „podpírali“ svou modlitbou!

Jan Pacner, farář

Radostná zvěst Božího slova:
Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, nejvýš milosrdný ke všem,
kdo volají k tobě.
Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu,
všimni si hlasu mé snažné prosby.

Žalm 86,5-6

Jak poslední žebrák
Jak poslední žebrák u dveří stojí,

pokorně čeká, až pozveš HO dál.

Odlož už strach a lhostejnost svoji,

ať vejít může všech Králů král.

Posaď se klidně pak k jeho nohám,

naslouchej tomu, co chce ti říct.

Dej sbohem smutkům a marným touhám.

Život má rub, ale i líc.

On nese s tebou všechny tvé kříže,

o každém vlasu, co spadne, ví.

Pomáhej Pane, mé malé víře,

Kéž stále chrání mě andělé tví.

Jan Šlachta

Synoda
Naši milí „synoďáci“, zveme vás na setkání a prezentaci výstupů 

synodních skupinek brněnské diecéze, a to v pátek, 21. 10. v 19.45 
ve farním sále. Nezapomeňte si poznamenat termín!

Helena Múčková

Připravujeme
Pouť od Jakuba k Jakubovi po kostelích naší diecéze v sobotu, 

12. 11. 2022.
Nedělní program „Rodiny rodinám“ připravujeme na neděli od-

poledne. 4. 12. 2022. Srdečně zveme!
Helena a Josef Múčkovi
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Pouś do Koclířova
Cestou do Koclířova jsme se pomodlili první část růžen-

ce. Od půl jedenácté byla v kostele sv. Filomeny sloužena 
mše svatá. V promluvě kaplan zmínil důležitosti naslouchání 
Božímu hlasu v tichu. Po mši jsme uctili ostatky sv. Filomeny, 
které byly položeny na klíční kosti figuriny zpodobňující
sv. Filomenu na lůžku.

Po obědě jsem zamířila do místní cukrárny, zakoupila 
jsem zdejší koláče a pár zákusků.

V kostele sv. Filomeny jsme se pomodlili dva růžence
s pěkným, realistickým rozjímáním, modlitbu vedl Josef M. 
Poté ještě několik z nás uctilo ostatky sv. Filomeny. Na rozdíl 
od předchozích let jsem vnímala větší vděčnost za vše zde.

Eva F., foto H elena M.

Øíjnové rùžencové 
pobožnosti

Jako každý rok v měsíci říjnu vás 
zveme ke společné modlitbě sv. růžen-
ce, a to v úterý, støedu a ètvrtek po 
mši svaté večer, asi v 19.40. Rádi přiví-
táme vaši účast ve vedení modlitby. 
Stejně tak zveme nové členy do Svě- 
tového společenství Živého růžence 
sv. Filomeny, založené blahoslavenou 
Paulinou Jaricot, patronkou misií. 

 

Papežské misijní dílo 
vyzývá v tomto měsíci (jako každý rok) 
zvláště děti k modlitbě růžence, a to 
18. 10. v 9 hodin. Vzhledem k tomu, že 
většina dětí je v té době ve škole, je 
dobré se s nimi pomodlit růženec na 
tento úmysl doma.

jáhen Josef 

Opravy našeho kostela dál čile probíhají, podrobně jste 
se o nich mohli dočíst v prázdninovém čísle Farního 

zpravodaje. Tam už byla zmínka o tom, že zvlášť poškození 
krovů a kamenných prvků je podstatně větší, než se dalo
i podle důkladných průzkumů zjistit, a že to znamená pod-
statné navýšení prací. Jsou to samozřejmě starosti navíc, 
souvisí s tím nutnost snažit se tyto problémy technicky vy-
řešit i sehnat další finanční prostředky na opravy. Proto tyto 
skutečnosti komunikujeme i do médií a snažíme se oslovit 
naše sympatizanty. Pokud o nich víte ve svém okolí, můžete 
je ještě následující týden (do 10. října) pozvat na naši výsta-
vu do Galerie Vaňkovka nebo je upozornit na web k opravám 

Krutá zima
Indiáni se pøijdou za šamanem ze-

ptat, jestli bude tuhá zima. Šaman roz-
hodí kamínky, podívá se na ně a øekne: 
„Nevím, Velký Manitou mlčí. Ale pro 
jistotu štípejte døíví.”

Tak indiáni odejdou, štípají døíví, ale 
za týden se pøijdou zeptat znova. Ša-
man tedy zase rozhodí kamínky a po-
-vídá: „Nevím, Velký Manitou stále mlčí. 
Ale pro jistotu štípejte døíví.” 

Indiáni zase odejdou a štípají døíví, 
ale šamanovi už je to blbý, a tak se jde 
zeptat na meteorologickou stanici, ja-
ká ta zima bude. A tam mu odpoví: 

„My nevíme, ale asi poøádně tuhá. 
Indiáni už čtrnáct dní štípaj døíví.”

Po vesnickém honu
Ptá se faráø lesního správce na vý-

sledky honu. „Slyšel jsem, že tam byl 
včera také náš nový kaplan. Trefil ně-
co?” „Vaše velebnosti, hezky si zastøílel, 
ale Bùh byl tentokrát na straně  zajícù.“

Po fotbale
Muž oblečený v černém dresu klepe 

na nebeskou bránu. Svatý Petr mu ote-
vøe a ptá se: „Byl jsi někdy nespravedli-
vý?“ „Já jsem byl fotbalovým rozhod-

Špetka humoru od jáhna Josefa:

Úklid v kostele 
sv. Tomáše
(po mši svaté 19.45)

	10.	10.	 MLÁDEŽ	Jakubáci

 24. 10. RODIÈE

	 7.	11.	 SLOVENSKÁ	MLÁDEŽ

 21. 11. NEOKATECHUMENÁT

	 5.	12.	 MLÁDEŽ	Jakubáci

 19. 12. RODIÈE

otevreno.svatyjakub.cz, případně přímo na web nabízející 
adopci okenních tabulek www.jakubovaokna.cz. 

I když mi těžkosti, s kterými se při díle tohoto rozsahu 
musí počítat, občas důkladně zaměstnávají mozkové závity, 
mám radost z toho, co se už podařilo. Vidět opravené části 
krovu je zážitek! Také pět oken na severní straně, ve kterých 
už jsou nové jednoduché vitráže, vypadá opravdu hezky. Na 
krov se z bezpečnostních důvodů jít nedá, ale aspoň pohled 
na opravená okna zevnitř  (zvenku jsou ještě pod lešením
a plachtou) chceme umožnit v blízké době po dopolední
nedělní mši sv. Sledujte naše farní ohlášky!

o. Jan 

Krátce k opravám 

čím,“ odpovídá muž. „Jednou pøi høe 
mezi Itálií a Anglií jsem udělil Itálii trest-
nou penaltu. To bylo špatně.”

„Kdy se to stalo?
„Asi pøed 30 vteøinami!”

Breviář
Kněz se dostane do skluzu v modle-

ní breviáøe, ne a ne to dohnat. Jednou 
se modlí breviáø na zahradě a v tom za-
fouká silný vítr. Ten mu obrátí listy bre-
viáøe o několik stran dopøedu. Kněz 
obrátí oči k nebi a zvolá: „Díky, bez Te-
be bych si netroufnul.“

 

 
 

jáhen Josef 

Základní informace 
o Papežských misijních dílech 
 
Co jsou Papežská misijní díla? 

Papežská misijní díla (PMD) jsou církevní nezisková organizace, která 
pod přímou patronací papeže koordinuje a zajišťuje misijní činnost 
katolické církve ve všech kontinentech. Tedy zvěstuje evangelium, učí 
lidi v misiích hospodařit, vede je k spoluúčasti a respektuje jejich 
důstojnost. Své národní kanceláře mají PMD ve více než 130 zemích. Veškerá jejich činnost 
se řídí Stanovami, schválenými papežem. Nejdůležitějšími prvky činnosti jsou modlitba 
a snaha o šíření radosti z evangelia.  

PMD jsou součástí katolické církve a jejich činnost se dělí do 4 základních děl: 

 Papežské misijní dílo šíření víry (ŠV) 
 Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola (SPA) 
 Papežské misijní dílo dětí (PMDD) 
 Papežská misijní unie (PMU) 

Potřebná pomoc a podpora je poskytována všem lidem bez ohledu na jejich barvu pleti či 
náboženské vyznání. V Národní kanceláři PMD je k dispozici aktuální přehled projektů, které 
na pomoc trpícím v chudých oblastech světa hradí dárci z ČR. 

Papežské misijní dílo šíření víry koordinuje misijní aktivity v celém světě, prohlubuje vědomí 
misijního poslání každého křesťana a systematicky pomáhá zmírňovat bídu a utrpení 
chudých. Zajišťuje systematickou a kvalitní pomoc nejchudším lidem ve skoro jedenácti stech 
misijních diecézích. Podílí se na katechetických, vzdělávacích, charitativních a sociálních 
projektech. Podporuje školy, nemocnice a opravy domovů pro staré lidi, kostelů a far, 
klášterů a pastoračních center. 

Finanční prostředky na projekty Papežského misijního díla šíření víry pocházejí převážně ze 
sbírek Misijní neděle, která byla ustanovena dne 14. 5. 1926 jako den Světový den modliteb 
za misie spojený s finanční sbírkou pro misie. Slavíme ji předposlední neděli v říjnu každého 
roku. Sbírka na misie je vyjádřením solidarity všech katolických křesťanů za sebe navzájem, 
protože probíhá ve všech farnostech a diecézích po celém světě (i v nejchudších zemích) a 
vybrané prostředky následně slouží k podpoře v místech, kde je církev dosud mladá nebo 
chudá. 

Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola zaměřuje svou pomoc na přípravu a formaci 
seminaristů, řeholních noviců a novicek v misijních diecézích církve. Služba je nezbytná, bez 
ní by nově vznikající církevní společenství neměla duchovní představené, nebyli by kněží ani 
řeholní dorost v misiích. Pomoc není jen ekonomická, ale spočívá také v modlitbě a v životě 
inspirovaném vírou. Podporovat bohoslovce lze modlitbou nebo finančním darem a dárci 
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Svatojakubský tábor 2022 
Letos se tábor konal opět v obci Rybník. Děj se odehrával 

v koloniálních dobách, kdy Velká Británie, Francie, Španěl-
sko, Portugalsko, Itálie a Nizozemsko soupeřily o to, kdo ob-
jeví větší kus země. Každý panovník si vybral tu nejlepší po-
sádku a tu vyslal za oceán. Tam se snažila splnit třináct 
stanovišť, kde na každém čekalo námořníky jiné dobrodruž-
ství, a obsadit pro svoji zemi co nejvíce měst, o které bylo 
často nezbytné tvrdě bojovat.

Celotáborovou hru vyhrálo Nizozemí, druhá skončila 
Francie, třetí Velká Británie, čtvrté Španělsko a poslední 
Portugalsko.

Počasí se letos až neobvykle vydařilo a ve skvělém tábo-
rovém kolektivu celou dobu panovala příjemná atmosféra.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem vedoucím a prakti-
kantům za to, že se tento tábor mohl uskutečnit.

Tomáš K.

Svatojakubský tábor 2022
Letos o prázdninách, od 31. 7. do 13. 8., se již devátým 

rokem uskutečnil Svatojakubský tábor. Tento rok přibylo ne-
jen do vedení mnoho sil ve formě bývalých soutěžících, ale 
také mezi účastníky jsme uvítali nové tváře. 

Kolem a kolem se nás tábora účastnilo více než padesát.
Letošním tématem byly Zámořské výpravy v období ob-

jevení Ameriky. Účastníky táborem provázel příběh posádky 
z Itálie, která se rozhodla vyrovnat svým sousedům a objevit 
svět, který ještě nikdy nikdo neobjevil. 

Krátce po obědě jsme se sešli s přáteli od sv. Jakuba 
a sv. Tomáše v Bílovicích u sokolovny a vyrazili na roz-

hlednu „U Lidušky“. My větší, 11+, jsme dělali takovou trasu 
pro mladší. 

Když jsme tam došli, tak jsme si dali kofolu a solené 
chipsy. Potom dorazila skupina menších dětí a dospěláci. 
Tak jsme vybalili, co jsme každý donesli a vzájemně si nabí-
zeli různé dobroty. Cesta zpátky byla fajn, všichni jsme si 
povídali. Když jsme se vrátili zpátky do cíle, tak jsme se po-
modlili, poděkovali za výlet a řekli jsme si, že to někdy 
zopakujeme.

Markéta M., foto Jirka Š.

Prvokomunikanti 2022
Diecézní setkání prvokomunikantů s otcem biskupem 

Pavlem Konzbulem se uskuteční v Brně na Petrově ve čtvr-
tek dne 6. 10. 2022.

Je určeno dětem, které přistoupily k prvnímu svatému 
přijímání ve školním roce 2021/22. Kněží nebo katecheté 
mohou své prvokomunikanty přihlašovat do 27. 9. 2022 
(včetně), a to on-line prostřednictvím formuláře na <https://
kc.biskupstvi.cz>. Pokud děti z nějakého důvodu nebude vy-
pravovat farnost, mohou je přihlásit rodiče, a to rovněž pro-
střednictvím uvedeného formuláře.

Zodpovědnost za děti a jejich doprovázení během celé-
ho dne je na dospělých, kteří s nimi přijedou. 

Převzato z BB

Podle propočtů by se měl nacházet někde za Amerikou. 
Aby dokázali, že tento nápad nepřinese žádané výsledky, 
vyslala království zemí Španělska, Portugalska, Francie, Ho-
landska a Anglie za Italy své vlastní posádky, což byly děti, 
které v těchto skupinkách následující dva týdny soutěžili 
o to, kdo bude ze všech nejlepší.

Za sebe musím říci, že nám počasí velmi přálo, tábor se 
vydařil a ačkoliv jsme nezvládli úplně vše podle původních 
plánů, schopnost improvizace nás spolehlivě zachraňovala. 
Jakožto praktikant jsem byla na Svatojakubském táboře po-
druhé a velmi jsem si jej užila, na čemž kromě super party 
vedoucích, zábavných a napínavých her a relativně poslou-
chajících dětí má určitě podíl i skvělá kuchyně :-). 

Doufám, že i dětem se tu líbilo tak, jako mně.
Dominika M., foto Vojtěch C.

Výlet farností Jakuba a Tomáše



Z kalendáře: říjen a začátek listopadu 2022
Věnujte pozornost místům bohoslužeb a změněným časům nedělních mší!

Datum             Hodina Co nás čeká Místo

Bohoslužby jakubské farnosti na podzim 2022:
Pondělí–pátek: 19.00 ................................................................................... kostel sv. Tomáše
Výjimka – první pátek v měsíci (7. 10., 4. 11., 2. 12.): 19.00 .............. jezuitský kostel
Sobota 8.00 .................................................................................................... kostel sv. Tomáše
Neděle 9.00 a 19.00 (SK) ............................................................................ jezuitský kostel

Ne 2. 10.  27. neděle v mezidobí 
   mše sv. 9.00 a 19.00 (SK) ............................................................................ jezuitský kostel

Út 4. 10.  Památka sv. Františka
  19.00 slavnostní mše sv. k zahájení akademického roku ................................... katedrála
   s o. biskupem Pavlem

Čt	 6.	10.	 18.00	 Koncert	Simy	Magušinové ........................................................................... jezuitský kostel
   (pro biřmovance v rámci přípravy)

Pá 7. 10.  Památka P. Marie Růžencové
  19.00 mše sv. u jezuitů
  19.45–21.00 Nikodémova noc ............................................................................................... jezuitský kostel

So 8. 10.  25. svatocecilské setkání varhaníků, chrámových zpěváků a hudebníků
  9.15 zpívané ranní chvály, 
  10.00 pontifikální mše sv. – o. biskup Hrdlička ..................................................... katedrála

Ne 9. 10.  28. neděle v mezidobí 
   mše sv. 9.00 a 19.00 (SK) ............................................................................ jezuitský kostel

So 15. 10.  Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Ne 16. 10.  29. neděle v mezidobí 
   mše sv. 9.00 a 19.00 (SK) ............................................................................ jezuitský kostel

Út 18. 10.  Svátek sv. Lukáše, evangelisty

Čt 20. 10. 19.00 příprava na biřmování ...................................................................................... fara

Pá 21. 10. 20.00 setkání účastníků synodních skupin ............................................................ fara

Ne 23. 10.  30. neděle v mezidobí – den modliteb za misie, sbírka na misie 
   mše sv. 9.00 a 19.00 (SK) ............................................................................ jezuitský kostel

Pá 28. 10.  Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

So 29. 10.  Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

Ne 30. 10.  31. neděle v mezidobí 
   mše sv. 9.00 a 19.00 (SK) ............................................................................ jezuitský kostel

Út	 1.	11.	 	 Slavnost	Všech	svatých
   mše sv. 19.00 .................................................................................................... kostel sv. Tomáše

St 2. 11.  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
   mše sv. 19.00 ..................................................................................................... kostel sv. Tomáše

Čt 3. 11. 19.00 příprava na biřmování ...................................................................................... fara

Pá 4. 11. 19.00 mše sv. u jezuitů
  19.45–21.00 Nikodémova noc ............................................................................................... jezuitský kostel

Ne 6. 11.  32. neděle v mezidobí 
   mše sv. 9.00 a 19.00 (SK) ............................................................................ jezuitský kostel
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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.


