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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.

LISTOPAD 2022

Milí farníci a vy, kdo navštěvujete
„jakubské“ bohoslužby!

Píšu tento úvodník ve dnech, které do značné míry splňují to, co nazýváme du-
šičkovým počasím: je mlhavo, sychravo, slunce se (alespoň v našich končinách) 
neukáže, dny se stále zkracují, prostě, když, použiji termín autorů slavné Cimrmano-
vy hry Dobytí severního pólu, čas jako stvořený pro trudomyslnost. A je zbytečné 
dodávat, že ani zprávy ze světa či z domova moc důvodů k překonání této trudo- 
myslnosti nenabízejí, spíš naopak. 

Nejmladší starozákonní spis, Knihu moudrosti, můžeme chápat jako určité shr-
nutí víry Izraele pro židy, kteří žili v řecky mluvících oblastech. Její autoři si jsou 
velice dobře vědomi, že dějiny vyvoleného národa nebyly procházkou růžovou za-
hradou, že mnoho událostí proběhlo lidsky viděno naprosto špatně, že cesta víry 
s sebou nese i chvíle temnoty a pochybností. A přece, vedeni Božím Duchem, pí- 
šou toto nádherné vyznání, které jsme slyšeli při bohoslužbách o poslední říjnové 
neděli:

Pane, celý svět je před tebou jako prášek na vahách,
jako kapka rosy, která zrána padá na zem.
Ty však máš slitování se vším, protože můžeš všechno,
a jsi shovívavý k hříchům lidí, aby dělali pokání.
Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z toho, cos udělal,
neboť kdybys něco nenáviděl, nestvořil bys to.
Jak by mohlo něco trvat, kdybys to nechtěl, nebo se uchovat,
kdybys to nepovolal k bytí?
Ale ty máš na všechno ohled, protože je to tvé, vládce, milující život.

Moudr 11,22-26

Když se podíváme do světa kolem sebe, snadno najdeme (nejen v nevlíd-
ných podzimních dnech) dost důvodů k trudomyslnosti. Víra nám, podobně 
jako autorům Knihy moudrosti, nenabízí laciné odstranění problémů ani zá-
zraky na počkání, ale vede nás k důvěře, že za všemi kotrmelci dějin i velký-
mi bolestmi dnešní doby je Ten, který má člověka přes všechna jeho selhá-
ní rád a který to vrcholným způsobem ukázal tím, že nám daroval svého 
Syna – toho, který na sobě zakusil bolesti a zlo světa včetně nespravedlivé 
a kruté smrti a který svým vzkříšením ukázal, že můžeme i dnes důvěřovat 
v dobro a život.

Jan Pacner, farář

Výzva
V prosinci, v době adventní, a to vždy od středy do neděle, bude náš farní kostel ote-

vřený. Chceme nabídnout návštěvníkům v adventním Brně nahlédnutí do našeho chrámu, 
a také různé upomínkové drobnosti. K této činnosti potřebujeme mnoho dobrovolníků, 
kteří by tuto službu poskytovali. Prosím, ozývejte se, dle svých možností. Kdybyste po-
mohli alespoň na pár hodin; určitě tím velmi prospějete dobrému dílu.

Konkrétně se jedná o dobu od 30. 11. do 23. 12. 2022.

Hlaste se u mě ve farní kanceláři nebo po mši svaté v sakristii u Tomáška nebo 
u jezuitů.

Andrea Horáková

Listopad

Za duše,
nejen na dušičky
v srdcích ať hoří
proseb svíčky
za mrtvé
co máš rád

Pomysli, jsou jich
velké řady,
kteří k tobě
upírají
prosebných
očí dav

Za hrob nás váže
k duším láska
zítra už pomník
bude hlásat
za mrtvé
množil vklad

Soucitné slzy
tvojí něhy
budou ti Bohem
odměněny
až půjdeš
pro svět spát

                Jan Král sen.
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Milí jakubští přátelé, ve dnech 
7–9. 10. jsme my ministranti strávili 
společný víkend na faře v Konicích 
u Znojma, ve farnosti sv. Jakuba. Na 
toto místo si určitě vzpomenou putují- 
cí jakubští poutníci ze svých cest po 
Moravě. 

Na faru se sjelo 15 ministrantů 
a 4 tatínci. Pátek byl najíždějící, tedy 
jsme spíš chystali faru pro naši po- 
třebu, jako chystaní dřeva, zatopení 
v krbu, chystání pokojů a seznamovací 
hru před spaním. V sobotu za námi při-
jel o. Jan, který se hned zapojil, když 
jsme si opakovali ministrantské vědo-
mosti v kostele. Program byl rozdělen 
na dopolední část vědomostní, kterou 
chystali starší ministranti mladším 
a odpolední, kdy jsme putovali na ex-

pedici Zelená ještěrka směr Sealsfield 
a Šobes. 

V neděli dopoledne pokračovala 
další vědomostní část zvaná Kahoot 
a po té před polednem jsme prožili spo-
lečně s farností mši sv. u sv. Jakuba. 
Ještě před odpoledním obědem jsme 
se dostatečně zničili, unavili při fotba-
lovém zápase. 

Musím velmi ocenit starší kluky, 
kteří připravili dohromady několika ho-
dinový program mladším klukům mini-
strantům. Příprava jistě byla náročná 
a realizace dle výsledku skvělá. Jde vi-
dět, že kluci mají v sobě velký poten- 
cionál. Tento víkend, byl obohacují po 
všech směrech a to i nejen díky hezké-
mu počasí, které nám přálo. 

Ciao, jáhen Jenda 

Ministrantské okénko Farní sbor
Milí farníci!

Náš klasický sbor svatého Jakuba 
stále funguje. Má bohatou historii 
a zpívají tam členové přes 50 let. Na-
zpívali jsme spoustu „klád“ klasické 
hudby. Ne jen proslulou Rybovu „Hej 
mistře“, kterou jsme před časem zpíva-
li na Štědrý večer do rozhlasu, ale díla 
Mozarta – Korunovační, Haydna – Nel-
son messe a další Haydnovy mše, 
Beethovena – C dur a Dvořákovu kla-
sickou D dur.

Také nás sezonně dirigoval před ča-
sy – dnes slavní Jakub Hrůša a Tomáš 
Hanus – současní světoví dirigenti. Ne-
chci se vychloubat, ale je to poctivá 
práce, kterou naši sboristé a současný 
dirigent Ondřej odvádí. Samozřejmě, 
čas je neúprosný a sbor potřebuje 
omladit! 

Proto vás vyzývám, farníci a všech-
ny, kteří mají rádi hudbu a chtějí tímto 
nezištně sloužit ke cti a slávě Boží, 
přijďte a rozšiřte naše řady. 

Pravidelné zkoušky jsou vždy
v úterý v 17 hodin. 

Děkuji vám všem, kteří jste dočetli 
mou výzvu až do konce…

Helena Múčková, za farní sbor

Varhaníci pro Jakuba
Dne 23. října 2022 se konal první 

společný varhanní koncert Ondřeje 
Múčky a Honzy Kopřivy v kostele 
sv. Tomáše. 

Lidé, kteří přišli, byli odměněni nád-
hernou hudbou a mistrovským umě-
ním obou varhaníků. Vše hned začalo 
několika skladbami, na kterých se var-
haníci tzv. „vyřádili“. Stálo za to tam 
být! Poté do hrobového kostelního ti-
cha zazněla slavná „Ave Maria“ v do-
provodu varhan, zpívaná Ondrou Múč-
kou. V závěru koncertu bylo vše 
ukončeno z počátku uklidňujícím hra-
ním Honzy Kopřivy, zakončené oprav-
du probouzejícím endingem. 

Pak už jen následoval tak hlasitý po-
tlesk, že se kostel málem zbořil :). Do-
poručuji přijít! Nádherný zážitek!

Tom Homola

Jezuitský kostol Nanebovzatia Pan-
ny Márie v Brne ožil vo štvrtok, 6. októ-
bra krásou radosti a hudby. Dôvodom 
bol koncert obľúbenej slovenskej spe-
váčky a skladateľky, Simy Magušino-
vej (rod. Martausovej). Doprevádzaná 
svojou kapelou nám zahrala jej staršie 
i novšie piesne. Pauzy medzi nimi obo-
hatila rozprávaním zážitkov, či povzbu-
dením v oblasti viery. Koncert trval pri- 
bližne hodinu, od šiestej do siedmej. 
Prišlo nás naozaj dosť a tento čas bol 
pre všetkých jedným veľkým požehna-
ním. Tým najkrajším bol však aj tak 
účel tohto koncertu. Ako iste viete, 
kostol sv. Jakuba sa opravuje a na jeho 
rekonštrukciu sú potrebné nemalé fi-

Koncert – Sima Magušinová
nančné prostriedky. Práve preto celé 
vyzbierané dobrovoľné vstupné puto-
valo na opravy nášho kostola. Podarilo 
sa nám vyzbierať 85.000 Kč! V mene 
celého spoločenstva ďakujeme všet-
kým, ktorí prišli, prispeli alebo akým-
koľvek spôsobom podporujú proces 
rekonštrukcie. Ďakujeme všetkým or-
ganizátorom akcie a dobrovoľníkom. 
Obrovská vďaka patrí samotnej Sime 
a jej kapele, že zareagovali na naše po-
zvanie a podporili náš nápad týmto 
krásnym koncertom. A napokon, ďaku-
jeme tomu najdôležitejšiemu, Bohu, 
ktorý sa o všetko vždy dokonale po- 
stará.

Simona Uhlíková

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

 7. 11. SLOVENSKÁ MLÁDEŽ

 21. 11. NEOKATECHUMENÁT

 5. 12. MLÁDEŽ Jakubáci

 19. 12. VŠICHNI A TAKÉ
  I DOBROVOLNÍCI
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Měla jsem tu možnost pracovat jako 
průvodkyně výstavou o opravách 

kostela sv. Jakuba, která probíhala od 
21. 9. do 10. 10 v Galerii Vaňkovka. Mimo 
mě tam pracovalo mnoho dalších lidí, s ně-
kterými z nich jsem měla tu čest se sezná-
mit a trávit s nimi ten čas, ve kterém jsme 
měli za hlavní úkol hlídat, aby se výstavě 
nic nestalo.

Když už jsem to tedy nakousla, náplní prá-
ce nás průvodců bylo mimo hlídání výstavy 
rozdávat letáčky s informacemi lidem, kteří 
procházeli Vaňkovkou a projevili o akci zá-
jem, stejně jako povykládat jim něco víc 
o rekonstrukci kostela. Mnohdy měli lidé 
opravdu zájem a byla radost si s nimi poví-
dat, mnozí také na opravu přispěli, ať skrz 
platební terminál nebo přes možnost adopto-
vat si okenní tabulku, a dost často také vypl-
ňovali soutěž, která byla z druhé strany le- 
táčku. Ne vždy jsme potkali nejpříjemnější 
osoby, ale všichni respektovali výstavu a ni-
kdo jí nic neudělal, často ji také lidé chválili 
a bylo poznat, že s podobnou atrakcí, ještě 
uprostřed nákupního centra, se nikdy neset- 
kali.

Výstava se skládala z vysokého modelu 
věže kostela sv. Jakuba, do kterého byla mož-
nost vejít a prohlédnout si velikou panorama-
tickou fotografii, co zobrazovala budoucí vý-
hled z nově vytvořené vyhlídky. Okolo věže 
pak stálo několik monitorů, na kterých běha-
ly informace o rekonstrukci a jejím rozsahu, 
byly tam z kostela přivezeny popraskané ka-
menné prvky a jeden z trámů, také ve špat-
ném stavu. Výstava byla daleko větší, než 
jsem si myslela, že bude, ale mile mě její 
kompozice překvapila a řekla bych, že nej-
sem jediná, komu se líbila.

Celkově musím říct, že pomáhat s touto 
akcí na podporu rekonstrukce mě bavilo. 
Doufám, že vše proběhne v co největším 
pořádku, abychom mohli náš krásný kostel 
a tuto brněnskou dominantu znovu otevřít!

Dominika M.

Jedna náhodička knižní... Pozor! 
Obsahuje PP (product placement). J

Na jednom ze setkání rodin (jako 
obvykle velice intenzivních a inspirují-
cích) v rámci schönstattského hnutí se 
k nám dostala informace o jedné kníž-
ce věnující se tématu svátosti smíření. 
Je napsána hodně netradičně a může 
pomoci těm, kdo mají se zpovědí pro-
blém. Okamžitě jsem si zapsala, že si tu 
knížku určitě musíme pořídit. A u toho 
zůstalo poměrně dlouhou dobu, mno-

ho měsíců, přes celé léto, navzdory 
tomu, že knihy si kupuji velice ráda 
a obvykle to neodkládám (u jedné ne-
zůstane J). Tentokrát jsem se k tomu 
ale nějak nedostala. Až na začátku září 
jsem si uloženou sms se jménem kníž-
ky otevřela a chtěla knížku konečně 
pořídit. Mezitím jsem ale ještě jela pře-
brat knížky u jedné paní u nás v České. 
Občas lidé nabízejí, zda do knihovny 
nechci nějaké knihy, co už nechtějí. Dě-
lám totiž knihovnici u nás v obecní 
knihovně a pokud mi to časové mož-

nosti dovolí, knih není strašně moc a je 
to někdo známý, tak pomůžu s přebírá-
ním u nich doma. Tak tak přebírám ko-
mínky knížek, jásám nad pěknými dět-
skými knížkami, co se nám přesně 
hodí, i klasickými detektivkami, kte-
rých není nikdy dost – a najednou ej-
hle! 

Držím v ruce přesně tu „moji“ kníž-
ku od Miloše Szabo „Zpověd? Ne!“ ! 
No, náhoda? Já si to nemyslím...

Leona Chadimová

To nevymyslíš, to nenaplánuješ

Vaňkovka



Z kalendáře: listopad a začátek prosince 2022
Pro bližší informace sledujte ohlášky a naše farní stránky www.svatyjakub.cz.!

Datum             Hodina Co nás čeká Místo

Bohoslužby:
Pondělí–pátek: 19.00 ...............................................................kostel sv. Tomáše
Výjimka – první pátek v měsíci : 19.00................................ jezuitský kostel
Sobota 8.00 ................................................................................kostel sv. Tomáše
Neděle 9.00 a 19.00 (SK) ........................................................ jezuitský kostel

Ne 6. 11.  32. neděle v mezidobí
   mše sv. 9.00 a 19.00 (SK) .............................................. jezuitský kostel
St 9. 11.  Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Čt 10. 11. 19.00 příprava na biřmování ........................................................ fara
Pá 11. 11.  Památka sv. Martina, biskupa
So 12. 11. 9.00 Pouť od Jakuba k Jakubovi  ............................................. Bohéma 
Ne 13. 11.  33. neděle v mezidobí
   mše sv. 9.00 a 19.00 (SK) .............................................. jezuitský kostel
Ne 20. 11.  Slavnost Ježíše Krista Krále 
   mše sv. 9.00 a 19.00 (SK) .............................................. jezuitský kostel
Út 22. 11.  Památka sv. Cecilie, panny a mučednice
Ne 27. 11.  1. neděle adventní
   mše sv. 9.00 a 19.00 (SK) .............................................. jezuitský kostel
  18.00 Anna Drobílková – benefiční varhanní koncert  .......... bazilika Staré Brno
   pro kostel sv. Jakuba
St 30. 11.  Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Čt 1. 12. 6.45 roráty ..................................................................................... jezuitský kostel
  19.00 příprava na biřmování ........................................................ fara
Pá 2. 12. 19.00 mše sv.  ................................................................................. jezuitský kostel
  19.45–21.00 Nikodémova noc
Ne 4. 12.  2. neděle adventní 
   mše sv. 9.00 a 19.00 (SK) .............................................. jezuitský 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.

Tentokrát dušičkové
Na faru přijde muž, na obou rukávech 
má černou pásku. Říká knězi: „Zemřel 
mi táta, jdu zařizovat pohřeb.“
„To jste ho měl asi hodně rád, že máte 
na každé ruce smuteční pásku,“ říká 
mu kněz. 
„Ale tu druhou pásku mám proto, že mi 
volal brácha, že jemu taky zemřel otec.“

V restauraci:
„To je účet za oběd, nebo mi chcete 
prodat celou restauraci?“

Stáří
Moje babička ve svých šedesáti začala 
chodit každý den alespoň 5 kilometrů. 

Dnes je jí 89 a my vůbec nevíme, kde 
teď je.

Když dosáhnete mého věku, sedmde-
sáti let, stanou se tři věci, vypráví stařík.
„Nejprve vás začne opouštět paměť, 
a na ty dvě další si teď nemůžu vzpo- 
menout.“

Krádež
Babičce ukradli před obchodem kolo, 
a tak teď tam sedí a naříká. 
Kolemjdoucí se jí ptá: „A volala jste na 
policii?“ „Volala.“ „No, a co vám řekli?“ 
„Že oni to nebyli…“

Ježíš kráčí po zemi… 
Kráčel Ježíš po Zemi, když v tom uzřel 

plačícího muže. I zeptal se Ježíš muže, 
proč pláče. „Oheň mi vzal dům a já teď 
s rodinou nemám kde žit.” „Hle muži, 
Tvůj dům!” řekl Ježíš a před jejich zraky 
se objevil nádherný dům.
Šel Ježíš dál a spatřil plačící ženu. „Ze-
mřel mi můj maličký syn!”, hořekuje 
žena. I vztáhl Ježíš ruce na dítě a řekl: 
„Hle ženo, Tvůj syn žije!”.
Procházel Ježíš dál Zemi, když v tom 
uviděl sedět v Bystřici pod Hostýnem 
plačícího mladíka. „Proč pláčeš mladý 
muži?”, zeptal se ho Ježíš. Mladík k Je-
žíši zvedl své uplakané oči a odvětil: 
„Jdu poprvé k volbám a nevím koho 
volit.” Ježíš si prohlédl volební lístky, 
přisedl a plakal s ním.

Špetka humoru od jáhna Josefa:


