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Milí bratři a sestry, farníci
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farnosti u sv. Jakuba v Brně dostal,
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Andrea Horáková

Farní sbor

Ministrantské okénko
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 putující 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 potřebu, jako chystaní dřeva, zatopení
v krbu, chystání pokojů a seznamovací
hru před spaním. V sobotu za námi přijel o. Jan, který se hned zapojil, když
jsme si opakovali ministrantské vědomosti 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 společně s farností mši sv. u sv. Jakuba.
Ještě před odpoledním obědem jsme
se dostatečně zničili, unavili při fotbalovém zápase.
Musím velmi ocenit starší kluky,
kteří připravili dohromady několika hodinový program mladším klukům ministrantům. Příprava jistě byla náročná
a realizace dle výsledku skvělá. Jde vidět, že kluci mají v sobě velký potencionál. Tento víkend, byl obohacují po
všech směrech a to i nejen díky hezkému počasí, které nám přálo.
Ciao, jáhen Jenda

Koncert – Sima Magušinová
Jezuitský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Brne ožil vo štvrtok, 6. októbra krásou radosti a hudby. Dôvodom
bol koncert obľúbenej slovenskej speváčky a skladateľky, Simy Magušinovej (rod. Martausovej). Doprevádzaná
svojou kapelou nám zahrala jej staršie
i novšie piesne. Pauzy medzi nimi obohatila rozprávaním zážitkov, či povzbudením v oblasti viery. Koncert trval približne hodinu, od šiestej do siedmej.
Prišlo nás naozaj dosť a tento čas bol
pre všetkých jedným veľkým požehnaním. 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-

nančné prostriedky. Práve preto celé
vyzbierané dobrovoľné vstupné putovalo na opravy nášho kostola. Podarilo
sa nám vyzbierať 85.000 Kč! V mene
celého spoločenstva ďakujeme všetkým, ktorí prišli, prispeli alebo akýmkoľvek spôsobom podporujú proces
rekonštrukcie. Ďakujeme všetkým organizátorom akcie a dobrovoľníkom.
Obrovská vďaka patrí samotnej Sime
a jej kapele, že zareagovali na naše pozvanie a podporili náš nápad týmto
krásnym koncertom. A napokon, ďakujeme tomu najdôležitejšiemu, Bohu,
ktorý sa o všetko vždy dokonale postará.
Simona Uhlíková

Milí farníci!
Náš klasický sbor svatého Jakuba
stále funguje. Má bohatou historii
a zpívají tam členové přes 50 let. Nazpívali jsme spoustu „klád“ klasické
hudby. Ne jen proslulou Rybovu „Hej
mistře“, kterou jsme před časem zpívali na Štědrý večer do rozhlasu, ale díla
Mozarta – Korunovační, Haydna – Nelson messe a další Haydnovy mše,
Beethovena – C dur a Dvořákovu klasickou D dur.
Také nás sezonně dirigoval před časy – dnes slavní Jakub Hrůša a Tomáš
Hanus – současní světoví dirigenti. Nechci 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 všechny, 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 nádhernou hudbou a mistrovským uměním obou varhaníků. Vše hned začalo
několika skladbami, na kterých se varhaníci tzv. „vyřádili“. Stálo za to tam
být! Poté do hrobového kostelního ticha zazněla slavná „Ave Maria“ v doprovodu varhan, zpívaná Ondrou Múčkou. V závěru koncertu bylo vše
ukončeno z počátku uklidňujícím hraním Honzy Kopřivy, zakončené opravdu probouzejícím endingem.
Pak už jen následoval tak hlasitý potlesk, že se kostel málem zbořil :). Doporučuji přijít! Nádherný zážitek!
Tom Homola

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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To nevymyslíš, to nenaplánuješ
Jedna náhodička knižní... Pozor!
Obsahuje PP (product placement). J
Na jednom ze setkání rodin (jako
obvykle velice intenzivních a inspirujících) v rámci schönstattského hnutí se
k nám dostala informace o jedné knížce věnující se tématu svátosti smíření.
Je napsána hodně netradičně a může
pomoci těm, kdo mají se zpovědí problém. 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 nezůstane J). Tentokrát jsem se k tomu
ale nějak nedostala. Až na začátku září
jsem si uloženou sms se jménem knížky otevřela a chtěla knížku konečně
pořídit. Mezitím jsem ale ještě jela přebrat knížky u jedné paní u nás v České.
Občas lidé nabízejí, zda do knihovny
nechci nějaké knihy, co už nechtějí. Dělám 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 přebíráním u nich doma. Tak tak přebírám komínky knížek, jásám nad pěknými dětskými knížkami, co se nám přesně
hodí, i klasickými detektivkami, kterých není nikdy dost – a najednou ejhle!
Držím v ruce přesně tu „moji“ knížku od Miloše Szabo „Zpověd? Ne!“ !
No, náhoda? Já si to nemyslím...
Leona Chadimová

Vaňkovka

M

ěla 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 některými z nich jsem měla tu čest se seznámit 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 práce nás průvodců bylo mimo hlídání výstavy
rozdávat letáčky s informacemi lidem, kteří
procházeli Vaňkovkou a projevili o akci zájem, stejně jako povykládat jim něco víc
o rekonstrukci kostela. Mnohdy měli lidé
opravdu zájem a byla radost si s nimi povídat, mnozí také na opravu přispěli, ať skrz
platební terminál nebo přes možnost adoptovat si okenní tabulku, a dost často také vyplňovali soutěž, která byla z druhé strany letáčku. Ne vždy jsme potkali nejpříjemnější
osoby, ale všichni respektovali výstavu a nikdo jí nic neudělal, často ji také lidé chválili
a bylo poznat, že s podobnou atrakcí, ještě
uprostřed nákupního centra, se nikdy nesetkali.
Výstava se skládala z vysokého modelu
věže kostela sv. Jakuba, do kterého byla možnost vejít a prohlédnout si velikou panoramatickou fotografii, co zobrazovala budoucí výhled z nově vytvořené vyhlídky. Okolo věže
pak stálo několik monitorů, na kterých běhaly informace o rekonstrukci a jejím rozsahu,
byly tam z kostela přivezeny popraskané kamenné prvky a jeden z trámů, také ve špatném stavu. Výstava byla daleko větší, než
jsem si myslela, že bude, ale mile mě její
kompozice překvapila a řekla bych, že nejsem 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.
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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.		
			
St
9. 11.		
Čt
10. 11. 19.00
Pá
11. 11.		
So 12. 11.
9.00
Ne 13. 11.		
			
Ne 20. 11.		
			
Út 22. 11.		
Ne 27. 11.		
			
		 18.00
			
St
30. 11.		
Čt
1. 12.
6.45
		 19.00
Pá
2. 12. 19.00
		19.45–21.00
Ne
4. 12.		
			

32. neděle v mezidobí
mše sv. 9.00 a 19.00 (SK)............................................... jezuitský kostel
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
příprava na biřmování......................................................... fara
Památka sv. Martina, biskupa
Pouť od Jakuba k Jakubovi .............................................. Bohéma
33. neděle v mezidobí
mše sv. 9.00 a 19.00 (SK)............................................... jezuitský kostel
Slavnost Ježíše Krista Krále
mše sv. 9.00 a 19.00 (SK)............................................... jezuitský kostel
Památka sv. Cecilie, panny a mučednice
1. neděle adventní
mše sv. 9.00 a 19.00 (SK)............................................... jezuitský kostel
Anna Drobílková – benefiční varhanní koncert ........... bazilika Staré Brno
pro kostel sv. Jakuba
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
roráty...................................................................................... jezuitský kostel
příprava na biřmování......................................................... fara
mše sv. .................................................................................. jezuitský kostel
Nikodémova noc
2. neděle adventní
mše sv. 9.00 a 19.00 (SK)............................................... jezuitský kostel

Špetka humoru od jáhna Josefa:
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, sedmdesáti let, stanou se tři věci, vypráví stařík.
„Nejprve vás začne opouštět paměť,
a na ty dvě další si teď nemůžu vzpomenout.“
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. „Zemřel 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 Ježíši zvedl své uplakané oči a odvětil:
„Jdu poprvé k volbám a nevím koho
volit.” Ježíš si prohlédl volební lístky,
přisedl a plakal s ním.
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