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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.

Milí farníci a vy, kdo navštěvujete „jakubské“ bohoslužby!
Hospodin řekl Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého 

otce do země, kterou ti ukážu“ (Gn 12,1). Těmito jednoduchými slovy popisuje Bib-
le povolání praotce víry Abraháma (tehdy ještě Abrama): Musí se vydat na cestu, 
neznámo kam, s důvěrou v tajemného Boha, který ho oslovil.

Podobné je povolání Mojžíše: I on se má společně se svými zotročenými sou-
kmenovci vydat na cestu a na ní (přes všechny její těžkosti) zažít podivuhodné Boží 
vedení. Cesta z egyptského otroctví ke svobodě se stane stěžejní událostí v ději-
nách a víře Izraele. 

Cesta je znamením něčeho nového, naznačuje novou Boží iniciativu. Proto mají 
na začátku novozákonního poselství velký význam zmínky o dvou navenek zcela 
nenápadných cestách, Marie k Alžbětě a Josefa s Marií do Betléma. Chtějí zvěsto-
vat: Bůh jedná a našel v Marii tu, která jeho nabídku přijala.

Kvůli opravám našeho chrámu se musíme už od Velikonoc až do příštího podzi-
mu vydávat na cesty do sousedních chrámů. Jedná se sice o malé vzdálenosti, 
může nám to připomínat, že pokud naše víra nemá ustrnout a zakrnět, musíme být 
ochotni i v ní „pohnout kostrou“. I když je to mnohdy náročné, není to něco nega-

tivního. Biblický motiv cesty, na kterou jsme zváni, chce totiž také sdělit, že Boží obdarování není ohra-
ničené, že se Bůh nevyčerpal tím, co nám dosud udělil, že ve vztahu k němu můžeme nalézat nové roz-
měry svého lidství i své víry. To je stálá a zároveň vždy nová nabídka adventní doby, i té letošní, to je 
také ukazatel cesty k pravé vánoční radosti, kterou vám ze srdce přeji.

Jan Pacner, farář

PROSINEC 2022

Betlémská hvězda
Nekvetly sady
ani stráně
nesnilo slunce
na západě
u ohňů kolem stád
postával
noční chlad

Nebylo místa
pro Děťátko
k Josefu s jeho
božskou Matkou
nechtěl se
nikdo znát

Za městem v jeslích
stébly sena
tajemně světu
zahalena
zůstala
Božská tvář

Betlém a nad něj
lidstvu hvězda
po hříchu v ráji
láskou vzešla
co se nás ujal
Spasitel

                   Jan Král sen.

Radostná zvěst Božího slova:
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města 
v horách… „Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“

Lk 1,39-45

Milí farníci,
dne 12. 11. se díky Bohu i organizátorům, uskutečnil krásný poutní zájezd, do kostelů sv. Jakuba 
v brněnské diecézi. Bylo pro nás milé překvapení, že v Želeticích je oltář svatého Jakuba, který tam 
byl převezen před lety z Brna, z kostela v Komárově. Otec Václav, který je nyní farářem v Komárově, 
byl velmi potěšen. V boční lodi kostela jsou tři překrásné obrazy od již zemřelého brněnského 
výtvarníka, Ludvíka Kolka.

 Druhý kostel svatého Jakuba byl v Nových Hvězdlicích, odkud jsme se přesunuli do Boskovic, 
kde jsme slavili eucharistickou slavnost s oběma knězími a jáhnem. Děti se též radostně zapojily 
a přinesly dary. Otec Václav nás povzbudil k radostnému životu ve víře a otec Jan též.

 Poslední kostel, který jsme navštívili, byl ve Veverské Bítýšce. Byl krásně vyzdoben na svatební 
obřad a i zde jsme mohli prožít duchovní propojení s vámi všemi, kteří patříte do farního společen-
ství u sv. Jakuba v Brně. V tomto kostele působil dlouhá léta vzácný kněz, P. Stanislav Vídeňský, 
který je pochován na místním hřbitově. Do Brna jsme se vrátili osvěženi na těle i na duchu, kolem 
17 h. Byl to krásný, poutní, slunečný den, prozářený i radostí a láskyplným společenstvím všech 
zúčastněných. Díky i panu řidiči, který nás bez nehody dovezl na všechna ta krásná místa i zpět 
do Brna.

 Dá-li Pán, budeme se těšit na další krásná místa do kostelů sv. Jakuba v diecézi, je jich dost, 
které ještě neznáme. Milí farníci, příště vás zveme mezi nás!

Přejeme vám všem požehnaný adventní čas, v lásce, tichosti a Boží blízkosti. Maria vás všech-
ny chraň! V modlitbě se všichni spojme nejen za naši farnost, ale i za ukončení války na Ukrajině 
a mír na celém světě!

A.Š., zúčastněná farnice 
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Plný autobus s poutníky všech věkových 
skupin, s otci Václavem a Janem, vyjel po 9 
hodině od Bohémy do mlhy, dne 12. listopa-
du. Jeli jsme si prohlédnout bydliště našeho 
milého světce sv. Jakuba, v dalších čtyřech 
kostelících, v okolí Brna.

Během cesty mezi Želeticemi, Novými 
Hvězdlicemi, Boskovicemi i Veverskou Bítýš-
kou mlha soupeřila se sluníčkem a tvořila 
nádherné podzimní scenérie. Sluníčko dnes 
vyhrálo. Díky za tu krásu, Pane.

Na všech čtyřech místech nás mile přiví-
tali. Ve Hvězdlicích i pohostili výbornými 

Pouť od Jakuba k Jakubovi

Mílí přátelé, chtěl bych se s Vámi podělit 
o akci, která dle vyjádření všech účastníků 
byla skvělá. 

V sobotu 5. listopadu 2022 jsme se my 
jakubští účastnili ministrantské olympiády, 
která začala v telnickém kostele sv. Jana Křti-
tele přivítáním jednotlivých týmů a sportov-
ců. Modřický děkan Jan Nekuda požehnal 
všem téměř dvěma stovkám účastníků a sou-
těžící pak z kostela vynesli olympijský oheň 
ve svých lucernách, který přinesli na sokolov-
nu a na orlovnu, tedy do obou sportovních 
areálů.

Celkem 24 ministrantských týmů bylo 
rozděleno do tří věkových kategorií. Dopo- 
ledne v orlovně obstarali stolní tenis žáci  
II. stupně ZŠ a testování ministrantských zna-
lostí. Na sokolovně pak totéž zvládli děti 
I. stupně ZŠ. Hala patřila dopoledne starým 
pardálům, tedy ministrantům ve věku středo-
školáků a vysokoškoláků, kteří se zde utkali 
ve fotbale a florbale.

V poledne se pak olympionici sešli u spo-
lečného stolu, kde jim maminky a babičky 
připravily bohatý výběr různých vařených, 
pečených, smažených a všelijak namazaných 
jídel. A protože ještě zbylo, tak se všechno 
postupně ještě dojídalo v předsálí sokolovny.

Po obědě se pokračovalo ve sportování. 
V sokolovně zůstaly týmy dětí prvního stupně 
a v hale pak druhého stupně, aby se utkaly ve 
florbalu a fotbalu. Na orlovnu zamířily druž-
stva nejstarších olympioniků za ping-pon-
gem.

Všude panoval soutěžní a zdravě emotiv-
ní ruch, veselé povzbuzování bezpečně pře-
hlušovaly všechny další zvuky. Na sportoviš-
tích se postupně střídali fanoušci z řad 
místních i z farníků, které na olympiádě měli 
své zastoupení. Celodenní sportovní zápolení 
dospělo večer do svého finále, kdy nastalo 
vyhlášení výsledků.

Při vyhlašování výsledků a předávání cen, 
pohárů a medailí bylo milé sledovat, jak jedni 
oceňovali druhé. Kolik radosti jsme zažili při 

oznamování neočekávaných výsledků, všich-
ni byli napjatí až do poslední chvíle. 

Největší bodové ocenění získali ti, kteří 
dobře zvládli testy ministrantských znalostí. 
Při samotném předávání pohárů a všelija-
kých sladkostí si pak na své přišly všechny 
farnosti. Někteří si odvezli medaile, jiní hro-
madu dobrot. Myslím, že všichni měli radost 
ze hry, ale také ze setkání i navazování vztahů 
s novými kamarády.

Velké poděkování za zdařilou akci patří 
především Bohu. Nelze však opomenout ani 
telnického olympijského kaplana a místního 
faráře Oldřicha Chocholáče a hlavního orga-
nizátora Frantu Kroutila.

Abych nezapomněl na výsledky jakub-
ských ministrantů tak vězte: I. stupeň 7. mís-
to, II. stupeň 4. místo, Pardálové 6. místo.

Účastnili se také 3 rozhodčí: Petr, Bizon, 
Hufík. Jakubští olympijští ministranti: Martin, 
Paťa, Felix, Jindra, Šimon, Martin, Tom, Kuba, 
Patrik, Honza, Tom a Ondra.

Díky všem a ciao příště. Hufík 

Ministrantská olympiáda 2022

Veverská Bítýška Boskovice Želetice

ořechovými rohlíčky. Všude jsme se pomod-
lili, cestou v autobuse i růženec. 

V Boskovicích, jsme se setkali s našim Pá-
nem při mši svaté. A jako na správné pouti, 
jsme někteří navštívili i místní cukrárny.

Z kostelíků mě zaujal ten první navštívený 
– v Želeticích. Proč? Mohli jsme si zde pro-
hlédnout dva hlavní oltáře.

Ten nový, moderní, velmi zajímavý od br-
něnského umělce Ludvíka Kolka vyměnili 
místní starousedlíci za starý, umělci patrně 
neceněný, dřevěný oltář. Překvapením bylo, 
když otec Václav poznal, že právě tento oltář 

pochází z kostela sv. Jiljí, v Brně- Komárově, 
kde v současné době působí.

Děkuji všem, kteří nám umožnili návštěvu 
v domovech dalších čtyř Jakubů.

A hlavně, díky Tobě Pane. Byl to krásný 
den. Božena F., foto Josef Múčka
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To nenaplánuješ, 
to nevymyslíš

Ve skupince sch. rodin, kterou navště- 
vujeme, jsme si dali společné předsevzetí, 
že se budeme snažit každý týden se záměrně 
zúčastnit, prožít, či obstarat nějakou legraci, 
(kino, divadlo, něco přečíst, podívat se na hu-
morný film), abychom se nepoddávali spo- 
lečenské skepsi, či negativním zprávám, po-
stojům.

Kamarádka ze skupinky podala toto svě-
dectví: Byla jsem již ze všeho hodně unavená 
a vyslovila jsem před manželem přání, jít 
s ním na představení ochotnického divadla 
Járy Cimrmana na „Záskok“. Řekl mi, že koupí 
lístky a půjdeme. Ptala jsem se pár dní pře-
dem, zda má již ty lístky? Byla jsem ujištěna, 
že to nebude problém, ať se nebojím. Zajistila 
jsem tedy hlídání našeho malého syna a těši-
la se na hezký večer. Nakonec vše nechal na 
poslední chvílí a lístky nebyly. Tak jsem místo 
toho šla ke své mámě, nechat se utěšit... 
a volala mi moje kamarádka. Její kolega z prá-
ce měl dva lístky na toto představení a nabízí 
je. Nechápala jsem, jak je to možné, ale vyšlo 
to. Nakonec jsme Záskok viděli a moc se nám 
líbil. Říkala jsem si: „Pán Bůh tě má rád!”

Andrea L.

O Vánocích budou všechny „jakubské” bo-
hoslužby v jezuitském kostele Nanebevzetí 
Panny Marie.

Stědrý den 24. 12. – „půlnoční“ mše sv.: 
21.00.

Slavnost Narození Páně (Hod Boží vánoční) 
25. 12.:
7.30 (slouží jezuité), 9.00 (hlavní farní mše), 
10.15 (slouží jezuité – zazní Rybova Česká 
mše vánoční). Večerní slovenská mše není.

Svátek sv. Štěpána 26. 12.:
7.30 (slouží jezuité), 9.00 (farní mše)
O Vánocích se před bohoslužbami nezpo- 
vídá.

Hudební doprovod bohoslužeb o Vánocích
Štědrý večer – „půlnoční“: vánoční pastorely 
– sbor Jakubák.
Hod Boží vánoční:
9.00 – vánoční pastorely – sbory Jakubák 
a Jakubáček.
10.15 – Česká mše vánoční „Hej mistře“ Ja-
kuba Jana Ryby.
Svátek sv. Štěpána: 9.00 – Steckerovy kole-
dy – sbory Jakubáček a Jakubák.

V adventní době bude program „jakubských” 
bohoslužeb následující:

Neděle – v jezuitském kostele Nanebevzetí 
P. Marie:
7.30 (pro „ranní ptáčata”, slouží jezuité), 9.00 
(hlavní farní mše) a 19.00 (SK).

Pondělí–pátek: 19.00 v kostele sv. Tomáše 
navíc rorátní mše sv. úterý (SK) a čtvrtek 
(kromě 8. 12.): 6.15 v jezuitském kostele.

Sobota: 8.00 v kostele sv. Tomáše (24. 12. 
není).

Čtvrtek 8. 12. – slavnost P. Marie, počaté 
bez poskvrny prvotního hříchu: 19.00 hod. 
v kostele sv. Tomáše (rorátní mše není).

Příležitost ke svátosti smíření: půl hodiny 
před každou mší sv., v neděli před slovenskou 
bohoslužbou od 18 hod.

Noční bdění – adorace
Při pohledu na současnou situaci jak ve svě-
tě, tak v našem národě teď před volbami, tak 
v Církvi a v naší farnosti, vidíme, že naše síly 
a možnosti je dobré posílit modlitbami. Roz-
hodli jsme se, že věnujeme noc z pátku, 9. 12. 
na sobotu 10. 12. intenzivní modlitbě a klaně-
ní v kapli na faře ve druhém poschodí. Zájem-
ci, kteří byste se chtěli zapojit v jakoukoliv 
hodinu a třeba jen na hodinu, se prosím hlas-
te v sakristii (u Tomáše nebo u jezuitů) zapsá-
ním do tabulky nebo telefonicky na čísle 
604 327 000 – H. Múčková.

Tříkrálová sbírka
Letos, tak jako každý rok, bude tato největší 
charitní akce. Prosím, promýšlejte, kdo byste 
se mohli a chtěli zapojit. Svoje nabídky hlaste 
osvědčené koordinátorce Andrejce Múčkové.

H.M.

Akademický pěvecký sbor 
Moravan
Již delší dobu na naší faře pravidelně zkouší 
sbor s dlouholetou a historickou tradicí, APS 
Moravan. Letos nám poslouží zpěvem při bo-
hoslužbě na svátek sv. Mikuláše. úterý 6. 12. 
Zveme k účasti na bohoslužbě i poslechu. 

Sbormistr Ondřej

Úklid v kostele
V minulém zpravodaji jsme informovali o ter-
mínu úklidu v pondělí, 5. 12. Bylo nám řeče-
no, že tento termín uklízet nemáme (měla mít 
službu mládež), ale připadá na nás termín 
19. 12., který mají mít rodiče. Mohou tedy 
s úklidem pomoci lidé ze skupiny mládež 
sv. Jakuba. V lednu nás čeká termín v pondě-
lí, 10. 1. 2023, který připadá na slovenskou 
mládež. Jáhen Josef

Kněz praví na mši svým věřícím: „Příští neděli 
budu kázat o lži a chci, abyste si všichni pře-
četli sedmnáctou kapitolu Marka.”
O týden později se před kázáním ptá z kazatel-
ny,  kdo  všechno  četl  sedmnáctou  kapitolu. 
Zvednou  se  ruce  všech  přítomných.  Kněz 
s úsměvem povídá:  „Marek má  jen šestnáct 
kapitol. Takže teď začnu kázat o hříchu lži.” 

Přijde matfyzák do fotolabu: „Potřeboval bych 
udělat fotky.” „9 krát 13?” „117. Proč?”

Ptá se soudce ženy: „Kolik vám je vlastně let?” 
„Světlo světa  jsem spatřila před  třiceti  lety.” 
„A kolik let jste byla slepá?”

Ve  škole učitelka  varuje děti:  „Nesmíte  líbat 
zvířata,  protože  se  takhle můžou  šířit  různé 
nemoci. Zná někdo nějaký příklad?“ „Já,“ hlásí 

Špetka humoru od jáhna Josefa:

V týdnu od 19. do 23. 12. vždy 16.30–19 
hod. v kostele sv. Tomáše.
Zpovědní služba v kapucínském kostele: pon-
dělí–pátek 9.00–16.30 hod.

Tichá adorace před eucharistickým Kris-
tem: středa 18.15–18.50.
Možnost návštěvy kostela sv. Jakuba od 
30. 11. do 23. 12.:
vždy středa–neděle 15–18 hod.

Příprava na biřmování: čtvrtek 15. 12. v 19 
hod. na faře.

Benefiční varhanní koncert na podporu 
oprav kostela sv. Jakuba: 
neděle 18. 12. v 18.00 hod. kostel sv. Janů 
(minorité) 
Hrají Tomáš Kopřiva, Ondřej Múčka, Anna 
Drobílková, Tomáš Sommer.

Vše pod taktovkou ředitele svatojakubského 
kůru Ondřeje Múčky.

Pořad bohoslužeb ve vánoční době

Od úterý 27. 12. do pátku 30. 12. nejsou 
„jakubské“ bohoslužby v 19 hod. 
Mše sv. v kostele sv. Tomáše jsou v 7.00 
a 17.30 hod.

Sobota 31. 12.: 16.00 v kostele sv. Tomáše 
(ranní mše sv. v 8 hod. není).

Neděle 1. 1. 2023 - v jezuitském kostele:
7.30 (slouží jezuité), 9.00 (hlavní farní mše) 
a 19.00 (SK).

Pondělí 2. 1. – čtvrtek 5. 1.: 19.00 v kostele 
sv. Tomáše.

Pátek 6. 1. – slavnost Zjevení Páně:
19.00 v jezuitském kostele, následuje Niko-
démova noc do 21 hod.

Sobota 7. 1.: 8.00 v kostele sv. Tomáše.

Neděle 8. 1. – svátek Křtu Páně – v jezuit-
ském kostele:
7.30 (slouží jezuité), 9.00 (hlavní farní mše) 
a 19.00 (SK).

Program v adventu

Program o Vánocích a ve vánoční době

se Lukáš, „moje tetička pořád líbala papouš-
ka.“ „A co se stalo?“ „Papoušek chcípl!“

Dcera přivede domů představit rodičům své-
ho  snoubence.  Když  je mladík  o  samotě  se 
svým budoucím tchánem, ten se ho ptá: „Čím-
pak  se  živíš,  hochu?”  „Studuji  náboženství.” 
„A jak chceš vydělat na pořádný barák?” „Sou-
středím se na svá studia a Bůh nás zaopatří.” 
„A za co koupíš mé dceři pořádný snubní prs-
ten?” „Soustředím se na svá studia a Bůh nás 
zaopatří.” A takhle to jde pořád dokola – mla-
dík pořád omílá, že Bůh je zaopatří.
Když to otec vzdá a mladík se odporoučí, při-
jde do místnosti matka a ptá se, jak to šlo.
Otec říká: „No, ten chlapec nemá žádnou po-
řádnou práci  ani  žádné plány  do budoucna, 
jak nějakou sehnat.
Ale dobrá zpráva je, že si myslí, že jsem Bůh!”



Z kalendáře: advent a vánoční doba 2022–2023
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
V adventu roráty úterý (SK) a čtvrtek (kromě 8. 12.): 6.15 ...... jezuitský kostel
Sobota: 8.00 ........................................................................................ kostel sv. Tomáše
Neděle: 7.30 (slouží jezuité), 9.00 a 19.00 (SK)  .......................... jezuitský kostel
Pozor: ve dnech 24. 12. 2022 – 1. 1. 2023 odlišný pořad bohoslužeb – sledujte jednotlivé dny!

Ne 4. 12.  2. neděle adventní 
   mše sv. 7.30 (slouží jezuité), 9.00 a 19.00 (SK) ................ jezuitský kostel
Út 6. 12. 6.15 roráty (SK) .................................................................................... jezuitský kostel
Čt 8. 12.  Slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny ...........................kostel sv. Tomáše
   prvotního hříchu (doporučený svátek): 19.00 (roráty nejsou)
Ne 11. 12.  3. neděle adventní 
   mše sv. 7.30 (slouží jezuité), 9.00 a 19.00 (SK) ................ jezuitský kostel
Út 13. 12. 6.15 roráty (SK) .................................................................................... jezuitský kostel
Čt 15. 12. 6.15 roráty ............................................................................................. jezuitský kostel
  19.00 příprava na biřmování ............................................................... fara
Ne 18. 12.  4. neděle adventní 
   mše sv. 7.30 (slouží jezuité), 9.00 a 19.00 (SK) ................ jezuitský kostel
  18.00 benefiční varhanní kostel pro sv. Jakuba – ..........................minoritský kostel
   T. Kopřiva, O. Múčka, A. Drobílková, T. Sommer
Út 20. 12. 6.15 roráty (SK) .................................................................................... jezuitský kostel
Čt 22. 12. 6.15 roráty  ............................................................................................ jezuitský kostel
So 24. 12. 21.00 „půlnoční“ mše sv. ................................................................... jezuitský kostel
Ne 25. 12.  Slavnost Narození Páně – Hod Boží vánoční ..................jezuitský kostel
   mše sv. 7.30 (slouží jezuité), 9.00 (slavnostní farní mše),
   10.15 (slouží jezuité, při ní Rybova vánoční mše)
   Slovenská mše není!
Po 26. 12.  Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka: 
   7.30 (slouží jezuité), 9.00 ......................................................... jezuitský kostel
 27. 12.–30. 12.  nejsou „jakubské“ mše v 19 hod.
   Mše sv. v kostele sv. Tomáše: 7.00 a 17.30
Út 27. 12.  Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
St 28. 12.  Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Pá 30. 12.  Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
So 31. 12.  Zakončení občanského roku: ..................................................kostel sv. Tomáše
   16.00 (ranní mše sv. není)
Ne 1. 1.  Slavnost Matky Boží P. Marie
   mše sv. 7.30 (slouží jezuité), 9.00 a 19.00 (SK) ................ jezuitský kostel
Pá 6. 1.  Slavnost Zjevení Páně (doporučený svátek): 19.00 ........ jezuitský kostel
   do 21 hod. Nikodémova noc
Ne 8. 1.  Svátek Křtu Páně 
   mše sv. 7.30 (slouží jezuité), 9.00 farní a 19.00 (SK) ...... jezuitský kostel
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