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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.

LEDEN–
ÚNOR 2023

Milí farníci a vy, kdo navštěvujete „jakubské“ bohoslužby!
Věřím, že i vás Ježíš, jehož narození jsme slavili, naplnil svým pokojem a radostí a že 

jste prožili vánoční svátky v jeho blízkosti i blízkosti těch, které máte rádi! Děkuji všem za 
jakoukoli pomoc před svátky i při jejich slavení, která přispěla k tomu, abychom i v „exilu“ 
zakusili úžas nad Bohem, který k nám přichází jako malé dítě. Zvlášť děkuji těm, kteří vá-
noční slavení prohloubili krásnou hudbou a zpěvem. V duchu jsem byl spojen i s vámi, 
kteří většinu roku prožíváte s námi, ale na svátky odjíždíte do svých domovů na Slovensku.

V adventním zamyšlení jsem zdůraznil biblický motiv cesty. A cestu chci připomenout 
i nyní, protože v závěru vánoční doby slyšíme v evangeliu o dvou nesmírně důležitých ces- 
tách: o slavnosti Zjevení Páně o cestě mudrců z východu za narozeným králem a o svátku 
Křtu Páně o Ježíšově cestě k Jordánu za Janem Křtitelem.

Cesta mudrců – to je symbol lidské touhy poznat pravdu, objevit tajemství života, nalézt 
někoho, který dává všemu smysl. Jsem přesvědčen, že i dnes je mnoho jejich následovní-
ků, zdánlivě „pohanů“, kteří opravdově hledají a jsou Bohu blíž, než mnohdy sami tuší. Kéž 
pro ně jsme věrohodnými svědky Boží blízkosti!

Cesta Ježíšova – to je obraz Boha, který skutečně chce být s námi lidmi, který se staví 
po našem boku, který nepřichází, aby odsuzoval, ale zachraňoval. Bez této Boží „podané 
ruky“ by všechno naše úsilí přijít k Bohu bylo nakonec jen zbytečným pachtěním nebo by 

degradovalo na honbu za „duchovními“ zážitky, která by nás nakonec soustředila na sebe samotné a bourala 
vztahy k druhým. 

Naše víra nás ujišťuje, že lidské touze po pravdě nejde vstříc nějaké anonymní „duchovno“, ale Bůh, který se 
stal člověkem, který je skutečně blízko. Kéž nás, i když sdílíme s našimi současníky nejistoty a obavy dnešní ne-
lehké doby, toto vědomí provází po celý nový rok a je zdrojem naděje a odvahy! Požehnaný rok 2023!

Jan Pacner, farář

Radostná zvěst
Božího slova:
V tom se ukázala Boží láska k nám, 
že Bůh poslal na svět svého Syna, 
abychom měli život skrze něho.

1 Jan 4,9

V Boží přízni

Všichni
jak jeden
v Boží přízni
zrajeme
do zrn
věčných sklizní
všichni
jak jeden
klasů lán
s olejem v lampách
k ránu rán
                                        Jan Král sen.

Jak již víte z minulého čísla FZ, rozhodli 
jsme se, že otevřeme část prostoru našeho kos-
tela sv. Jakuba v adventní době, kdy je oblast 
Brno-střed navštěvována tisíci lidí kvůli vánoč-
ním trhům. Jako každý rok, se jich značná část 
ráda podívá na „něco duchovního“, jak mě řekl 
jeden návštěvník z Rokytnice, nepokřtěný – 
údajně ateista. Atmosféra nasvíceného kostela, 
hudba a možnost zapálit svíčku na nějaký úmy-
sl, byla obohacující pro mnohé. Služba v kostele 
od 15 h do 18 h nebo před vánocemi do 20 h, 
byla někdy opravdu v předvánočním čase vyčer-
pávající.

Chtěla bych poděkovat tedy všem, kteří za-
reagovali na mou výzvu a třeba hodinkou po-

mohli. Jsou to: Bára Štěpánová, Jana Haičma- 
nová, Petr Procházka, Jožin Valenta, Patricia 
Gerbocová, Petr Konečný, Patrik Husek, Michal 
Marcina, Lenka Múčková, Petra Langášková, 
Josef Živčic, Marie Haičmanová, Adam Brud-
ňák, Dominika Múčková, Karel Procházka, Alica 
Chromová, Martin Synek, Vítek Haičman, Adam 
Kušlita, Milana Faltusová, Helena Múčková, Lu-
bomír Skirka, Josef Křivan, Petra Karasová, Jo-
sef Múčka a moje maličkost s dětmi Michalem, 
Miriamkou a Eliškou.

Za tyto všechny bude na poděkování slou-
žena mše svatá ve středu: 18. 1. v 19 h u sv. 
Tomáše.

Andrea Horáková

V týdnu od 18. do 25. ledne proběhne tra-
diční týden modliteb za jednotu křesťanů. Kro-
mě toho, že na tento úmysl budeme pamatovat 
při „našich“ mších sv., jsme tentokrát pozváni ke 
dvěma společným ekumenickým bohoslužbám, 
a to: ve středu 18. ledna ve 20 hodin do jezuit-
ského kostela, kde proběhne modlitba podle 
vzoru ekumenické komunity v Taizé, a v pondělí 
23. ledna v 19 hodin do Betlémského kostela 
českobratrské církve evangelické na Pellicově 
ulici.

Pán Ježíš se před svým utrpením modlil 
„aby všichni byli jedno“. Mnohdy máme tenden-
ci si vystačit na „vlastním písečku“, a přitom ne-
jednota křesťanů je pro mnoho lidí pohoršením 
a překážkou šíření evangelia.

Proto prosme na tento úmysl i při osobních 
a rodinných modlitbách a nebojme se (tam, kde 
je to možné) dát trochu svého času pro společné 
setkání při ekumenických bohoslužbách.

o. Jan

Poděkování

Týden modliteb za jednotu křesťanů
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Mikuláš na faře
Po nedělní mši svaté 4. prosince děti ze sva-

tojakubské farnosti očekávaly na faře příchod 
Mikuláše. Těšení si zkrátily ochutnáváním rozlič-
ných slaných i sladkých pochoutek a nácvikem 
písně, kterou chtěly Mikuláše přivítat. Ten se 
skutečně dostavil i se svým početným anděl-
ským doprovodem a podělil každého z dětí ba-
líčkem dobrot. Všechny povzbudil ve studiu  
a vzdělávání, zvláště pak ty, kteří navštěvují cír-
kevní školy, jejichž důležitosti si je jako biskup 
určitě vědom. Některé spíše menší děti způsob-
ně řekly básničku či zazpívaly písničku, někteří 
větší si dokonce troufli blýsknout se novodobou 
pubertální lidovou tvorbou, z níž byl Mikuláš po-
někud překvapen. Nicméně i takové odměnil 
nadílkou a věříme, že se k nám příští rok zase 
vrátí. Za koordinaci mikulášské besídky patří ja-
ko vždy velký dík Ivě K. a jejímu týmu.

Petra L., foto Lukáš S.

Tříkrálová sbírka
Jako každý rok, tak i letos probíhá Tříkrálová 

sbírka na Charitu. Děti z naší farnosti se jí kaž- 
doročně účastní a nevyberou málo. Děkujeme 
všem, hlavně rodičům, kteří s dětmi chodí po 
ulicích a bytech, naší koordinátorce Andrejce 
a všem dárcům, neboť financí pro potřebné není 
nikdy nazbyt. H. M., foto Petra L.

Letos jsme pro po-
loletní obnovu manže-
lů našli název „Recyk-
lační víkend“. Pro udr- 
žení života je recyklace 
velmi potřebná! Naše 
letitá zkušenost v prá-
ci s manželskými páry 
dosvědčuje, že ten, 
kdo jezdí na „udržovací 
akce“, také v manžel-
ství a rodině obstojí. Je 
dobré si uvědomit, že 
90 % je to Boží milost 
a péče, ale pojďme ji 
hledat, pozorovat, vy-
prošovat. Jak říká sta-
ré přísloví: „Člověče, 
přičiň se a Pán Bůh ti 
pomůže“.

Srdečně zveme!
Jáhen Josef

Program do začátku
postní doby

Po vánoční době opět nastává obvyklý 
pořad „jakubských” bohoslužeb v době 
oprav, tedy:

Neděle – v jezuitském kostele Nanebe-
vzetí 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. To-
máše (kromě prvního pátku v měsíci, kdy 
je mše sv. v 19 hod. v jezuitském kostele 
s navazující Nikodémovou nocí do 21 
hod.)

Sobota: 8.00 v kostele sv. Tomáše 

Příležitost ke svátosti smíření: půl hodi-
ny před každou mší sv., ve středu a v nedě-
li před slovenskou bohoslužbou od 18.15 
hod.

Tichá adorace před eucharistickým 
Kristem: středa 18.15–18.50

Příprava na biřmování: čtvrtky 12. 1.,
26. 1., 9. 2. a 23. 2. v 19.00 na faře

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

2. ledna Slovenská mládež

16. ledna Neokatechumenát

30. ledna Mládež – Jakubáci

13. února Rodiny

27. února Slovenská mládež

13. března Neokatechumenát

27. března Mládež – Jakubáci

11. duben Rodiny

24. duben Slovenská mládež

9. května Neokatechumenát

22. května Mládež – Jakubáci

5. června Rodiny

19. června Slovenská mládež

Milé farnice, milí farníci, a vy všichni, k nimž 
se náš Zpravodaj dostane.

Jak jste si možná všimli, od října se společ-
ně s Honzou Kopřivou jun. snažíme každý měsíc 
organizovat benefiční varhanní koncerty, z kte-
rýchžto výtěžky by mohly podpořit náročnou 
opravu našeho kostela. Zatím proběhly tři: v říj-
nu, listopadu a prosinci. Pořádáme je v různých 
kostelech našeho města – když náš vlastní je 
zavřený. Jednak aby se mohlo na finanční pod-
poře podílet větší množství posluchačů a to ne-
jen našich farníků, jednak tyto koncerty slouží 
také k tomu, abychom mohli poukázat, že téměř 
každý kostel v Brně má koncertně využitelné 
varhany. První z bodů se nám úplně tak nedaří 
plnit, ale nepropadáme zoufalství, jsme přeci 
jen na začátku našeho snažení.

Za první říjnový koncert v kostele sv. Tomá-
še se nám podařilo vybrat něco přes 8.800 Kč, 
po druhém koncertu v bazilice na Starém Brně 

Špetka humoru
od jáhna Josefa:

„Proč  jsi  tady?“ Ptá  se  vězeňský  kaplan  vězně. 
„Kvůli mojí víře.“ „To snad ne!“ řekne kaplan. „No, 
právě,  že ano. Věřil  jsem,  že poplašné  zařízení 
nefunguje.“

Číšník v restauraci nabízí hostovi: 
„Mám  telecí  srdce,  vepřová  játra,  hovězí  jazyk 
a jehněčí mozeček.“
„Pane vrchní, ale vaše osobní problémy mě neza-
jímají!“

Pacient:  „Nemohu se rozhodnout mezi operací 
a smrtí.”
Doktor: „S trochou štěstí můžete mít oboje.“

Policista vyzve mladou slečnu k tanci a ptá se jí: 
„Slečno, vy si taky myslíte, že jsou policajti blbí?”
„Ne, ale na hymnu jsem ještě netancovala.”

…Ach ta škola, a to pololetí…

„Synu, měl by ses víc učit. Neříkám, že musíš být 
nejlepší, ale trošku bys měl přidat. Už mne neba-
ví chodit na třídní schůzky pod cizím jménem!“

„Co říkali tvoji rodiče na vysvědčení?“ 
„Velmi se zlobili, pane učiteli, raději se jim vyhý-
bejte!“

zůstalo v kasičce kolem 4.800 Kč, a třetí advent-
ní hraní u minoritů vydělalo 7.600 Kč. Za všech-
ny dary patří vám všem, co jste si přišli poslech-
nout varhanní hudbu, velké „Pán Bůh zaplať“ za 
vaši štědrost.

Co se programů samotných týče, myslím, že 
byly skutečně pestré a zajímavé. Je skvělé, když 
se nám ve farnosti objevují talentovaní mladí 
varhaníci, kteří navíc i pilně studují na vynikají-
cích školách. Dává to naději do budoucna, že 
i nadále zůstane varhanní služba v našem koste-
le zachována.

V tomto roce pokračujeme v sérii až do červ-
na; a pokud se podaří i drobné hrávání o letních 
nedělích – jak bývaly Varhanní půlhodinky u je-
zuitů zvykem – dáme vám opět zavčasu vědět. 
První koncert letoška chceme uspořádat v Žide-
nicích u bratří husitů, termín je 22. ledna v 18.00 
hod. a za nástroj usedne Petra Kujalová.

Ondřej Múčka, regens chori

Varhaníci pro Jakuba

Zimní Horalka – manželská obnova
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Básně
Dostali jsme do naší „redakce“ krásným písmem přepsané básně od Josefa Václava Sládka, 

Otakara Březiny, Stanislava Kostky Neumana, Jaroslava Vrchlického a Karla Tomana k otisknutí ve 
zpravodaji. Všechny je mám doma v knižním provedení. Leč bohužel tyto básně nemůžeme jen tak 
prezentovat, jelikož nemáme autorská práva. Otiskujeme básně farníků a různých známých, kteří 
nám k tomu dali svolení. Zároveň to je výzva pro nás všechny, abychom se pokusili tvořit sami. Tře-
ba někdo básně píše, jsou hezké, ale utajené…, takže nabídněte! Helena M. 

Po dohodě s ekonomickou radou farnosti 
(ERF) jsme od r. 2020 dlouhodobě hledali člově-
ka pro realizaci projektů. Počátkem prosince 
jsem se domluvil na spolupráci s naším dlouho-
letým farníkem Vítkem na profesionální úrovni. 
Jak to všechno vzniklo, se dočtete v následují-
cím rozhovoru, který s Vítkem vedl Jan Lerche, 
člen ERF. Věřím, že naše spolupráce bude 
úspěšná, a vyprošuji pro ni Boží požehnání.

o. Jan 

Vítku, do kostela sv. Jakuba chodíš už od ma-
lička. Co tě napadne, když se řekne Jakub?

O Jakubovi se říká, že je to „průchoďák”. Je 
pravda, že kolikrát člověk vůbec nepoznal 2/3 
lidí v lavicích na mši a kaplani se nám tu točili 
dost pravidelně. Zdálo by se, že zde není šance 
vybudovat nějaké společenství nebo komunitu. 

Ale to, co mně napadne, když se řekne Ja-
kub, je právě společenství. Vždycky tu bylo, je 
a věřím, že bude. Společenství u Jakuba tvoří 
několik rodin, manželů a přátel, kteří každý 
svým způsobem aktivně přispívají do chodu far-
nosti. Jakub je zázemím pro mladé lidi ze Slo-
venska, kteří tvoří velmi živé a početné spole-
čenství a na životě farnosti a opravách se 
aktivně podílí.

A dokazuje to nespočet různých farních akcí 
od táborů, plesů, různých soustředění pro děti, 
ministranty, scholy až po poutě, zájezdy, du-
chovní obnovy atd.

Řekni nám něco o své profesi a dosavadní praxi.
Pracoval jsem 6 a půl roku převážně v gast-

ronomii. Začal jsem „od píky” a prošel různými 
profesemi. Odcházel jsem z pozice manažera 
skupiny 65 lidí. Komunikoval jsem s nimi, psal 
rozpisy směn, staral se o jejich mzdy a smlouvy, 
pracoval na jejich rozvoji a zajišťoval nábor dal-
ších nových zaměstnanců.

Věděl jsem, že potřebuji změnu, a vždy mě 
lákalo dělat sám na sebe. A tak jsem z této pozi-
ce odešel a od 1. 12. 2022 jsem projektový ma-
nažer na volné noze.

Proč chceš svou profesi spojit s projekty ve 
farnosti?

Ekonomická rada hledala profesionála pro 
zajištění těch projektů farnosti, které jí budou 
přinášet peníze. Ty jsi mě oslovil s možností se 
toho ujmout zrovna ve chvíli, kdy jsem byl volný. 
A tak jsem rozpracoval koncepty. A jelikož se lí-
bily otci Janovi i Tobě, dohodli jsme se, že to 
spolu zkusíme.

Spolupráci nejlépe prověříme tak, že na pro-
jektech začnu pracovat. Protože je hlavním cí-
lem zajistit finance pro farnost, rychle se ukáže, 
zda bude spolupráce úspěšně pokračovat. 
Jsem rád, že jsem dostal důvěru.

Lákal tě k práci do farnosti tvůj tatínek Old-
řich Haičman?

Táta je sice členem ekonomické rady, ale 
o mé spolupráci s farností se dozvěděl až poté, 
co jsme se s otcem Janem dohodli na realizaci 
prvních projektů. 

Na čem teď s realizačním týmem děláte?
Největším úkolem pro mne je zajistit, aby 

provoz a opravy kostela sv. Jakuba, národní kul-
turní památky, co nejméně platili farníci. Proto 
nevšední formou zprovozníme vyhlídku na věži. 
V jedinečném krovu kostela vznikne další náv- 
štěvnický okruh a nabídneme i možnosti ko-
mentovaných prohlídek odbornými průvodci. 
Chceme vytvořit i programy pro školy „Co je to 
gotika” a „Co je to duchovní hudba”. Vše by mě-
lo nevtíravou formou ukazovat, že křesťanství 
bylo a je pro lidi aktuální a živé. Zkrátka chceme 
vytvořit pro všechny místo setkávání. Zároveň 
se také připravit na nedalekou dobu, kdy církev 
od státu nebude dostávat na svůj provoz žádné 
peníze. 

Kde to všechno začalo?
Prvním z projektů, který realizační tým od-

startoval ještě beze mě, byl „Kostel ve Vaňkov-
ce”, kde s pomocí designérů z firmy NAHAKU 
postavili napodobeninu svatojakubské věže 
a vytvořili velmi úspěšný adopční program pro 
vitrážová okénka.

Na jakých projektech jsi už spolupracoval ty?
Postavili jsme před kostelem stánek s ob-

čerstvením „Jakubovy DOBROTY”, kde 100 % 
výdělku jde na opravy kostela. Bylo to dost na-
rychlo, nápad se zrodil přibližně 10 dní před ad-
ventem. Ujala se ho velmi průbojná farnice od 
sv. Tomáše a zároveň majitelka taneční školy, 
kavárny a baru na Josefské ulici Martina Koneč-
ná, která doslova vyběhala všechny úřady a za-
jistila provozuschopný stánek s občerstvením. 
Mým úkolem bylo spolu s Martinou a jejími ko-
legy z baru postavit samotný stánek a technicky 
ho vybavit. Jelikož jsme ke stánku neměli žádný 
„ikeácký” návod a nikdo z nás stánek v životě 
nestavěl, myslím, že si dokážeš představit, jak to 
probíhalo. Dost jsme se u stavby pobavili a od 
srdce zasmáli. Demontáž probíhala za asistence 
hasičů, kteří provedli na Rašínce zátaras, neboť 
ze střechy Jakuba začal padat tající sníh. 

Dalším úkolem byla koordinace expozice 
artefaktů a umělecké nasvícení kostela ve spo-
lupráci s Josefem Rozehnalem z firmy NAHA-
KU. Vzniklo místo, kde se člověk mohl ztišit, 
zastavit, naladit do atmosféry adventní doby 
a zároveň informovat o aktuálním stavu rekon-
strukce, případně přispět jakýmkoliv peněžním 
způsobem. Tímto moc děkuji za zajištění prů-
vodců Andrejce Horákové.

Jakub a Lucka Vrhelovi spustili donátorské 
stránky podporuji.svatyjakub.cz. Spravovat je 
bude Andrea. Lidé mohou přispět na opravy 
kostela, získat tak unikátní upomínkové předmě-
ty a darovací certifikáty online.

Co bys chtěl říct závěrem?
Před námi je ještě spousta práce. Věříme 

s otcem Janem, že s Boží pomocí, skvělým od-
borným týmem a s pomocí farníků se nám poda-
ří získávat potřebné finance a Jakub se po ote-
vření stane živým místem v srdci moravské 
metropole. 

Náš chrámový sbor, který v různých promě-
nách existuje ve farnosti sv. Jakuba, letos v ad-
ventním čase si pěkně „zakoncertoval“ na různá 
pozvání, dokonce i v zahraničí – v blízkém Ra-
kousku, v městečku Lichtenwörth. Pozoruhod-
né bylo, že opět v gotickém kostele sv. Jakuba 
staršího. Smíme jen vnímat, že Bůh o nás ví, 
i když se může zdát, že sbor ve svém věkovém 
průměru už dlouho nedožije. Kontinuálně se 
však obnovuje a vedle členů, kteří v něm hudbu 
utvářejí přes 60 let, jsou i takoví, kteří zpívají te-
prve 6 let, ba i méně! Samozřejmě vítáme všech-
ny nové nadšence! H. M.

To nenaplánuješ,
to nevymyslíš

V říjnu uplynulo 50 let, co jsem se s rodiči 
a sestrou přestěhoval z Telnic do Brna. Teprve 
odstup několika desetiletí mi ukázal důležitost 
této události v mém životě.

Bydleli jsme u nádraží a do školy jsem chodil 
v Sokolnicích. Bylo to dost daleko a ze všech žá- 
ků jsme to měli nejdále. Chodili jsme často spo-
lečně a ve škole nám říkali „nádražáci“. V té do-
bě jsem měl pouze jednu svátost, a tou byl křest. 
Do náboženství ani do kostela jsem nechodil. 
V říjnu roku 1969 jsme odešli do Brna. Většinu 
dětství jsem strávil na vesnici a v Brně jsem si 
těžko zvykal. Litoval jsem, že jsme se přestěho-
vali. V září roku 1970 šli tři moji bývalí kamarádi 
ráno do školy jako každý jiný den společně. Asi 
100 m od školy je nepříliš ostrá zatáčka. V ní si 
nějak nevyhnuly dva nákladní automobily, a je-
den z nich je smetl z chodníku a narazil do dom-
ku, který v zatáčce stojí dodnes. Ani jeden z nich 
nepřežil. Později jsem na setkání spolužáků vi-
děl fotografie z jejich pohřbu. Tvář jednoho ne- 
sla viditelné stopy po zranění a na domku bylo 
vidět poškození po nárazu automobilu.

Když jsem ve svých skoro 41 letech začal žít 
ze svátostí, uvědomil jsem si, že to stěhování ne- 
byla náhoda. Věřím, že to byl zásah z Nebe! 
A protože jsme odešli v měsíci Královny posvát-
ného růžence, věřím, že to byla Ona, která mě 
ochránila před smrtelným nebezpečím, které mi 
hrozilo v následujícím roce. Bůh je věrný, i když 
my jsme nevěrní. Od této tragické události do 
mého prvního svatého přijímání uplynulo 27 let.

Některé události z přítomnosti pochopíme 
až v budoucnosti a jiné až na věčnosti. Důvěřuj-
me Bohu zvláště v dnešní době, kdy se zlo rych-
le šíří po celé zemi. On je Pánem nebe i země 
a vede nás k sobě po cestách, kterým dnes ne-
musíme rozumět. Pavel. K.

„Bůh umí psát rovně
i na křivých linkách“ (P.K.)

Ještě dodatek k předchozímu svědectví…
Mám velmi ráda, když se po určitém čase 

objeví skutečnost, že negativní událost má pozi-
tivní dopad! Je to vskutku nádherné, objevovat 
Boží stopy a pozorovat Jeho skutky!

Vedle zážitku Pavla K., který se čítá na dese-
tiletí, se s jeho článkem snoubí druhá skuteč-
nost, a sice že ho napsal už před lety, a na faře 
se nějak „ztratil – schoval – zaházel papíry“. Ale 
Pán věděl, že by bylo škoda ho neuveřejnit, a tak 
čistotná ruka naší nové farní asistentky objevila 
poklady…

Děkuji za další důkaz, že Bůh s námi žije i ten 
nejvšednější život! Helena Múčková

Rozhovor Jana Lercheho s Vítkem Haičmanem, 
novým „projekťákem” farnosti 

Koncertování chrámového 
sboru



Z kalendáře: do začátku postní doby 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
Výjimka – první pátek v měsíci: 19.00 ..........................................jezuitský kostel
Sobota 8.00 .............................................................................................kostel sv. Tomáše
Neděle 7.30 (slouží jezuité), 9.00 a 19.00 (SK) ............................. jezuitský kostel

Ne 8. 1.  Svátek Křtu Páně
   mše sv. 7.30 (slouží jezuité), 9.00 a 19.00 (SK) ................ jezuitský kostel
Čt 12. 1. 19.00 příprava na biřmování ............................................................... fara

Ne 15. 1.  2. neděle v mezidobí 
   mše sv. 7.30 (slouží jezuité), 9.00 a 19.00 (SK) ................ jezuitský kostel
St 18. 1.  Památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů
  20.00 ekumenická bohoslužba (modlitba Taizé) ............................. jezuitský kostel
Ne 22. 1.  3. neděle v mezidobí (Božího slova)
   mše sv. 7.30 (slouží jezuité), 9.00 a 19.00 (SK) ................ jezuitský kostel
  18.00 benefiční varhanní kostel pro sv. Jakuba –
   Petra Kujalová ........................................................................Husův sbor Židenice
Po 23. 1. 19.00 ekumenická bohoslužba  ..........................................................Betlémský kostel
St 25. 1.  Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Čt 26. 1. 19.00 příprava na biřmování ............................................................... fara

Ne 29. 1.  4. neděle v mezidobí 
   mše sv. 7.30 (slouží jezuité), 9.00 a 19.00 (SK) ................ jezuitský kostel
Čt 2. 2.  Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice
Pá 3. 2. 19.00 mše sv., 19.45–21.00 Nikodémova noc ............................... jezuitský kostel
So 4. 2.  od 19 hod. farní ples ...........................................................opatství Staré Brno
Ne 5. 2.  5. neděle v mezidobí 
   mše sv. 7.30 (slouží jezuité), 9.00 a 19.00 (SK) ................ jezuitský kostel
Čt 9. 2. 19.00 příprava na biřmování ............................................................... fara

So 11. 2.  Jakubčiatsky ples
  18.00 mše sv., od 19 hod. ples ...................................................saleziáni Žabovřesky
Ne 12. 2.  6. neděle v mezidobí 
   mše sv. 7.30 (slouží jezuité), 9.00 a 19.00 (SK) ................ jezuitský kostel
Ne 19. 2.  7. neděle v mezidobí 
   mše sv. 7.30 (slouží jezuité), 9.00 a 19.00 (SK) ................ jezuitský kostel
St 22. 2.  Popeleční středa – začátek postní doby
    mše sv. 19.00 .............................................................................kostel sv. Tomáše
Čt 23. 2. 19.00 příprava na biřmování ............................................................... fara

Ne 26. 2.  1. neděle postní 
   mše sv. 7.30 (slouží jezuité), 9.00 a 19.00 (SK) ................ jezuitský kostel
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