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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.

POSTNÍ DOBA
2023

Milí farníci a vy, kdo navštěvujete „jakubské“ bohoslužby!
Před léty jsem byl při jedné návštěvě svědkem scény, která mně utkvěla v paměti:
„Mami, tak já už jdu plesat“, hlásí šestnáctiletá dcera. „Tak běž, ale víš, že je to dnes naposledy. 

Za týden už je půst.“ „No jo…“ Z dívčího obličeje nadšení z této skutečnosti rozhodně nevyzařuje, 
spíš naopak. A když matka směrem ke mně dodá, že jejich rodina bere víru vážně a půst dobře 
prožívá, děvče polohlasně prohodí: „Jo, dobře. Až na to, že jsou všichni z toho postění pořádně 
votrávení.“

Co je smyslem postní doby? Je časem sebezáporu a odříkání, jak můžeme často slyšet? Ano, 
také, ale zároveň něčím podstatně hlubším. Velikonoce, na které se připravujeme, především noční 
slavnost Kristova vzkříšení, jsou od prvokřesťanské doby spojeny se křtem. Ti kdo se na křest při-
pravují, se otevírají daru nového života v Kristu, už pokřtění mají hlouběji proniknout do tajemství 
Boží blízkosti, do kterého skrze křest vstoupili. Půst je tedy především dobou, kdy máme (nově) 
objevovat velikost a krásu Božího obdarování! Určitá vnější kázeň, odstranění či omezení vnějších 
podnětů (např. televize, internetu, sociálních sítí…) není cílem samo o sobě, ale má vytvořit prostor, 
kde mohu lépe vnímat Boha, který mě chce oslovit. A kde také mohu lépe vnímat ty, kteří jsou 
kolem mě, zvlášť v rodině.

I letos, i uprostřed zpráv o hrůzách války a ničivých přírodních katastrofách, jsme zváni, aby-
chom znovuobjevili Boha Otce, který v tomto světě, tolik zasaženém zlem a hříchem, koná své dílo 
lásky skrze oběť svého Syna. A který nás zve, abychom k němu vždy znovu přicházeli a nacházeli 
sílu k překonávání životních těžkostí, skepse a beznaděje! On mi jde vstříc (viz následující úryvek 
Písma), odvážím se k němu i skrze svátost smíření znovu vykročit?

Jan Pacner, farář

Popelec

Je třeba,
aby každý sám sebe
lustroval Božím světlem

Je nutné
odhalit svoji spolupráci
se zlem

Z roztrženého srdce
nechat vyhřeznout
harampádí hříchu 

Dovolit,
aby svatý Chirurg
vyčistil, sešil
nebo ještě více
transplantoval nové srdce

                                 Jan Král sen.

Radostná zvěst
Božího slova:
Když byl syn ještě daleko,
otec ho uviděl a pohnut souci-
tem přiběhl, objal ho a políbil.

Lk 15,20
(jednání otce vůči „marnotratnému“ synu)

Noční adorace 
V pátek 10. března se bude konat, tento-

krát 3. noční adorace v tomto roce. Víme, že 
současná situace jak ve světě, v našem náro-
dě, ale také v naší farnosti k modlitbám vybízí. 
Prožíváme období plné rozhodování, kdy 
opravdu těžko můžeme odhadnout budoucí 
události. Modlitba před vystaveným eucharis-
tickým Ježíšem bude v kapli na faře v II. po-
schodí. Bude opět přenášena: https://www.
youtube .com/@andreahorakova1059/ 
streams. Začátek v 20.00 a zakončení 24.00. 

Postní duchovní obnova
V sobotu, 25. 3. v 9:30 na faře v sále se 

setkáme, abychom do posledních čtrnácti dnů 
postní doby nabrali duchovních sil. Poslouží 
nám pan farář z Petrova, P. Tomáš Koumal. Do-
ba konání bude oproti jiným rokům krátká, 
skončíme před obědem. Součástí duchovního 
programu bude také možnost svátosti smíření. 
Bylo by dobré využít této nabídky…

H. Múčková

Varhaníci pro Jakuba 
Milí farníci, v rámci varhanních koncertů na 

podporu oprav našeho kostela se na konci 
února i března se můžeme opět vidět a slyšet. 

Oba termíny mají téměř totožné datum: po-
slední neděle v měsíci, a to 26. února a 26. 
března.

Tuto neděli se nám představí varhaník Filip 
Šmerda s velice zajímavým postně laděným 
programem na třímanuálovém nástroji v kos-
tele sv. Augustina v 19.00 hod.

A březnový koncert bude patřit Goetzu 
Bienertovi, toho času studujícímu v Ra-
kousku ve Vídni. Je to spolužák našeho 
mladého a nadějného varhaníka Jana Kop-
řivy. Goetz zahraje přímo na katedrální 
varhany na Petrově, a to v již „zaběhnu-
tém” čase 18.00 hod. I jeho program je 
postně zaměřen a představí nám nepříliš 
známé, zato však velice hodnotné skladby 
z druhé poloviny 19. století až do součas-
nosti.

Těším se, že se třeba uvidíme již teď 
u sv. Augustina a budeme se moci zapo-
slouchat například do krásné Bachovy cho-
rální předehry An Wasserflüssen Babylon 
(U řek babylónských), a tak prožívat postní 
dobu i z jiné perspektivy.

regenschori Ondřej Múčka

Adopce kněží
Diecézní centrum mládeže nás zve 

k duchovní aktivitě, která byla inspirována 
olomouckou diecézí, a sice modlitební 
podporou kněží. Všichni víme, že jich 
v dnešní době ubývá a zároveň potřeb této 
služby přibývá. Na každého jsou kladeny 
větší nároky, než byly třeba před sto lety. 
Jejich služba je často čím dál více ztížena 
starostmi o budovy a jiné hmotné věci. 
Proto jsme vybízeni k drobné modlitební 
službě!
Více se dočtěte na: https://www. biskupstvi.
cz/2023-02-14-adoptuj-si-kneze.

Zdroj BB
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Jakubský maškarní ples

V sobotu, 11 .2., se na faře v sále konal 
maškarní ples. Hráli jsme spoustu úžas-
ných her a dělali mnoho zábavných aktivit. 
Jídlo bylo výborné a hudba dokonalá.

Plesu se zúčastnilo mnoho půvabných 
princezen, přiletěla k nám Saxana, Star 
Wars pánové, dokonce se zde ukázala také 
Wensday. Připlula k nám loď, přijelo autíč-
ko s červeným srdíčkem, mohli jsme se 
podívat do Narnie všudypřítomnou skříní 
a samozřejmě nemohli chybět ani indiáni, 
kovbojové, námořníci, rytíři, Spiderman, 
zahradníci, rychlé šelmy a mnoho dalších 
originálních masek. Když se blížil večer, na-
stal zlatý hřeb tohoto maškarního plesu. 
Byla to TOMBOLA! Každý účastník vyhrál 
nějakou cenu, ať už to bylo auto, barvy na 
vlasy nebo dort.

Tento zážitek nikdy nezapomenu, pro-
tože jakubský maškarák vždy stojí za to!

Markéta Múčková
(autíčko s červeným srdíčkem)

foto Lukáš Moravec

Jakubčiatsky ples
Po dlhšej prestávke malo naše spolo-

čenstvo opäť akciu roka – Jakubčiatsky 
ples, ktorý aj tento rok bol spojený s príjem-
nou hudbou, výborným jedlom, skvelým 
programom a nápaditou tombolou. 11. fe-
bruára sme sa zišli v saleziánskom stredis-
ku v Žabovřeskách a ožili sme duchom 
dvadsiatych rokov minulého storočia. Začí-
nali sme sv. omšou, ktorú slávili naši kňazi 
a doprevádzal náš zbor. Počas plesu bola 
vyhlásená súťaž o najlepší koláč. Výťažok 
z tomboly bol venovaný OZ Dobrý Pastier 
v Kláštore pod Znievom, ktorý sa venuje 
ľuďom, ktorí spadli na dno. 

Simona Uhlíková

Pozvání mimo farnost
Postní pátky v brněnské katedrále – 
křestní obnova
(také na YouTube „Katedrála Petrov“
od 17.30)

3. 3. pokušení a hřích
 Pavel Šenkyřík

10. 3. obrazy křtu v Bibli
 Jan Pacner

17. 3. křestní symboly
 Michal Seknička

24. 3. kmotrovství
 Tomáš Koumal

31. 3. křestní obřady
 Pavel Kafka

Program: 
17.00 křížová cesta
17.30 mše sv. s promluvou
18.15 moderovaná adorace
Nikodémova noc do 20 hod.

Farní bál

Večer, 4. února se v sále augustinián-
ského opatství v Brně konal ples, který po-
řádala mládež naší farnosti. Zúčastnilo se 
ho asi 56 farníků. Tématem bylo Star Dan-
ce a pro tanečníky byla připravena taneční 
soutěž. Plesový sál byl vyzdoben třpytivý-
mi světly a dekoracemi se Star Dance té-
matikou. Atmosféra byla slavnostní a cim-
bálová kapela zajistila účastníkům k tanci 
živou hudbu.

Součástí programu byla taneční sou-
těž, do které se s chutí zapojily vybrané ta- 
neční páry. Tancovaly valčík a polku a před-
váděly své nejlepší taneční kreace. Porotci 
hodnotili páry na základě techniky a celko-
vé prezentace. Vítězové nakonec obdrže- 
li ceny. Celkově byl ples velmi úspěšný 
a všichni si užili večer plný tance, hudby 
a společenského setkání. Pro farníky svaté-
ho Jakuba to byla skvělá příležitost se sejít 
a oslavovat.

Honza, Martin a Michal
foto Josef Múčka

Florbalový turnaj
V neděli 22. 1. jsme my ministranti ve 

složení, Patrik, Ondra, Martin, Šimon, Tom, 
Kuba, Vintíř, Vojta a rozhodčí Petr, Bizon, 
Hufík, se zúčastnili ministrantského florba-
lového turnaje. Na akci do obce Telnice se 
sjelo 26 týmů, kteří byli rozděleni na 3 vě-
kové kategorie. Přesto, že naši jakubští klu-
ci nevyhráli žádný pohár, myslím, že si 
přesto odnesli plno zážitků a strávili hezké 
zimní nedělní odpoledne ve společnosti 
zhruba dalších 200 ministrantů. Organiza-
ci zaštítil a zajistil modřický děkanát a far-
nost Telnice, kterým patří velký dík. Již teď 
se těšíme na další akci, která je farností 
pořádána a kam jsme zváni. 

Ahoj a mějte se hezky, ciao Hufík
foto: organizátoři

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
patří organizátorům obou plesových akcí, které byly po 3 letech pohlazením a oživením 
všedních dnů. Zvláště pak mládeži, pro které byla organizace farního bálu premiérou, při 
které však obstáli výborně! Také všem nenápadným a ochotným rodičům, kteří pomohli 
zajišťovat občerstvení a dopravu všeho potřebného a svoje potomky povzbuzovali.

Vděční svatojakubští farníci

Jeden Zdrávas
pro papeže Františka

13. března to bude 10 let, co byl zvolen 
do čela katolické církve náš milý svatý otec 
František. Všichni pozorujeme a obdivuje-
me jeho odvážnou papežskou službu, ve 
které bojuje proti všudypřítomné lži a hří-
chu, který oslabuje radost, dobro a naději 
v současném světě. Papež se obrací hlavně 
do řad nás věřících a služebníků, abychom 
ze svého života odstranili všechno falešné, 
povrchní a zlé, které hyzdí Ježíšovo tělo 
– Církev.

Jsme vyzýváni k modlitbě Zdrávas = 
rozžíhání plaménků, které se pak zakreslí 
na mapě a k tomuto výročí je ot. František 
obdrží jako dárek. 

Prosím, věnujte pozornost této aktivitě 
a spojte se s celosvětovou duchovní akcí! 
Podrobnosti se dočtete na:
h t t p s : / / w w w . b i s k u p s t v i . c z / 
2023-02-15-modlitba-k-vyroci-pontifikatu

Zdroj BB

Teologické večery
9. 3. Člověk ve světě – nárys biblické 

víry ve stvoření s aktuálními důsledky na 
pozadí encykliky „Laudato si“ papeže Fran-
tiška

23. 3. Křesťan ve světě náboženství 
a ateismu – křesťanské principy dialogu 
s jinověrci a nevěřícími.

Večery se konají v sále Biskupství br-
něnského, Petrov 2, vždy od 17 do 18.30 
hod. Přednáší P. Mgr. Stanislav Drobný, 
Th.D. 

Zdroj BB
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Sousedka: „A to uklízíš doma sama?“
„Ale ne, manžel se na mě přitom kouká.“

Jeden ateista zastaví na ulici starého, ale 
rázného kněze, jenž byl vysvěcen v pozděj-
ším věku a pohrdavě se ho zeptá:
„Je pravda, že jste byl veterinář, než jste se 
stal knězem,“
„Ano!“ odpoví kněz. „Trápí vás snad něco?“

Program o Velikonocích 
2. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE
7.30 mše sv. – jezuitský kostel
9.00 slavnostní mše sv. naší farnosti – jezuitský kostel
18.15 křížová cesta (SK) – jezuitský kostel
19.00 mše sv. (SK) – jezuitský kostel

3. 4. PONDĚLÍ – STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 
15.30–19.00 svátost smíření – kostel sv. Tomáše
19.00 mše sv. - kostel sv. Tomáše

6. 4. ZELENÝ ČTVRTEK
9.00 ranní mše při svěcení olejů (missa chrismatis) – katedrála
14.00–16.30 svátost smíření – kostel sv. Tomáše
19.00 večerní mše na památku Večeře Páně – kostel sv. Tomáše

7. 4. VELKÝ PÁTEK
14.00–16.30 svátost smíření – kostel sv. Tomáše
19.00 obřady Velkého pátku – kostel sv. Tomáše

8. 4. BÍLÁ SOBOTA
Přes den možnost modlitby před eucharistickým Kristem 
(u „Božího hrobu“) 
19.45 velikonoční vigilie – jezuitský kostel

9. 4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
7.30 mše sv. – jezuitský kostel
9.00 slavnostní mše sv. naší farnosti – jezuitský kostel
Večerní slovenská mše sv. není, bohoslužby v 19.30 u sv. Tomáše,
21.00 u jezuitů

10. 4. PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
7.30 mše sv. – jezuitský kostel
Další možnosti např. 9.00, 17.30 u sv. Tomáše

Program v postní době
V postní době je obvyklý pořad „jakubských” bohoslužeb v době oprav, 
tedy:

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 
(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 

Postní duchovní obnova: 
sobota 25. 3. v sále na faře. Vede ji P. Tomáš Koumal (farář Brno – dóm), 
začátek v 9.30 hod., ukončení do 12 hod.

Pobožnost křížové cesty: 
úterý, pátek v 18.20 v kostele sv. Tomáše (pátek 3. 3. u jezuitů),
neděle 18.15 (SK) v jezuitském kostele.

Příležitost ke svátosti smíření: 
půl hodiny před každou mší sv., ve středu a v neděli večer od 18.15 hod.
Zpovídání ve Svatém týdnu – viz Program o Velikonocích.

Tichá adorace před eucharistickým Kristem: 
středa 18.15–18.50 v kostele sv. Tomáše,
pátek 10. 3., 20.00–24.00 v kapli na faře 
(vždy v celou hodinu se bude otvírat vchod pro příchozí).

Příprava na biřmování: 
čtvrtky 9. 3. a 23. 3. v 19.00 na faře.

Příprava dětí na svátost smíření a 1. sv. přijímání: 
každý čtvrtek v 17.00 na faře (kromě 16. 3.)

Vyrůstala jsem, jako prostřední ze tří 
dětí, v pěkné rodině. Maminka, vždy se srd-
cem na dlani. Tatínek sice ráznější, ale moc 
šikovný. Rodiče nám připravili krásné dět-
ství, jak nejlépe dovedli. Mamince vděčím 
za cestu k Bohu. Je křesťanka a s obdivem 
se od ní stále učím. Z tatínka se druhý den 
po svatbě vyklubal zarytý komunista. Ma-
minka to s ním rozhodně neměla lehké. 
Obzvlášť, když za ní přišel s požadavkem, 
abychom my děti přestaly chodit do nábo-
ženství a všichni do kostela. Ze strany na 
něj zkrátka měli požadavky. Maminka se 
postavila a řekla: „Vyber si – my nebo ko-
munisti.“ Tatínek si vybral. Vystoupil ze 
strany, ale komunistou v srdci zůstal nadá-
le. Mé dětství a dospívání formovala mimo 
jiné rodná farnost ve Velkém Meziříčí. Měla 
jsem opravdu velké štěstí na pana děkana 
Peňáze, mnoho skvělých kaplanů, na úžas-
nou katechetku a společenství dívek – Pou-
pata.

Když jsme s mým mužem Martinem 
„vyhodili kotvu“ v Brně, hledali jsme zde tu 
NAŠI farnost. Bůh je v každém z nás, je 
v každém chrámě. Pro nás byla důležitá 
i farnost a společenství, kde budeme žít ne- 

jen my, ale budou vyrůstat i naše děti. Díky 
o. Davidu Ambrožovi, který nás oddával, 
jsme navštívili kostel sv. Jakuba. Zde jsme 
se od prvního okamžiku cítili doma. Úžas-
né společenství farníků nás vřele vtáhlo 
mezi sebe a už nás nepustili. S radostí jsme 
společně sdíleli všechny ty krásné okamži-
ky života.

Když našemu Patrikovi propukla vážná 
nemoc, byli to opět naši přátelé z farnosti, 
kteří při nás stáli a stojí. Nejen fyzicky, ale 
i v podpoře, povzbuzení, modlitbách. Jsme 
vám všem za to ze srdce vděčni. Po stano-
vení diagnózy Patrika jsme byli s Martinem 
jak opaření. Nedokázali jsme si to připustit. 
Po prvotním šoku a stále nepřijetí situace, 
jsme se zlobili. Na zdravotnictví, systém 
a i na Boha. Opravdu jsem byla na Boha 
naštvaná. Vyčítala jsem mu tu nespravedl-
nost nemoci malého dítěte, které za nic 
ne- může. Jak může být spravedlivý, když 
nechá po světě běhat vrahy, zloděje a ne-
vinnému dítěti dopustí tohle. A místo, 
abych si za ním šla pro sílu a odvahu, pře-
stala jsem dokonce chodit na čas ke svá-
tostem. Jenže lépe mi vážně nebylo. Bylo 
to ještě horší. Díky mému skvělému muži, 

rodině, přátelům z farnosti a jejich podpo-
ře, jsme se s mužem semkli. Začali jsme se 
modlit Novénu odevzdanosti, růženec, 
modlitby k naší Mamince Marii. Odevzdá-
vali jsme našeho Patrika a vše kolem něj do 
rukou Božích. A víte, co jsem se dozvěděla? 

Když viděl můj tatínek maminku, jak se 
celé dny modlí za Patrička a za nás, tak s ní 
začal u svíčky mlčky sedět po dobu modlit-
by taky. Po čase se začal připojovat i slo-
vem. A rovněž bedlivě naslouchal, když 
četla denně Písmo. Téměř po 40 letech byl 
u svátosti smíření a u přijímání. Nyní již 
chodí pravidelně. A rovněž přijímá poma-
zání nemocných. A když vidí na mamince, 
že je někdy unavená, řekne – pojď se po-
modlit už teď. 

Vlastně jsme obdrželi odpověď na naši 
otázku směřovanou Bohu. Proč Patrik? Aby 
můj tatínek našel cestu k Bohu. Někdy se 
nám může zdát, že to, co se nám nebo na-
šim blízkým děje, nemůže být od Boha. Jak 
to může dopustit? Jenže Bůh je úžasný 
a svůj záměr nám často odkryje až s odstu-
pem času.

Martina Homolová

TO NENAPLÁNUJEŠ, TO NEVYMYSLÍŠ

Špetka humoru od jáhna Josefa
Maminka se ptá: „Copak tam pořád děláš 
na té zahradě?“
Synáček: „Heč, já jsem tam našel semínka, 
co jsi přede mnou zahrabávala do země!“

Tetička má dva synovce – dvojčata. Na jarní 
prázdniny k sobě na venkov pozvala však 
jen jednoho chlapce.
Když přijel, tak se ho ptá:

„Jak jste se dohodli, který z vás pojede?“
„Losovali jsme a já prohrál…“
 
Farář se ptá malého Saši:
„Máš už pro postní dobu nějaké dobré 
předsevzetí?“
„Ano. Nedám našemu psovi žádného 
buřta.“ 



Z kalendáře: postní doba 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 26. 2.  1. neděle postní 
   mše sv. 7.30 (slouží jezuité), 9.00 a 19.00 (SK) ........... jezuitský kostel
Pá 3. 3. 19.00 mše sv. 
   19.45 – 21.00 Nikodémova noc......................................... jezuitský kostel
Ne 5. 3.  2. neděle postní 
   mše sv. 7.30 (slouží jezuité), 9.00 a 19.00 (SK) ........... jezuitský kostel
Čt 9. 3. 19.00 příprava na biřmování ........................................................... fara
Pá 10. 3.       20.00–24.00 noční adorace.......................................................................... kaple fara
Ne 12. 3.  3. neděle postní 
   mše sv. 7.30 (slouží jezuité), 9.00 a 19.00 (SK) ........... jezuitský kostel
Ne 19. 3.  4. neděle postní 
   mše sv. 7.30 (slouží jezuité), 9.00 a 19.00 (SK) ........... jezuitský kostel
Po 20. 3.  Slavnost sv. Josefa (doporučený svátek)
   19.00 mše sv....................................................................................... kostel sv. Tomáše
Čt 23. 3. 19.00 příprava na biřmování ........................................................... fara
Pá 24. 3.  Slavnost Zvěstování Páně (vigilie)
  19.00 mše sv....................................................................................... kostel sv. Tomáše
So 25. 3.  Slavnost Zvěstování Páně
  8.00 mše sv.  .................................................................................... kostel sv. Tomáše
   Postní duchovní obnova – vede P. Tomáš Koumal
   začátek v 9.30 hod., ukončení do 12 hod. ....................... fara
Ne 26. 3.  5. neděle postní 
   mše sv. 7.30 (slouží jezuité), 9.00 a 19.00 (SK) ........... jezuitský kostel
Ne 2. 4.  Květná (Pašijová) neděle
   mše sv. 7.30 (slouží jezuité), 9.00 a 19.00 (SK) ........... jezuitský kostel
Po 3. 4.–St 5. 4., 15.30–19.00 příležitost ke svátosti smíření 
  19.00 mše sv.  ..................................................................................... kostel sv. Tomáše
Čt 6. 4.  Zelený čtvrtek
  9.00 ranní mše při svěcení olejů (missa chrismatis) ............... katedrála
  14.00–16.30 příležitost ke svátosti smíření
  19.00 večerní mše na památku Večeře Páně .......................... kostel sv. Tomáše
Pá 7. 4.  Velký pátek
  14.00–16.30 příležitost ke svátosti smíření
  19.00 obřady Velkého pátku ......................................................... kostel sv. Tomáše
So 8. 4.  Bílá sobota
  19.45 velikonoční vigilie ................................................................. jezuitský kostel
Ne 9. 4.  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
   mše sv. 7.30 (slouží jezuité), 9.00 ..................................... jezuitský kostel
   slovenská mše v 19.00 není!

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.

JARNÍ ÚKLID
Milí farníci, 
náš obvyklý jarní úklid farních sálu, který všichni využíváme na naše 
různá setkávání, bude až po Velikonocích. Budeme umývat okna, dve-
ře, vymetat pavučiny atd. Už teď si můžete do svých kalendářů napsat 
termín 22. 4. 2023. 

Je to sobota a začneme v 9 hodin. Kdo bude chtít zůstat i na oběd, 
prosím napište mi, ať vím. kolik mám navařit těstovin „ala fara“. 
Na spolupráci se těší a za akci ručí Andrea Horáková (777 198 232).

ÚKLID V KOSTELE SV. TOMÁŠE (po mši sv. 19.45)

Jen pro připomínku pro naše úklidové skupinky:

27. 2. Rodiče
13. 3. Neokatechumenát
27. 3. Mládež
11. 4. Rodiče

jáhen Josef


