
/ 1

farnÌfarnÌ
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.

LEDEN 2020

Milí farníci a farnice,
mám radost, že se s Vámi mohu podělit 
o výsledky našich farních „trhovních“ 
aktivit v době adventní. Letos jsme vy-
bírali finanční prostředky pro nákup 
nových a stabilních notových pultů, pro-
tože ty stávající jednak možná dokonce 
pamatují císaře pána, jednak na nich 
koroze a deformace zanechaly nezvrat-
né stopy.

Nové pulty jsou „velkoformátové“, 
kovové a slibuji si od nich podobně 
dlouhou výdrž jako u předchozích mo-
delů.

Pane
Dej nám uši,
abychom Tě slyšeli.
Dej nám ruce,
abychom Ti otevřeli dveře.
Dej nám oči,
abychom Tě viděli,
kdo jsi a co činíš.

Ty děláš všechno novým.
Stojíme před Tebou, Pane.
Učiň nás novými.
Učiň všechno novým.
                                     Rudolf Bohren

Úmysly apoštolátu modlit-
by na měsíc leden  2020
Evangelizační úmysl:
Podpora míru ve světě Modleme se, 
aby křesťané, lidé vyznávající jiná 
náboženství a všichni lidé dobré vůle 
prosazovali ve světě mír a spravedl-
nost.

Národní úmysl:
Za věřící různých církví – ať na pří- 
mluvu sv. Jana Sarkandra vytvářejí 
společenství jedné Boží rodiny mod-
litbou a společnou pomocí potřeb-
ným.

Milí farníci a vy, kdo navštěvujete kostel sv. Jakuba!
Nejprve chci ze srdce poděkovat všem, kdo se jakýmkoli způsobem zasloužili 

o krásný průběh adventní doby a vánočních svátků v našem kostele. Děkuji všem, 
kdo se starali o kostel a připravovali liturgii, všem, kdo se zapojili do adventních 
stánků, všem hudebníkům, zvláště varhaníkům, kostelníkům, ministrantům, lekto-
rům, těm, kdo připravovali květinovou a vánoční výzdobu našeho chrámu, kdo ho 
uklízeli, kdo nacvičili vánoční hry dětí i kdo se do nich zapojili.  Díky našim prů-
vodcům i vám všem, kteří za naše společenství prosíte nebo za něj obětujete své 
těžkosti. 

Také ze srdce děkuji všem, kdo se podílejí na charitní Tříkrálové sbírce! 
Toto číslo zpravodaje vychází v den, kdy liturgicky slavíme Zjevení Páně. Mudrci 

od východu nám mohou být inspirací mimo jiné v těchto postojích:
– jsou lidmi, kteří se nebojí ptát na hlubší smysl věcí a jsou vnímaví pro to,
 co je podstatné;
– jsou ochotni se vydat na cestu a přijmout její nesnáze.

Přeji ze srdce nám všem, abychom v nastávajícím roce nezůstávali jen na povrchu 
věcí, abychom se nespokojili s laciným papouškováním toho, co je zrovna „in“ nebo 
bezmyšlenkovitě přejímali to, co se šíří na sociálních sítích nebo na podivných we- 
bech, ale abychom se nebáli jít do hloubky, abychom byli skutečnými hledači pravdy. 

A abychom nejen vykročili na dobrou cestu, ale dokázali na ní vytrvat i tehdy, když to něco stojí!
Ať jako mudrci můžeme zakusit radost ze setkání s tím, který i v nastávajícím roce chce být naším 

světlem, silou a radostí!
Přeji všem pokojný a požehnaný rok 2020! Jan Pacner, farář

Adventní stánky a notové pulty
Celkem je jich zakoupeno 14, stály 

9.950 Kč, a v „adventní kase“ nám zů-
stalo ještě dalších 29.000 Kč. Ohromné 
díky Vám všem!! A taktéž děkuji všem 
dobrovolnicím a dobrovolníkům za vý-
robu a prodej všeho toho…!

Při přemýšlení co se zbytkem peněz 
mě napadá, že by se tyto finance daly 
využít k částečnému pokrytí nákladů 
spojených s právě probíhajícím nahrává-
ním nového CD našeho téměř profesio-
nálního souboru Jakubák, se kterým se 
snažíme okrašlovat liturgii během celé-
ho církevního roku. A tvorba zachycená 

na tomto cédéčku bude 
tuto naši snahu reprodu-
kovat. Možná se nám po-
daří poslat na svět i disky 
dva. Ale nepředbíhejme.

Ještě jednou děkuji za 
všechny Vaše velkorysé 
dary a těším se, že třeba 
kolem Velikonoc budu mo-
ci psát ve farním zpravo-
daji o již hotovém hudeb-
ním nosiči.

Váš regenschori
Ondřej Múčka
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K vánočním sbírkám
O Vánocích můžete při ohláškách 

slyšet vyšší finanční částky, které se 
v našem kostele vybraly. Nejedná se 
zdaleka jenom o vlastní sbírky při boho-
službách, ale i o částky, které byly vlo-
ženy do pokladniček. Nejvíce se vybere 
u svíček u svatojakubské mušle. Je to 
ovšem spojeno s neustálým uklízením, 
mnohdy značně nepříjemným, mušle 
a jejího okolí.

Chci zde vyjádřit veliké poděkování 
především paní Heleně Múčkové a panu 
Štěpánu Foretníkovi za jejich péči o toto 
místo!

o. Jan

Týden modliteb za jednotu 
křesťanů

Od soboty 18. ledna (Památka Panny 
Marie, Matky jednoty křesťanů) do so-
boty 25. ledna (svátek Obrácení sv. Pav-
la) proběhne obvyklý týden modliteb za 
jednotu křesťanů.

Budeme na tento úmysl prosit při bo-
hoslužbách, zahrňme jej i do svých sou-
kromých či rodinných modliteb.

V úterý 21. ledna v 19 hodin jsme 
srdečně zváni na ekumenickou boho-
službu se zástupci ostatních křesťan-
ských církví v Brně (večerní mše sv. 
v tento den nebude).

o. Jan

Příprava na 1. sv. přijímání
S počátkem nového občanského ro- 

ku začne závěrečná fáze přípravy dětí 
k 1. sv. přijímání.

Přípravy se mohou zúčastnit děti, 
které někde na školách nebo na faře 
navštěvují nejméně druhým školním ro-
kem výuku náboženství a které chodí 
nejméně do 3. třídy ZŠ.

Termín slavnosti 1. sv. přijímání při-
způsobíme termínům škol v přírodě dě-
tí. Na začátku přípravy budeme potřebo-
vat vyjádření katechetů o dosavadní 
náboženské výuce dětí, v průběhu pří-
pravy potom potvrzení o křtu dětí. Žá-
dáme někoho z rodičů nebo prarodičů 
dětí, aby se zúčastňovali přípravy spolu 
s dětmi.

První příprava se uskuteční ve čtvr-
tek 23. 1. 2020 v 17 hodin v salonku na 
faře u sv. Jakuba. 

o. Jan

Připomínáme pozvání
do farnosti sv. Tomáše

Farnost u sv. Tomáše v Brně vás zve 
na KURZ ALFA (12 večerů), který začí-
ná ve čtvrtek 9. 1. 2020 v 19 hodin na 
faře – Brno, Lidická 6.

Zájemci z řad hledajících či zajíma-
jících se o otázky křesťanské víry se 
mohou hlásit na mailové adrese:

alfautomaska@gmail.com.

Když jsem v polovině listopadu zjis-
tila, že se Vánoce nějak rychle blíží, 
začaly jsme s dalšími maminkami pře-
mýšlet, zda jsme schopni ještě nacvičit 
nějakou novou vánoční hru. Menší děti 
byly nadšené loňskou Vánoční zpívanou 
pohádkou na motivy příběhu Bruna Fe-
rrera, kde ztvárnily různá zvířátka, jak 
se předhánějí, které z nich je nejlépe 
schopno hlídat Ježíška. Takže jsme ji tro-
chu oprášili a vyměnili některé větší 
děti za děti menší. Uměly to opravdu 
skvěle, přestože melodie jednotlivých 
rolí nejsou zrovna nejjednodušší.

Pro starší děti a mládež jsme s Ivou 
Kopřivovou nachystaly vyprávění o Da-
leké cestě do Betléma šneka Ferdinanda. 
Vzhledem k tomu, že na naučení a na-
cvičení tohoto divadla zbýval jeden mě-
síc, jevilo se celkem nereálné to stih-
nout. Zvláště, když účast na zkouškách, 
zvláště kvůli nemocem, nebyla ani po- 
loviční. Nakonec se ale na generálce 

v kostele sešli téměř všichni herci, včet-
ně Vojty L., který představoval hlavní 
roli a měl opravdu velké množství textu. 
Ten však k našemu potěšení, bral stále 
s nadhledem, že roli nezvládá zcela pre-
cizně… Při provedení nás však překvapil 
nejen Vojta, ale i ostatní herci, protože 
vše uměli naprosto dokonale. Velký dík 
patří také Janě Múčkové za vynikající 
vedení a rozvíjení hereckého talentu 
u jednotlivých postav.

Zdálo se, že je vše připravené, ale 
letošní teplé vánoce vybraly svou daň 
v podobě viróz, takže v obou divadlech 
odpadli herci i zpěváčci. Vše dopadlo 
dobře, protože děti uměly i ostatní role, 
a tak nikdo výměny nepoznal.

Kdo by chtěl vidět reprízu vánočních 
her, tak 5. 1. bude po mši sv. v 9.30 
Daleká cesta do Betléma šneka Ferdi-
nanda a 12. 1. ve stejný čas Vánoční 
zpívaná pohádka.

Marie Synková

Pohled do zákulisí vánočních her 2019

Foto: Helena Horáková

Foto: Jakub Vrhel
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Parafráze na Žalm 23
Televize je můj pastýř, nic nepostrádám.

Dává mi prodlévat na měkkém gauči.

Vodí mě ke stokám plným krve.

Umrtvuje mou duši.

Vede mě po svých cestách pro blaho reklamy.

I kdybych šel po správné cestě, nezaleknu se pravdy,

vždyť televize je se mnou.

Její program a její anténa jsou mi útěchou.

Prostírá přede mě stůl plný hororů před zraky mých dětí.

Hlavu mi vymývá bulvárem, pocitem blaha přetékám.

Programy její mě provázejí po všechny večery mého života.

Přebývat smím v jejich kanálech na dlouhé, předlouhé časy.

Pomozte ozvučit svatého Jakuba
Přátelé, krásný a srozumitelný zvuk v chrámu sv. Jakuba za 

rozumné peníze je oříšek, na kterém si už kdekdo vylámal zuby. 
Naposledy firma Elektroakustic, která realizovala i sv. Víta v Pra- 
ze, Petrov v Brně, sv. Mikuláše v Budějovicích, Ostravu, Staré 
Brno atd.

Začalo se střední cestou – česká technologie za třetinu ceny 
oproti renomovaným značkám. Výsledek jste slyšeli. Dodavatel 
chce nyní vylepšit pověst a instaloval 20. prosince nově vyvinu-
tou reprosoustavu (o 25 % výkonnější). Pokud budeme spokojeni, 
doplatíme jen rozdíl ceny zařízení. 

Alternativou je použití trojnásobně drahých reproduktoro-
vých sloupů, nebo volba zcela jiného řešení. 

Prosíme, zaposlouchejte se. Jakmile si vytvoříte názor, odpo-
vězte na 3 otázky, které budou položeny na lavicích, nejpozději 
do 6. ledna 2020. Odpovědi vhoďte vzadu v kostele do krabice na 
stole s tiskovinami s názvem ANKETA. 

Pomůžete v dalším rozhodování. Výsledek se dozvíte v lednu.
sv. Jakub děkuje!

Poprvé jsem se do České mše vánoční 
Jakuba Jana Ryby vážně zaposlou-

chal už jako dítě. Při puštěné kazetové 
nahrávce, s notami před sebou jsem se 
chystal na veledůležitý úkol obraceče 
not. Kdyby dirigent přestal mávat, or-
chestr i sbor by prostě pokračovali dál. 
Kdybych ale noty pro paní varhanici 
(mamku) obrátil příliš brzo či pozdě ne-
bo na jinou stránku, anebo kdybych 
snad na varhanách omylem zmáčknul 
„tutti“ tam kde mělo být piano, to by 
bylo daleko závažnější. Už si nepamatu-
ju, jestli mi to někdo navrhl nebo jsem 
na to přišel sám, ale k sopránům či al-
tům bych se se svým chlapeckým hla-
sem přidal velmi rád.

Jak šel čas, se stejnou Rybovkou jsem 
prožíval další a další Vánoce, pokaždé 
trochu jinak. V orchestru jako houslista 
(možná jako violista, ale to asi ne), jako 
zpěvák ve sboru i jako sólista (tehdy byl 
v Hodoníně nedostatek zpěváků). V kon-
certních sálech i v kostelích, za nejrůz-
nějších okolností, z nichž jedna byla 
zvlášť pohnutá. Na Slovensku, někdy 
těsně před Vánocemi, byl při loupežném 
přepadení těžce zraněn jeden mladý ho-

Jedna náhodička veskrze exotická. 
Před lety jsem se úplnou „náhodou“ 

dostal k tomu, že jsem pro jednu cestov-
ní agenturu provázel poznávací zájezd 
po Havajských ostrovech. Pouze jeden 
turnus ročně, přibližně na dva a půl 
týdne. Ač se to nezdá, práce to nebyla 
úplně jednoduchá, zahrnovala celou or-
ganizaci zájezdu včetně ubytování, lete-
nek i autodopravy, na místě pak řízení 
mikrobusu a průvodcovské služby od 
rána do večera, občasné handrkování 
s lidmi. Kdo byl na nějakém zájezdě, tak 
si to asi dovede představit. Než jsem 
toho z časových důvodů zanechal, pro-
vedl jsem celkem devět skupin a Havaj 
mě zásadně ovlivnila i na mé cestě k Bo-
hu. Ale to je jiný příběh, který někteří 

„RYBOVKA“
donínský muzikant, a vzpomínám-li si 
dobře, bylo to právě na Štědrý den, kdy 
na následky zranění zemřel. Ten rok 
jsem ministroval a zvláště od těch hu-
debníků na kůru, kteří byli jeho dobrý-
mi kamarády, jsem se po skončení mše 
držel dál. Co bychom si měli říct, co 
bych jim měl říct? Asi jsem nebyl sám, 
kdo cítil, že přání „radostných a požeh-
naných svátků“ se prostě někdy říkat 
nehodí a že když nevíme co říct, nejlep-
ší je mlčet.

Stejně jako před dvěma tisíci lety, 
i o tehdejších Vánocích betlémská hvěz-
da svítila na nebi temném – v neštěstí 
zla, utrpení a smrti. A přesto to byly 
Vánoce. I když je tu velikonoční kříž 
a tajemstvím zla smrti nakonec budeme 
muset projít dříve nebo později všichni, 
Spasitel je tady a nabízí nám sílu to 
všechno unést. Tak jasně bych to tehdy 
neformuloval, ale přesně tak jsem to 
vnímal. A snad i kvůli takovým zkuše-
nostem, a možná v tom nejsem sám, mě 
Rybovka tolik dojímá a mám ji rád. Čím 
více roste vědomí křížů, tím je člověk 
vděčnější za chvíli ničím nezkalené ra-
dosti, za idylický pohled na Ježíška, ob-

To nenaplánuješ – to nevymyslíš
z vás už znají, protože jsem o něm psal 
ve farním zpravodaji po mém křtu...

Program zájezdů byl opravdu nabitý 
a nebyl zde prostor pro nějaká výrazná 
zdržení. Při mé poslední cestě, to už 
bylo po křtu, jsem stejně jako v minu-
lých letech vyvezl klienty po prašné ces-
tě až na vrchol hory Mauna Kea do 
výšky přes 4.000 metrů. Díky tomu, že 
se jedná o ostrov uprostřed oceánu 
s prakticky nulovým světelným znečiš-
těním, je vrcholová partie hory domo-
vem několika významných astronomic-
kých observatoří. Vlastní vrchol ležící 
trochu stranou byl s převýšením pár 
desítek metrů jedním ze zlatých hřebů 
celého zájezdu. Ale ouha, když jsme 
chtěli vyrazit na pochod, zastavil nás 

strážce přírodního parku, takový ten 
klasický americký ranger v džípu, s klo-
boukem a bouchačkou, že prý nahoru je 
vstup zakázán. Důvodem je prý to, že 
vrchol hory je svaté místo původního 
havajského kultu a turisté ho svoji pří-
tomností znesvěcují. Chtěl jsem začít 
racionálně argumentovat o nesmyslnosti 
takového zákazu, ale pak jsem, Bůh VÍ 
proč, řekl, že jsem křesťan, a křesťanské 
chrámy může také navštívit každý. 
K mému velkému překvapení ranger 
úplně obrátil a s přísným úsměvem řekl: 
„Já jsem také křesťan, užijte si ten výlet 
a pozor při sestupu dolů, ať si tam někdo 
nezlomí nohu!“

Martin Chadima

klopeného jen samými dobrými a ochot-
nými lidmi, kteří od Betléma kráčí 
s veselostí a srdcem spokojeným. Je vel-
mi vhodné naplňovat lidskou představi-
vost dobrými věcmi. Jak tváří v tvář zlu 
obstojí ti, kdo se nikdy nesetkali se štěs-
tím a mírem, jehož znamením a částeč-
ným vystižením je každé inspirované 
umělecké dílo? 

Ještě jednou děkuji všem hudebníků, 
kteří nám letos Rybovku zahráli a zazpí-
vali. Vzhledem k četnosti jejích provede-
ní se ne vždy podaří, aby ji člověk slyšel 
bez technických potíží sice velmi ochot-
ných a obětavých, ale přece jen ne vždy 
dokonalých muzikantů. A to se letos 
opravdu povedlo – dovednost muzikan-
tů nejenže nebránila, ale ve vysoké míře 
dala průchod inspiraci, jejíž je česká 
mše svatá Jakuba Jana Ryby slyšitelným 
zachycením. Že krása a pokoj existují, 
že jsou mezi námi, že je to Boží Syn, 
který je jejich pramenem. Povznesenou 
náladu, o které věřím, že si spolu se 
mnou z této mše svaté odneslo mnoho 
ostatních, a která mě provází doteď, si 
vysvětluji právě tímto způsobem. 

P. Tomáš Marada



Z kalendáře: leden 2020
Datum      Hodina Co nás čeká Místo

1.–15. 1.   Tříkrálová sbírka 2020
Ne 5. 1.  Slavnost Zjevení Páně (přesunuto z 6. 1.)
            8 a 9.30 Při mši sv. obřad žehnání vody, kadidla a křídy  ...................... kostel
  10.30 Vánoční hra starších dětí .................................................................. kostel
   Po dopoledních bohoslužbách Tříkrálová sbírka ........................ kostel 
Ne 12. 1.  Svátek Křtu Páně – konec doby vánoční
  10.30 Vánoční hra mladších dětí ................................................................ kostel
So 18. 1.  Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
18.–25. 1.  Týden modliteb za jednotu křesťanů
Ne 19. 1.  2. neděle v mezidobí
Út 21. 1. 19.00 Ekumenická bohoslužba (mše sv. nebude!) ................................... kostel
Čt 23. 1. 17.00 Zahájení přípravy dětí k 1. sv. přijímání ...................................... fara
So 25. 1.  Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Ne 26. 1.  3. neděle v mezidobí
   Po mších sv. představení iniciativy Mary ś Meals ..................... kostel
Ne 2. 2.  Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
  9.30 Při mši sv. žehnání svíček a průvod .............................................. 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. Uzávěrka zpravodaje na únor 2020 je v neděli 26. ledna 2020.

Chcete-li se také Vy podílet na přípravě Farního zpravodaje, můžete své příspěvky nebo náměty posílat na emailovou adresu:
brno-jakub@dieceze.cz. Děkujeme Vám za spolupráci.

Špetka humoru od jáhna Josefa:
Manžel přivede domů dítě ze školky 
a říká manželce: „Malej celou cestu bre-
čel. Není mu něco?“
„Ne, jenom ti chtěl říct, že není náš 
Franta.“

* * *
Přijde průvodčí do vagónu na kontrolu 
jízdenek. Všichni je mají, jen děda Polá-
šek se přehrabuje v kapsách a ne a ne ji 
najít.
Průvodčí mu povídá: „Dědo, tak ji nehle-
dejte, já vám věřím!“
„Ale já ji musím najít, abych věděl, kam 
vlastně jedu!“

* * *

Úklid v kostele sv. Jakuba
Sobota po prvním pátku v měsíci
v 9.00 a v ostatní pátky v 19.45.

Na žádost našich farníků, kteří by 
rádi vypomohli s úklidem, uvádíme 
rozdělení úklidových služeb, vždy na 
příslušný měsíc:

Úklid v kostele v měsíci
lednu a únoru:

pátek 10. 1.  neokatechumenát
pátek 17. 1.  slovenská mládež
pátek 24. 1.  mládež 
pátek 31. 1.  slovenská mládež
sobota 8. 2.  rodiče

Otec vysvětluje synovi: „Ten výprask 
jsem ti dal proto, že tě mám moc rád.“ 
„Ale tati, tolik lásky si snad ani neza- 
sloužím.“

* * *
„Nechcete si sednout dědečku?“
„Ne, děkuji ti chlapče, já jedu jen jednu 
stanici!“
„Jen si sedněte dědečku, nejste v tramva-
ji, ale v parku!“

* * *
Pesimista vidí v tunelu tmu.
Optimista vidí světlo na konci tunelu.
Realista vidí světla vlaku.
Strojvůdce vidí tři blázny na kolejích.

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 12. 1. 2020 se dožívá 62 let náš zpovědník a duchovní správce
P. Pavel Kolář.

Za jeho úsilí děkuje a stálou ochranu Matky Boží v modlitbě vyprošuje

Miroslav Chromela z Kuřimi


