Milí bratři a sestry,
farníci
a všichni, ke kterým se zpravodaj farnosti u sv. Jakuba v Brně dostal,
zdravím Vás všechny na počátku měsíce června. Školní rok se pomalu blíží ke svému
vyvrcholení. I když život farnosti přímo nezávisí na školním roce, přece některé aktivity
školní rok kopírují.
I měsíc červen přináší události, které zvou k modlitbě. V neděli 4. 6. 2006 bude v brněnské
katedrále udělovat svátost biřmování brněnský biskup Vojtěch. A mezi biřmovanci bude, dá-li
Bůh i 12 biřmovanců, kteří se na přijetí svátosti připravovali v naší farnosti. Po 12 dospělých
katechumenech, kteří v naší farnosti přijali křest, a po 12 dětech, které v naší farnosti přijaly
první svaté přijímání, zde máme dalších 12 mladých lidí, které doporučuji do vašich modliteb.
Když jsem vzpomněl katechumeny, nyní již nově pokřtěné, chtěl bych vás srdečně pozvat na
slavnost, která se uskuteční v neděli 11. 6. 2006 v 19 hodin v našem kostele. Při mši sv. bude
zakončeno období mystagogie, tedy období dalšího uvedení nově pokřtěných do života
církve, zároveň při stejné slavnosti budou do katechumenátu přijati další dospělí zájemci o
křest. Díky Bohu můžeme po roce znovu prožít tuto slavnost, která je nejen radostí, ale také
velkou nadějí pro církev i naši farnost. Zvu vás k účasti a prosím o modlitby.
V závěru školního roku se také konají jáhenské a kněžské svěcení. V letošním roce je počet
nových jáhnů i nových kněží poněkud menší, než jsme zvyklí a než odpovídá potřebám
brněnské diecéze. Pamatujme ve svých modlitbách i na nové jáhny a kněze.
Přeji vám, ať ve svém každodenním životě poznáváte konkrétní projevy lásky Srdce Ježíšova.
Ať vám Bůh žehná.
Otec Václav Slouk
Brněnská katedrála
sv. Petra a Pavla
co za staletí
vše prožila, od
švédských vojsk
město zachránila,
když poledne
v 11 hodin vyzváněla.
Obránce města
sošku Panny Marie
vozil sebou
do bitev,
v rozhodnou chvíli
prosil Pannu Marii,
když město
zachrání, kostel
pro ni postaví.
Jak jí slíbil
tak i splnil.
V Hlubokých Mašůvkách
kostel stojí
a na oltáři je
ta soška
Panny Marie
Alena Veithová
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Úmysly apoštolátu modlitby na červen 2006
1. Úmysl všeobecný
Aby křesťanské rodiny s láskou vítaly každé dítě a aby obklopily láskou přestárlé a nemocné.
2. Úmysl misijní
Aby věřící pochopili, že stálý dialog mezi náboženstvími a zakořenění evangelia do místních
kultur pomáhají k evangelizací národů.
3. Úmysl národní
Aby uskutečňování myšlenek plenárního sněmu vlilo všem věřícím co srdcí nové nadšení k
životu z víry.
Světec měsíce:
21. června - sv. Alois Gonzaga - řeholník, jezuita
patron mládeže, studujících, pomocník proti očním chorobám i moru, přímluvce při volbě
povolání.
Žil v letech 1568-1591, narodil se v Castiglione u Mantovy jako jeden z osmi sourozenců a
zemřel v Římě. Jeho otec byl markýzem či markrabětem z Castiglione a matka se stala dvorní
dámou španělské královny. Rodina si přála, aby se Alois dal na vojenskou dráhu. Byl poslán
na dvůr toskánského velkovévody již jako desetiletý chlapec. Mezi princi a princeznami, s
nimiž se stýkal, byla i budoucí královna Marie Medicejská. Vytušil nebezpečí, jemuž byl v
těchto kruzích vystaven, a tedy již v jedenácti letech učinil ve florentském kostele slib čistoty
a zavázal se, že se prostředím nedá ovlivnit.
Když byl pážetem na dvoře Františka de Medici ve Florencii, trpěl chorobou ledvin a trávil
mnoho času na modlitbách a četbou životopisů svatých. Jeho rodina provázela rakouskou
císařovnu do Španělska (1581-1583) a Gonzagův otec byl povolán jako nejvyšší komoří
Filipa II. do Madridu - jeho nejstarší syn pobýval na dvoře Dona Diega Španělského. Alois se
tehdy navzdory otcovu běsnění rozhodl stát jezuitou, i když sloužil u dvora jako páže a
udivoval svou vážnosti a znalostí latiny, jíž pozdravil Filipa II. Jeho rozhodnutí stát se
jezuitou bylo ovlivněno jak Španělskem, tak i prostřednictvím knih Petra Kanisia, diky nimiž
objevil Tovaryšstvo Ježíšovo. Značně ho ovlivnil i jeden z nejpřednějších jezuitů Karel
Boromejský, který poskytl Gonzagovi první příjímání. Ani návrat rodiny do Itálie však na
rozhodnutí Aloise nic nezměnil: Naopak, v sedmnácti letech se vzdal všech práv
prvorozeného šlechtického synka ve prospěch mladšího bratra Rudolfa a zahájil pod jménem
Alois svůj noviciát v Římě a sliby složil v roce 1587. V roce 1591 ošetřoval nemocné, které
postihl mor, a při tom onemocněl sám. I když se nakonec částečně zotavil, oslabený
organismus již dlouho nevydržel. Nedožil se tedy více jak 23 let. Kanonizován byl r. 1726
Benediktem XIII. a o tři léta později byl vyhlášen patronem mládeže. Ostatky jsou uloženy v
chrámu sv. Ignáce v Římě kromě hlavy, která se nachází v bazilice v Castiglione, odkud
světec pocházel
Podle knihy světců

První svaté přijímání ve farnosti
V neděli 21. května 2005 naše farní rodina prožila velkou slavnost – 12 dětí přijalo poprvé
Pána Ježíše ve svátosti oltářní do svých srdcí:
Dominik Bílek
David Caha
Martina Divišová
Martin Haičman
Zuzana Kosmáková
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Kateřina Krátká
Jana Losová
Eliška Matonohová
Daniel Šimek
Robert Tomek
Jan Vyskok
Markéta Zoubková.
Blahopřejeme dětem, jejich rodičům a kmotrům a přejeme jim i jejich rodinám, aby Pán Ježíš
byl i nadále hostem, kterého budou rádi přijímat do svého srdce a do svého života.

Návštěva Anselma Grüna v Brně
Pastorační středisko brněnské diecéze a Karmelitánské nakladatelství zvou ve dnech 9.11.6.2006 na setkání s benediktinem P.Anselmem Grünem, jedním z nejznámějších světových
autorů duchovní křesťanské literatury.
Program setkání:
•

pátek 9. června ve 20.00 hodin
Čím jsem si to zasloužil?- pochopení a zacházení se zármutkem - veřejná přednáška
(aula Biskupského gymnázia v Brně, Barvičova ulice 85).
• sobota 10. června od 9.00 hodin
Dimenze víry - celodenní rekolekce zakončená bohoslužbou
(aula Biskupského gymnázia v Brně, Barvičova 85).
Sobotní program je třeba absolvovat celý, oběd pro zájemce bude možné objednat a zakoupit
přímo na místě před začátkem programu. Po celou dobu programu budou k zakoupení
všechny publikace Anselma Grüna i další knihy duchovní literatury.
• neděle 11.června
9.30 hodin - bohoslužba - celebruje Anselm Grün - (kostel sv. Jakuba v Brně)
11.00 hodin – autogramiáda (knihkupectví Cesta na Rašínově ulici - naproti kostelu)
P.Anselm Grün se narodil v roce 1945 v Junkershausenu v Rhönu. Roku 1964 maturoval ve
Würzburku a ve stejném roce vstoupil do benediktinského kláštera v Münsterschwarzachu. V
letech 1963-71 studoval filozofii a teologii v St. Ottilien a v Římě. Roku 1974 byl promován
na doktora teologie. Mezi lety 1974-76 studoval ekonomii v Norimberku.
Od roku 1977 je cerelářem opatství, vedle toho se věnuje práci s mládeží, přednáší a vede
duchovní rekolekce pro kněze a řeholníky v krizových situacích.
Další informace o návštěvě P. Anselma Grün v Brně budou zveřejňovány na adresách:
www.biskupstvi.cz/pastorace
www.kna.cz
BB

Pěší putování mládeže z Brna do Boskovic (1.-5.7.2006)
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Diecézní centrum mládeže zve všechny mladé lidi brněnské diecéze na tradiční pěší
putování - délka cca 50 km povede z velké části Moravským krasem, délky jednotlivých
denních úseků se budou pohybovat okolo 15 km. Nocleh vždy ve škole ve vlastním spacáku
na vlastní karimatce.Možnost základní hygieny zajištěna.
Stravování - z části zajištěno (večeře a snídaně), z části z vlastních zásob.
V programu nebude chybět zábava, modlitba, koncert, mše svatá, workshopy.
Cena putování činí 550Kč .
Spodní věková hranice účastníků je 14 roků.
Přihlášky zasílejte do 31. 5. 2006 na adresu DCM, Petrov 5, 602 00 Brno
Bližší informace a přihlášky: www.brno.signaly.cz.
BB
Jáhenské svěcení v Brně
Brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělí letos v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně jáhenské
svěcení šesti kandidátům, a to v sobotu 17.6. od 9.00 hodin a v pátek 14.7. od 17.30 hodin.
V sobotu 17.6. při mši od 9.00 hodin přijmou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou
biskupa Vojtěcha Cikrleho jáhenské svěcení čtyři bohoslovci brněnské diecéze z
yrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci: Blažej Hejtmánek
(*1980) z Březí, Pavel Krč (*1979) z Letovic, Stanislav Mahovský (*1964) ze Žabčic a
Pavel Vybíhal (*1980) z Letovic. Současně s nimi přijme svěcení ke stálému diakonátu Willi
Thürk (*1971) ze Znojma.
Tomáš Koumal (*1982) z Deblína, který ukončí svá studia na Papežské lateránské univerzitě
v Římě, přijme jáhenské svěcení o měsíc později, a to v pátek 14.7. v 17.30 hodin.
BB
Kněžské svěcení v Brně
Kněžské svěcení udělí brněnský biskup Vojtěch Cikrle v sobotu 24.6. při mši od 9.00 hodin v
katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.
Brno: Kněžské svěcení z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho přijmou v sobotu 24.6. čtyři
kandidáti kněžské služby: Zdeněk Fučík (*1970) z Pyšele, Pavel Römer (*1976) z Rajhradu a
Hynek Šmerda (*1979) z Tišnova.
Spolu s nimi přijme kněžské svěcení Siard Kamil Novotný (*1974) z Vážan nad Litavou,
premonstrát z novoříšské kanonie.
BB

Českobratrská církev evangelická sbory Brno I a Brno-Husovice
vás zvou na

ČERVNOVÉ HUDEBNÍ NEŠPORY V ČERVENÉM KOSTELE

Neděle 4. června 2006 v 19.30 hod.
Program:

Johan Sebastian Bach, Jacobus Handl - Gallus, Petr Eben
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Účinkují:

Musica da Camera Brno - umělecký vedoucí Martin Franze
Martin Mysliveček - kytara

Biblické zamyšlení:

Mgr. Štěpán Hájek

Výtěžek dobrovolné sbírky bude věnován pro Hospic sv. Alžběty v Brně.
Projekt se uskuteční za podpory Jihomoravského kraje. Nadace Divoké husy zdvojnásobí
výtěžek akce.
ČCE Brno, Opletalova 6, tel.: 542 211 453, http: //brno1.evagnet.cz
ČCE Brno-Husovice, Netušilova 26, tel.: 545 212 420, http: //husovice.evangnet.cz

Nové www stránky naší farnosti
Díky iniciativě našich farníků vznikly nové www stránky naší farnosti. Najdete je na adrese
http://www.svatyjakubbrno.wz.cz
Ještě nějaký čas budou v provozu i stávající www stránky, které jsou na adrese
www.volny.cz/sv.jakub
Až se vychytají všechny nedostatky na nových stránkách, přestanou fungovat stávající
stránky. Děkuji při této příležitosti správci stávajících stránek Ing. Vítězslavu Smolkovi
jménem všech k této chvíli 8099 návštěvníků těchto stránek za vše, co poskytují. Děkuji
autorům nových stránek Heleně, Dominikovi a Pavlovi Horákovým za tuto službu naší
farnosti a přeji také tisíce spokojených návštěvníků www stránek..
Otec Václav Slouk
Do Vašeho diáře
Stalo se již tradicí, že předposlední týden v srpnu putujeme na Velehrad. Letos od 21. do 26.
srpna se uskuteční již 6. Pěší pouť na Velehrad . Poutníci z Brna a okolí budou mít možnost
poprvé vytvořit vlastní "brněnský proud," který své putování zahájí v Bystrci ve středu 23.8 v
8 hodin od kostela sv. Janů. Přes Bosonohy, Anenský mlýn a Rajhrad se navečer v Blučině
připojíme k vranovsko-znojemskému proudu. Během 4 dnů bude na brněnské poutníky čekat
100 km.
Více informací v přiloženém plakátku, na www.fytym.com nebo přímo u PhDr. Františka
Zajíčka 546213671, frazaj@med.muni.cz
Všichni jsou srdečně zváni.
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Setkání křesťanské mládeže - poutní místo
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Lechovice sobota 10. června

2006 v 16 hodin

„CESTA K LÁSCE“
Host: probošt význačné kapituly
v Mikulově
P. Stanislav Krátký

Program setkání:
*
*
*
*
*
*

přivítání – úvodní slovo
modlitba růžence
mše svatá
přestávka
scénka
adorace

*

rozloučení

TO VŠE ZA DOPROVODU HUDEBNÍ SKUPINY P.O.K.R.
Kontakt pro dotazy, nabídku účasti na přípravě scénky, růžence, adorace nebo
na zaslání článků do Zpravodaje AK, či jakoukoli jinou pomoc:
otec Marek Dunda: 731 402 742, nebo 515 296 384 ŘKFÚ Fatym Vranov,
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EMAIL: AINKARIM@EMAIL.CZS

FATYM
VRANOV NAD DYJÍ
SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY
NA

VII.ROČNÍK VRANOVSKÉ
PORTY
KONÁ SE

V NEDĚLI 25. ČERVNA 2006
VE 1400 NA FATYMSKÉM VRŠKU ve Vranově nad
Dyjí
SCHOLY SE MOHOU HLÁSIT:
NA FAŘE VE VRANOVĚ:
U OTCE MILANA PLÍŠKA:

515 296 384
723 693 455

Máme srdce plné chvály,
zazpíváme svému Králi,
chvalme Pána…

NA VŠECHNY SE MOC
TĚŠÍME!!
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Z lékárny doktora humoris causa
To tu ještě nebylo
Policie při svém odposlouchávání podcenila, že na OLYMPU ČESKÝCH BOHŮ začíná něco
vřít. Meteorologové včas nevarovali, že hrozí "kruté bití" a začnou se zdvihat pěsti, místo
kamení lítat facky. Napadnout soupeře ze zadu je ve sportu faul. Nebyl pozván rozhodčí, aby
oběma ukázal červenou kartu a vyhnal je ven. Pozvaní diváci na to reagovali ne pískotem, ale
hlasitým tleskáním. V zápase nešlo o branku, ale spíše o ženy a miliony. Branka do věznice se
neotevřela, šlo asi o první poločas a o tom druhém poločase neřekl nikdo kdy bude
pokračovat - asi jen u nějakého obecního soudu. Případná zranění ošetří Ministerstvo
zdravotnictví.
Děda Dvořáček radí: "Vydělej si nejdříve zuby než dostaneš přes hubu, že to nespočítáš. Buď
rád, že nejsi RATH, protože ani RÁTH není RÁD, že je RÁTH."
My diváci za taková vystoupení platíme, aktéři se svým publikem to mají zadarmo a ještě s
pohoštěním.
Imunita nebyla porušena, netekla kohoutí krev, ani nikdo neplival zuby. Pro pár facek do
Malacek? Na to stačí už sám Macek.
Hádanky na dovolenou
1. Kdo se nenarodil, žije a neumře?
2. Kdo se nenarodil a umřel?
3. Kdo se 2x narodil, jedenkrát zemřel a žije?
4. Kdo se narodil a 2x umřel?
5. Kdo se narodil a neumřel?
6. Která svatá má 6 noh?
7. Který svatý má na zádech zuby?
8. Která svatá pila a je svatá?
9. Který svatý je nejpomalejší?
10. Které zvíře přečkalo potopu i když nebylo v arše?
11. Kolika lidem podal Pán Ježíš svaté přijímání a jak se jmenují?
12. Ve které knize Písma čteme: "Pes vrtěl ocáskem?"
13. Vyjmenujte 7 bolestí Panny Marie a jejich 7 radostí?
14. První svatokrádežné přijímání?
15. Kdo byl prohlášen jako první svatým, kdy a kde?
16. Který apoštol uměl v mladém věku dobře počítat, ve stáří už ne?
17. Kterou modlitbu se modlíme na velký pátek, když se neslouží mše svatá?
18. Co říkají lidé panu faráři, když má velké bříško?
19. Proč nemůže být žena knězem?
Chcete-li se také Vy podílet na přípravě Farního zpravodaje, můžete své příspěvky nebo
náměty vkládat do schránky na dopisy na faře u sv. Jakuba. Schránka je označena
FARNÍ ZPRAVODAJ
náměty – příspěvky
Děkujeme Vám za spolupráci.
Vydala Římskokatolická farnost u sv. Jakuba, Jakubská 11, 602 00 Brno. Vychází pro vnitřní
potřebu farnosti. Neprodejné! 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.volny.cz/sv.jakub
Uzávěrka pro červencové číslo zpravodaje je v neděli 18. června 2006.
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