farnÌ SVAT› JAKUB BRNO
zpravodaj

LEDEN 2012

Milí bratři a sestry, farníci
a všichni, ke kterým se zpravodaj
farnosti u sv. Jakuba v Brně dostal,
zdravÌm v·s vöechny na poË·tku novÈho obËanskÈho roku. Nejprve bych r·d i touto formou podÏkoval
vöem spolupracovnÌk˘m ñ knÏûÌm i laik˘m, zamÏstnanc˘m i dobrovolnÌk˘m, »ech˘m, Slov·k˘m i p¯ÌsluönÌk˘m jin˝ch n·rodnostÌ, konajÌcÌm i modlÌcÌm se ñ za vöechno, ËÌm jste p¯ispÏli k budov·nÌ BoûÌho
kr·lovstvÌ mezi n·mi a obce vÏ¯ÌcÌch kolem kostela sv. Jakuba.
P¯i pohledu na pr·vÏ zaËÌnajÌcÌ mÏsÌc leden bych vaöÌ pozornosti a vaöim modlitb·m doporuËil
zvl·ötÏ n·sledujÌcÌ:
ñ ve Ëtvrtek 19. ledna v 17 hodin zaËne z·vÏreËn· f·ze p¯Ìpravy dÏtÌ na prvnÌ p¯ijetÌ eucharistie;
ñ v ˙ter˝ 24. ledna v 19 hodin se v r·mci T˝dne modliteb za jednotu k¯esùan˘ v naöem kostele uskuteËnÌ ekumenick· bohosluûba, kterou p¯ipravujÌ z·stupci 8 cÌrkvÌ p˘sobÌcÌch v centru Brna;
ñ v sobotu 4. ˙nora v 19 hodin se uskuteËnÌ XI. jakubsk˝ ples.
Kaûd· z tÏchto ud·lostÌ je v˝znamn· z jinÈho d˘vodu. Proto prosÌm o vaöi pozornost a o vaöe modlitby na ˙mysl tÏchto akcÌ.
NabÌzÌm takÈ v˝hled na to, kam bychom mohli v novÈm roce investovat (samoz¯ejmÏ jen v tom
rozsahu, v jakÈm budeme mÌt finanËnÌ prost¯edky):
ñ r·di bychom upravili zpovÏdnici vedle olt·¯e 14 svat˝ch pomocnÌk˘ na uzav¯enou podle zpovÏdnice
vedle olt·¯e NanebevzetÌ Panny Marie; ˙prava minulÈ st·la asi 100 tisÌc KË, p¯edpokl·d·me stejnou
cenu; zde musÌme pouûÌt vlastnÌ finanËnÌ prost¯edky;
ñ r·di bychom zaËali s opravou elekt¯iny v kostele podle poûadavk˘ reviznÌ zpr·vy, s opravou by byla
spojena i oprava osvÏtlenÌ a malov·nÌ kostela; zde douf·me, ûe bychom mohli dostat nÏjak˝ p¯ÌspÏvek,
oprava by byla v rozsahu p¯ÌspÏvku (v souËasnÈ dobÏ se zpracov·v· projekt);
ñ r·di bychom pokraËovali v restaurov·nÌ kostelnÌch lavic, takÈ zde douf·me, ûe bychom mohli dostat nÏjak˝ p¯ÌspÏvek, oprava
by byla v rozsahu p¯ÌspÏvku; ñ r·di bychom upravili p¯edsÌÚ kostela a vybudovali zde novÈ v˝vÏsky, ˙prava by st·la asi 300 tisÌc
KË, zde musÌme pouûÌt vlastnÌ prost¯edky.
V˝hled bude up¯esnÏn podle v˝kazu hospoda¯enÌ farnosti za rok 2011 a podle p¯islÌben˝ch dotacÌ. PoËÌt·me i s vaöimi dary, ale
vzhledem ke sloûitÈ hospod·¯skÈ situaci jen do v˝öe moûnÈho. PoprosÌme, ale nebudeme nalÈhat. P·n B˘h zaplaù za vöechny vaöe
dary v uplynulÈm roce; vy˙Ëtov·nÌ pod·me, aû ekonomick· rada schv·lÌ roËnÌ uz·vÏrku hospoda¯enÌ.
P¯eji v·m vöem, aù je pro v·s nov˝ rok velk˝m BoûÌm darem. Vyproöuji v·m do nÏj hojnost BoûÌho poûehn·nÌ.
Otec V·clav Slouk
P.S. Protoûe uz·vÏrka tohoto ËÌsla FarnÌho zpravodaje byla jiû 11. prosince 2011, nebylo moûnÈ uve¯ejnit obvyklou statistiku ˙kon˘
duchovnÌ spr·vy. NabÌdneme ji v ˙norovÈm ËÌsle.

Mít čas

Světec měsíce: 2. ledna ñ sv. Basil Velik˝ a ÿeho¯ Nazi·nsk˝
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Maria
pro můj hlas
prosící

sv. Basil Velik˝
Basil z Cesareje, zvan˝ Velik˝, ûil asi v letech 330 aû
379. Je jednÌm z trojice kappadock˝ch otc˘ (spolu s ÿeho¯em Nazi·nsk˝m a ÿeho¯em Nyssk˝m), jejichû teologickÈmu a cÌrkevnÏpolitickÈmu ˙silÌ musÌme dÏkovat
za ukonËenÌ trinit·rnÌch spor˘ a ¯eöenÌ problÈmu BoûÌ

Pavel Kroupa

Úmysly apoštolátu
modlitby na leden 2012
⁄mysl vöeobecn˝
Aby postiûenÌ p¯ÌrodnÌmi katastrofami dost·vali duchovnÌ
a hmotnou podporu, kterou pot¯ebujÌ k obnovenÌ sv˝ch
ûivot˘.
⁄mysl misijnÌ
Aby horlivost k¯esùan˘ pro mÌr p¯in·öela svÏdectvÌ Kristovu jmÈnu p¯ede vöemi lidmi dobrÈ v˘le.
⁄mysl n·rodnÌ
Za vöechny k¯esùany, aby s odvahou a opravdovostÌ naplÚovali svÈ posl·nÌ radostn˝m ûivotem podle evangelia.

Trojice. Basil poch·zel z bohatÈho
a v·ûenÈho rodu, kter˝ se horlivostÌ
ve vÌ¯e osvÏdËoval a vyznamen·val
uû po nÏkolik generacÌ. Narodil se
v Cesareji v Kappadokii. Zde zaËal
se studiemi a pokraËoval v nich pak
v Konstantinopoli a AthÈn·ch. Tam
se takÈ prohloubilo jiû delöÌ dobu
trvajÌcÌ p¯·telstvÌ s ÿeho¯em Nazi·nsk˝m. Asi v roce 356 se vr·til
dom˘ a rozhodl se pro asketick˝ ûivot, po nÏmû uû delöÌ
Ëas touûil. Po k¯tu udÏlenÈm biskupem Dianiem z Cesareje se vydal ñ jak bylo obvyklÈ ñ na studijnÌ cestu
po klasick˝ch mÌstech mniöstvÌ. Po n·vratu zaloûil s nÏkolika stejnÏ sm˝ölejÌcÌmi druhy na rodinnÈm majetku
(v blÌzkosti Neocesareje v Pontu) mniöskÈ spoleËenstvÌ,
kterÈ se rychle rozr˘stalo. Zde ho brzy vyhledal ÿeho¯
Nazi·nsk˝ a plodem jejich spoleËnÈ pr·ce byla dvoje
¯eholnÌ pravidla pro mnichy a antologie z Origena
(Filokalia).
(pokraËov·nÌ na str. 2)
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V roce 362 nastoupil do biskupskÈho
˙¯adu v Kappadokii biskup Eusebius z Cesareje. Z·hy mu bylo jasnÈ, ûe v dobÏ ˙porn˝ch i subtilnÌch teologick˝ch spor˘ se neobejde bez vzdÏlanÈho teologa jakoûto
poradce. P¯imÏl Basila, aby mu p¯iöel do
Cesareje na pomoc a aby p¯ijal presbyterskÈ svÏcenÌ.
Kdyû Eusebius roku 370 zem¯el, stal se
Basil jeho n·stupcem. TÌm se dostal v teologick˝ch sporech do pop¯edÌ; zah·jil aktivnÌ boj proti arianismu a za sjednocenÌ
pravovÏrn˝ch stran. P¯itom se vyznamen·val neohroûenostÌ a ne˙navnostÌ. Byl silnou osobnostÌ, takûe ani ari·nsk˝ cÌsa¯
Valens si netroufal poslat ho do vyhnanstvÌ, jak mÏl p˘vodnÏ v ˙myslu. Obdivuhodn· byla i jeho horlivost, s nÌû se opakovanÏ obracel na papeûe Damase a na Atan·öe, aby je pohnul k pochopenÌ ve vÏci antiochijskÈho schizmatu, kterÈ st·lo v cestÏ
sjednocenÌ a kterÈ bylo nutnÈ odstranit.
I kdyû se uû zmÏny pomÏr˘ nedoûil, ˙spÏch
se dostavil brzy po jeho smrti (379); kdyû
doölo v roce 380 k politickÈmu p¯evratu,
existovaly uû teologickÈ i cÌrkevnÏpolitickÈ
p¯edpoklady pro vÌtÏzstvÌ trinit·rnÌho dogmatu.
Heslo p¯evzato z knihy SlovnÌk starok¯esùanskÈ literatury, kde najdete i p¯ehled
autorov˝ch spis˘ a Ëeskou literaturu do roku 2005.
sv. ÿeho¯ Nazi·nsk˝
ÿeho¯ Nazi·nsk˝
se spolu s Basilem Velik˝m a ÿeho¯em z Nyssy ¯adÌ k tzv. velk˝m
KappadoËan˘m: tak se
oznaËuje skupina v˝znamn˝ch teolog˘, dÌky jejichû teologickÈmu

Příprava dětí
k 1. svatému přijímání
S poË·tkem novÈho obËanskÈho roku
zaËne z·vÏreËn· f·ze p¯Ìpravy dÏtÌ k 1.
svatÈmu p¯ijÌm·nÌ. SpoleËnÈ p¯Ìpravy budou probÌhat pravdÏpodobnÏ ve Ëtvrtek
v 17 hodin na fa¯e, pozdÏji v kostele sv. Jakuba. P¯Ìpravu se pokusÌme p¯izp˘sobit
moûnostem dÏtÌ. P¯Ìpravy se mohou
z˙Ëastnit dÏti, kterÈ nÏkde na ökol·ch nebo na fa¯e navötÏvujÌ nejmÈnÏ 2. ökolnÌ rok
v˝uku n·boûenstvÌ a kterÈ chodÌ nejmÈnÏ
do 2. t¯Ìdy Zä, lÈpe do 3. t¯Ìdy Zä. TermÌn
slavnosti 1. svatÈho p¯ijÌm·nÌ p¯izp˘sobÌme termÌn˘m ökol v p¯ÌrodÏ dÏtÌ. Na zaË·tku p¯Ìpravy budeme pot¯ebovat vyj·d¯enÌ
katechet˘ o dosavadnÌ n·boûenskÈ v˝uce
dÏtÌ, v pr˘bÏhu p¯Ìpravy potom potvrzenÌ
o k¯tu dÏtÌ (ty, kterÈ jeötÏ nebyly pok¯tÏny,
mohou p¯ijmout sv·tost k¯tu v pr˘bÏhu
p¯Ìpravy). é·d·me nÏkoho z rodiË˘ nebo
prarodiË˘ dÏtÌ, aby se z˙ËastÚovali p¯Ìpravy spolu s dÏtmi. PrvnÌ p¯Ìprava se uskuteËnÌ ve Ëtvrtek 19. ledna 2012 v 17 hodin na fa¯e u sv. Jakuba v 1. poschodÌ.
TÏöÌm se na setk·nÌ s v·mi.
Otec V·clav Slouk
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˙silÌ a cÌrkevnÏpolitickÈ obratnosti se poda¯ilo ke konci 4. stoletÌ p¯ekonat trojiËnÌ
spory. ÿeho¯ se narodil v Nazianzu (Diocesarea) v Kappadokii. Jeho otec, ÿeho¯
Nazi·nsk˝ StaröÌ, tam byl biskupem.
ÿeho¯ nejprve navötÏvoval ¯eËnickou ökolu
v Cesareji kappadockÈ, pak k¯esùanskÈ
vyööÌ ökoly v Cesareji palestinskÈ a v Alexandrii. Sv· studia zavröil na pohanskÈ
ökole v AthÈn·ch, nejryzejöÌm mÌstÏ osmisetletÈ tradice platÛnskÈ filozofie. Brzy
po nÏm tam nastoupil i Basil a oba prohloubili svÈ p¯·telstvÌ z d¯ÌvÏjöÌ doby. Kolem roku 357 ÿeho¯ p¯eruöil studia, aby
n·sledoval vnit¯nÌ povol·nÌ k mniöskÈmu
zp˘sobu ûivota. Vr·til se dom˘ a p¯ijal
k¯est. Pak vyhledal Basila v kl·öternÌm
spoleËenstvÌ, kterÈ zaloûil. Za tohoto pobytu vzniklo spoleËnou pracÌ dÌlo Filokalia,
antologie z Origenov˝ch spis˘, a d·le obÏ
ÿehole, kterÈ se tradicÌ zachovaly pod Basilov˝m jmÈnem.
ÿeho¯ se pozdÏji vr·til do Nazianzu.
Asi v roce 362 mu otec udÏlil presbyterskÈ
svÏcenÌ. Podle tehdy dosti ËastÈho obyËeje
se zprvu vyh˝bal p¯evzetÌ knÏûskÈ sluûby.
SvÈ chov·nÌ vysvÏtlil v ObhajobÏ vlastnÌho
˙tÏku (Apologeticus de fuga sua), v nÌû d˘kladnÏ rozebÌr· vykon·v·nÌ knÏûskÈ sluûby. Po n·vratu pak pom·hal otci p¯i spravov·nÌ diecÈze. Netrvalo dlouho a Basil,
kter˝ se mezitÌm stal metropolitou v Cesareji, se na nÏho obr·til s prosbou o pomoc.
Protoûe vöak Kappadokii cÌsa¯ rozdÏlil
na dvÏ provincie, vznikly potÌûe p¯i vymezenÌ novÈho metropolitnÌho obvodu vzhledem k obvodu metropolity Anthima z Tyany. Aby si Basil mohl podrûet a zachovat
spornou hraniËnÌ Ë·st, chtÏl p¯Ìtele ÿeho¯e
vysvÏtit na biskupa v SasimÏ, malÈm
nev˝znamnÈm mÌstÏ p¯i novÏ vytyËenÈ
hranici. To se vöak velmi dotklo ÿeho¯ovy

jeöitnosti. Nechal se sice od Basila o VelikonocÌch 372 vysvÏtit na biskupa, ale mÌsto aby se ujal funkce, opÏt utekl; nechtÏl
ani vidÏt ÑubohÈ hnÌzdoì, jak pÌöe ve vlastnÌm ûivotopisu. Jen nalÈhav˝mi prosbami
otce se dal pohnout alespoÚ k n·vratu do
Nazianzu. Otec zem¯el v roce 374, tÈmÏ¯
stolet˝, brzy po nÏm zem¯ela i matka. ÿeho¯ spravoval kr·tce jeötÏ diecÈzi po otci,
ale brzy se uch˝lil do Seleukie v Isaurii.
PoË·tkem roku 379 ho zavolala na pomoc pravovÏrn· obec vÏ¯ÌcÌch v Konstantinopoli. Byla nepoËetn·, ari·n˘ bylo mnohem vÌc. MezitÌm se vöak po katastrofÏ
v Adrianopoli opr·vnÏnÏ oËek·valo, ûe se
za Theodosiova panov·nÌ vÏci zmÏnÌ. ÿeho¯ se zprvu drûel stateËnÏ, aËkoli se musel
pot˝kat s mnoha spory, kterÈ ovöem Ë·steËnÏ vznikly kv˘li jeho nerozhodnosti
a samolibosti. CÌsa¯ Theodosius se ho vöak
zastal; po p˘ldruhÈm roce (koncem r. 380)
mu slavnostnÏ p¯edal apoötolsk˝ chr·m
a velk˝ koncil roku 381 ho potvrdil v ˙¯adu. Ale pr·vÏ tento koncil mu p¯inesl novÈ
nesn·ze. Na jednÈ stranÏ egyptötÌ biskupovÈ popÌrali legitimitu jeho biskupskÈho
˙¯adu; na stranÏ druhÈ ho zklamali jeho
p¯Ìvrûenci, kte¯Ì odmÌtli jeho rozumn˝
n·vrh, jÌmû chtÏl odstranit antiochijskÈ
schizma. OpÏt rezignoval a odebral se do
st·le jeötÏ osi¯elÈ diecÈze svÈho otce. Tentokr·t tam z˘stal tak dlouho, neû se nalezl
n·stupce.
ÿeho¯ se pak uch˝lil do ˙stranÌ a ûil jen
askezÌ a kontemplacÌ. Zem¯el asi v roce
390.

Heslo p¯evzato z knihy SlovnÌk starok¯esùanskÈ literatury, kde najdete i p¯ehled
autorov˝ch spis˘ a Ëeskou literaturu do roku 2005.

Jakubský ples 2012 – již za měsíc!
MilÌ farnÌci a Ëten·¯i farnÌho zpravodaje,
jmÈnem organizaËnÌho t˝mu farnÌho
plesu V·m p¯eji vöe nejlepöÌ do novÈho
roku a dovoluji si V·s touto cestou pozvat na XI. reprezentaËnÌ Jakubsk˝
ples, kter˝ se uskuteËnÌ v kulturnÌm
domÏ RubÌn dne 4. ˙nora 2012 od 19
hodin. Pro ty z v·s, kdo jeötÏ nemajÌ vstupenky, bude jejich p¯edprodej probÌhat v sakristii kostela sv. Jakuba
o nedÏlÌch 8. 1., 15. 1., 22. 1. a 29. 1.
2012, vûdy po möi svatÈ slouûenÈ
v 9.30 a v 11.00. Ceny se oproti loÚskÈmu roËnÌku symbolicky zvyöujÌ na
300,ñ KË (z·kladnÌ vstupenka s mÌstenkou) a 250,ñ KË (studentsk· vstupenka,
bez moûnosti slosov·nÌ o hlavnÌ cenu
plesu). Jako vûdy je v cenÏ vstupenky zahrnuto p¯ekvapenÌ u vstupu, ˙vodnÌ p¯Ìpitek, Ëi malÈ obËerstvenÌ v pr˘bÏhu
veËera. Jsme r·di, ûe farnÌmu plesu vÏnujete svoji p¯ÌzeÚ jiû druhÈ desetiletÌ.
I po jeden·ctÈ se tak m˘ûete tÏöit na bohat˝ program, zajÌmav· a stylov· vystoupenÌ nebo p¯edtanËenÌ v provedenÌ
ml·deûe z farnosti. Chyst·me pro V·s to

nejlepöÌ z vybranÈho stylu, kter˝ ale aû
do poslednÌ chvÌle neprozradÌme. Aby se
n·m toto dÌlo poda¯ilo, prosÌme V·s na
prvnÌm mÌstÏ o podporu duchovnÌ ñ
o modlitbu. SouËasnÏ ale takÈ o tu podporu hmotnou ñ od dar˘ do tomboly Ëi
finanËnÌ podpory, p¯es technickou, p¯epravnÌ nebo manu·lnÌ pomoc aû po nabÌdky dod·nÌ plesovÈho cukrovÌ a dalöÌch sladkostÌ. Nev·hejte k tomu pouûÌt
jak˝koliv z nÌûe uveden˝ch kontakt˘. Jiû
p¯edem dÏkuji vöem, kte¯Ì tuto naöi
prosbu vezmou v·ûnÏ a svojÌ pomocÌ p¯ispÏjÌ k ˙spÏönÈmu provedenÌ celÈho veËera.
TÏöÌm se spolu se vöemi z organizaËnÌho t˝mu na setk·nÌ s v·mi na JakubskÈm plese!
Za organizaËnÌ t˝m
Marie VlËkov·
hlavnÌ koordin·tor plesu
+420 721 317 213
vedeniplesu@mail.com
http://www.svatyjakubbrno.wz.cz/
ples.php

ROZVRH ALIANÈNÍHO TÝDNE MODLITEB 8.  15. LEDNA 2012
Téma: Být jiného ducha
DEN

MÍSTO

ÚVODNÍ SLOVO

TEXTY

nedìle
8. 1.
18:00

Bratrská jednota baptistù
Smetanova 20

Michal Vanìk, S

Byl jiného ducha

Evangelická církev metodistická
Archa, Lýskova ul., Bystrc

Václav Slouk, ØKC

Nu 14,619
Nu 14,24
2 Tm 1,710

pondìlí
9. 1.
18:00

Slovo ivota
Nové Sady 37

David Kubíèek, CB

úterý
10. 1.
18:00

Èeskobratrská církev evangelická
Opletalova 6

Jana Køíová, ECM

støeda
11. 1.
18:00

Církev bratrská
Kounicova 15

Pavel Coufal, BJB
mláde pro mláde

Èeskobratrská církev evangelická
Blahoslavùv dùm, Lidická 79

Eva Buttová, CÈSH

Nu 14,1021
 55,1315
2 K 4,818

ètvrtek
12. 1.
18:00

Církev èeskoslovenská husitská
Botanická 1

Jiøí Krejèí, KøS

Nová generace

Apotolská církev
ivotského 10

Jiøí Míek, ES

Jz 2,124
Dt 1,3540
1 Tm 4,1016

pátek
13. 1.
18:00

Církev adventistù sedmého dne
Støední 10

Jiøí Gruber, ÈCE

Kenazejec

sobota
14. 1.
18:00

Køesanské sbory
ámalova 15a

Pavel Marván, KS

nedìle
15. 1.
18:00

Evangelikální spoleèenství
Biskupské gymnázium
Barvièova 85

Petr Dvoøáèek, CB

Obøi souèasnosti
a mentalita kobylek
Nu 13,2533;
1 K 1,2231
Generace poutì
Nu 14,15; Nu 32,711;
Mt 11,1626
Chtìli ho ukamenovat

Nu 32,12; Nu 13,116;
Ef 2,1022
Kálebova dcera Aksa
Jz 15,1319; Sd 3,911;
L 18,18
Silný jako tenkrát
Jz 14,615;  91;
d 12,1215

Sbírka je vìnována Èeské evangelikální alianci.

EKUMENICKÁ BOHOSLUBA SLOVA
V RÁMCI TÝDNE MODLITEB ZA JEDNOTU KØESANÙ
úterý
24. 1.
19:00

Øímskokatolická církev
Kostel sv. Jakuba

BJB, CASD, CB,
CÈSH, ÈCE, ECAV,
ECM, ØKC

Láska
1 K 13,1-3

Sbírka je vìnována Oblastní Charitì Brno.

Hudba v kostele sv. Jakuba při
nedělních bohoslužbách v 11 h
1. ledna: V·clav V. Hausmann: V ËarovnÈ
noci, J. A. Seeling: Pastorela; Marie Markov·
ñ sopr·n, Miroslav Ben˝öek ñ housle
8. ledna: Miloö Machek: T¯i pastorely;
ä·rka Brychov· ñ alt
15. ledna: AntonÌn Dvo¯·k: Ave Maria,
Frantiöek Picka: O salutaris;
Josef äkrob·nek ñ tenor
22. ledna: Archangelo Corelli: Adagio,
Pietro Nardini: Adagio cantabile;
Josef Jakubec ñ housle
29. ledna: Stanislav Kysel·k: Domine convertere, BiblickÈ pÌsnÏ 2,5
Marie ävÈdov· ñ sopr·n
Varhany: Stanislav Kysel·k ZmÏna vyhrazena!

Milí čtenáři!
FarnÌ zpravodaj by mÏl b˝t spoleËnÈ dÌlo n·s vöech, kte¯Ì se podÌlejÌ
na uûitku z naöÌ farnosti. Bylo by dobrÈ se vz·jemnÏ obdarov·vat sv˝mi z·ûitky a poznatky r˘znÈho druhu, kterÈ jsou naöÌm velk˝m bohatstvÌm. NebuÔme jen pasivnÌmi konzumenty!
N·ö zpravodaj by t¯eba mohl obsahovat r˘znÈ rubriky (ml·deû, dÏti, staröÌ, atd. ...) TakÈ by byl vÌt·n st·l˝ fotograf, abychom mohli obohatit a okr·ölit r˘znÈ zpr·viËky!
ProsÌm, kdo m·te nÏjakÈ n·pady,
nev·hejte a p¯ijÔte alespoÚ na p¯Ìpravnou sch˘zku.
Helena M˙Ëkov·

Mikuláš byl u nás!!
Nebo p¯esnÏji na svatojakubskÈ fa¯e!
M˘ûete se zeptat vöech dÏtÌ, kterÈ se p¯iöly
v p¯edveËer jeho sv·tku podÌvat, ûe po napjatÈm Ëek·nÌ opravdu dorazil v doprovodu kr·sn˝ch Ëernovlas˝ch andÏl˘. Samoz¯ejmÏ i Ëerta mÏl v z·vÏsu, ale ten letos
nemÏl s naöimi hodn˝mi dÏtmi û·dnou
pr·ci. A jak˝ velk˝ koö pln˝ sladk˝ch balÌËk˘ donesl... ani na jedno z t¯iceti dÏtÌ nezapomnÏl. NaötÏstÌ naöe Ëek·nÌ nebylo moc
dlouhÈ, protoûe naöi mladÌ herci potÏöili ty
nejmenöÌ kr·snou poh·dkou O pernÌkovÈ
chaloupce, dokonce s ochutn·vkou pernÌËk˘ z chaloupky. Snad za n·mi Mikul·ö
zavÌt· i v roce 2012, kdyû jsme se s nÌm rozlouËili tak kr·snou pÌsniËkou, jenû musela
b˝t slyöet aû v nebi!

Ohlédnutí
za futsalovým turnajem
V sobotu 12. 11. 2011 se uskuteËnil jiû
druh˝ roËnÌk prestiûnÌho futsalovÈho turnaje o poh·r ctihodnÈho p·tera Martina
St¯edy. Ml·deû od sv. Jakuba reprezentovala naöi farnost a skonËila v koneËnÈm
po¯adÌ z t¯in·cti druûstev celÈ »eskÈ republiky na velmi pÏknÈm i kdyû nemedailovÈm ËtvrtÈm mÌstÏ. TÌmto bychom chtÏli
jako hr·Ëi podÏkovat organiz·tor˘m ñ obÏtav˝m sport milujÌcÌm nadöenc˘m z ¯ad jezuitsk˝ch farnÌk˘ v BrnÏ, kte¯Ì zajistili
bezvadn˝ hladk˝ pr˘bÏh soutÏûe a takÈ
vöem fanouök˘m a fanynk·m za nekoneËnÈ povzbudivÈ v˝k¯iky, a v neposlednÌ ¯adÏ
vöem z˙ËastnÏn˝m hr·Ë˘m, se kter˝mi
jsme mÏli tu Ëest zmÏ¯it kr·su a ladnost
fotbalovÈho umÏnÌ. VÌtÏz˘m ze srdce gratulujeme a budeme se tÏöit na dalöÌ kl·nÌ, kterÈ provÏ¯Ì p¯ipravenost, odhodl·nÌ
a celkovou kondici naöich chr·m˘ Ducha
SvatÈho. K tomu n·m B˘h pom·hej...!
VÌtek, Vojta, Huf, Ond¯ej, C·ja,
Tonda, Bizon, Petr a Vojta

Tříkrálová sbírka
DÌky Bohu se i v letoönÌm roce p¯ipojÌ
naöe farnost k tÈto celon·rodnÌ sbÌrce a to
v obsazenÌ mladöÌ ml·deûe, kter· se s nadöenÌm a ochotou zav·zala, ûe naplnÌ Ëty¯i
Ñt¯Ìkr·lovÈ pokladniËkyì aû po okraj.
M˘ûeme je v tom takÈ podpo¯it p¯i nedÏlnÌch möÌch 8. 1. 2012, pokud s·hneme
hloubÏji do sv˝ch penÏûenek a z¯eteln˝m
odlehËenÌm sv˝ch bankovnÌch ˙Ët˘ pom˘ûeme tÏm, kte¯Ì dovedou pom·hat lidem
ve vÏtöÌ nouzi a tÌsni...
Marie Synkov·

Vánoční koncert
V p·tek 6. 1. 2012 v 19.45 (po slavnostnÌ bohosluûbÏ) n·ö soubor Jakub·k provede sv˘j tradiËnÌ koncert s v·noËnÌ tematikou, samoz¯ejmÏ s dalöÌmi nov˝mi skladbami.
V˝tÏûek z dobrovolnÈho vstupnÈho bude pouûit na lepöÌ hudebnÌ a zvukovÈ vybavenÌ farnosti.
Vöichni jste srdeËnÏ zv·ni!
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Z kalendáře: leden 2012
Datum

Ne 01. 1.
Ne 01. 1.
1.ñ14. 1.
Po 02. 1.
⁄t 03. 1.
»t 05. 1.
P· 06. 1.
So 07. 1.
Ne 08. 1.
Ne 08. 1.
P· 13. 1.
Ne 15. 1.
⁄t 17. 1.
St 18. 1.
18.ñ25. 1.
»t 19. 1.
P· 20. 1.
P· 20. 1.
So 21. 1.
Ne 22. 1.
⁄t 24. 1.
⁄t 24. 1.
St 25. 1.
»t 26. 1.
P· 27. 1.
So 28. 1.
So 29. 1.
Ne 29. 1.
Ne 29. 1.
⁄t 31. 1.
»t 02. 2.
P· 03. 2.
P· 03. 2.
So 04. 2.
Ne 05. 2.

Hodina

0.00

16.00
19.00

17.00

19.00

9.30
20.00

19.00

Co n·s Ëek·

MÌsto

Neform·lnÌ setk·nÌ na fa¯e
Slavnost Matky BoûÌ, Panny Marie ñ zasvÏcen˝ sv·tek
T¯Ìkr·lov· sbÌrka 2012
Möe sv. + ûehn·nÌ kolednÌk˘m
NejsvÏtÏjöÌho jmÈna JeûÌö
Vigilie slavnosti ZjevenÌ P·nÏ ñ svÏcenÌ vody, kadidla, k¯Ìdy
Slavnost ZjevenÌ P·nÏ ñ doporuËen˝ sv·tek
Pam·tka sv. Rajmunda z Penafortu, knÏze
Sv·tek K¯tu P·nÏ
KonËÌ doba v·noËnÌ
Pam·tka sv. Hilaria, biskupa a uËitele cÌrkve
2. nedÏle v mezidobÌ
Pam·tka sv. AntonÌna, opata
Pam·tka Panny Marie, Matky jednoty k¯esùan˘
T˝den modliteb za jednotu k¯esùan˘
Zah·jenÌ bezprost¯ednÌ p¯Ìpravy dÏtÌ na 1. sv. p¯ijÌm·nÌ
Pam·tka sv. Fabi·na, papeûe a muËednÌka
Pam·tka sv. äebesti·na, muËednÌka
Pam·tka sv. Aneûky ÿÌmskÈ, panny a muËednice
3. nedÏle v mezidobÌ
Pam·tka sv. Frantiöka SaleskÈho, biskupa a uËitele cÌrkve
Ekumenick· bohosluûba (möe sv. nebude!)
Sv·tek Obr·cenÌ sv. Pavla, apoötola
Pam·tka sv. Timoteje a Tita, biskup˘
Pam·tka sv. AndÏly MericiovÈ, panny
Pam·tka sv. Tom·öe AkvinskÈho, knÏze a uËitele cÌrkve
Oslava Dne zasvÏcenÈho ûivota
4. nedÏle v mezidobÌ
RedakËnÌ rada FarnÌho zpravodaje
Pam·tka sv. Jana Boska, knÏze
Sv·tek UvedenÌ P·nÏ do chr·mu
Pam·tka sv. Blaûeje, biskupa a muËednÌka
Pam·tka sv. Ansgara, biskupa
XI. jakubsk˝ ples
5. nedÏle v mezidobÌ

fara

Špetka humoru :-))

Splnění

DÏkan vyhled· lÈka¯e a stÏûuje si na neust·lÈ bolesti hlavy.
ÑPane dÏkane, moûn·, ûe jÌte p¯Ìliö mnoho
a dob¯e,ì zaËne se vypt·vat doktor.
ÑAle ne, drûÌm dietu a Ëasto se postÌm.ì
ÑA nejste siln˝ ku¯·k?ì
ÑNaopak, za cel˝ ûivot jsem nevykou¯il jedinou cigaretu.ì
ÑA piveËko?ì
ÑNepiji!ì
ÑA co sp·nek ñ nechodÌte p¯Ìliö pozdÏ sp·t?ì
ÑAni to ne. M·m p¯esnÏ stanoven˝ dennÌ
reûim a ten dodrûuji.ì
ÑPak uû je moûnÈ jen jedinÈ vysvÏtlenÌ:
TlaËÌ v·s svatoz·¯.ì

ÑDos·hnu cÌle svÈ touhy?ì ptal se ctiû·dostivec pythijskÈho ApollÛna a dostal odpovÏÔ:
ÑJistÏ.ì
ÑJistÏ? ” boûskÈ zaslÌbenÌ!,ì zvolal ctiû·dostivec zpit˝ ötÏstÌm. ÑMoje p¯·nÌ budou
splnÏna, vöechna splnÏna?ì
ÑVöechna.ì
ÑI ta nejodv·ûnÏjöÌ?ì
ÑI ta.ì
ÑBuÔ pochv·len, boûsk˝, i ta! A kdy?ì
ÑJakmile ti na jejich splnÏnÌ uû nebude
z·leûet.ì
Marie von Ebner-Eschenbach
p¯eklad: Pavel Kroupa

katedr·la
kostel

fara

kostel

katedr·la
fara

RubÌn

Chcete-li se takÈ Vy podÌlet na p¯ÌpravÏ
FarnÌho zpravodaje, m˘ûete svÈ p¯ÌspÏvky nebo n·mÏty vkl·dat do schr·nky
na dopisy na fa¯e u svatÈho Jakuba.

Schr·nka je oznaËena:
FARNÕ ZPRAVODAJ
n·mÏty ñ p¯ÌspÏvky

DÏkujeme V·m
za spolupr·ci.

Vydala ÿÌmskokatolick· farnost u sv. Jakuba, Jakubsk· 11, 602 00 Brno. Vych·zÌ pro vnit¯nÌ pot¯ebu farnosti. NeprodejnÈ! Text neproöel jazykovou korekturou.
P¯ÌspÏvky oznaËenÈ BB jsou p¯evzaty z informaËnÌho servisu BiskupstvÌ brnÏnskÈho. »l·nky z minul˝ch ËÌsel naöeho Zpravodaje a z·kladnÌ informace o kostele a farnosti sv. Jakuba najdete na internetovÈ adrese: www.svatyjakubbrno.wz.cz. Uz·vÏrka pro ˙norovÈ ËÌslo zpravodaje je v nedÏli 29. ledna 2012.
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