farnÌ SVAT› JAKUB BRNO
zpravodaj

⁄NOR 2013

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 mÏsÌce ˙nora. LetoönÌ ˙nor p¯ibliûnÏ na polovinu proûijeme

v liturgickÈm mezidobÌ a v dobÏ postnÌ. LiturgickÈ mezidobÌ m· b˝t dobou pr·ce, doba postnÌ
dobou p¯Ìpravy na oslavu sv·tk˘ umuËenÌ, smrti a zmrtv˝chvst·nÌ JeûÌöe Krista. obojÌ potom
dalöÌm krokem na cestÏ vÌry. P¯Ìklad n·m m˘ûe d·t boromejka Matka VojtÏcha Hasmandov·;
v˝stava o jejÌm ûivotÏ a odkazu bude v naöem kostele do 20. ˙nora. I proto jsme ji za¯adili jako
svÏtce mÏsÌce, i kdyû jeötÏ nebyla blaho¯eËena ani svato¯eËena.
I dnes v·m chci nabÌdnout nÏkterÈ n·mÏty pro vaöe modlitby:
ñ vzpomeÚme na naöe dospÏlÈ katechumeny, kte¯Ì se p¯ipravujÌ, aby o VelikonocÌch p¯ijali
sv·tosti k¯tu, bi¯mov·nÌ a eucharistie; program jejich ob¯ad˘ je uveden d·le;
ñ vzpomeÚme takÈ na dÏti, kterÈ zaËaly p¯Ìpravu na 1. sv. p¯ijÌm·nÌ, a na dospÏlÈ, kte¯Ì se
p¯ipravujÌ na p¯ijetÌ sv·tosti bi¯mov·nÌ;
ñ vzpomeÚme na nemocnÈ nejen 11. ˙nora, kdy slavÌme SvÏtov˝ den nemocn˝ch;
ñ vzpomeÚme takÈ na vÏrnÈho Ëlena redakËnÌ rady naöeho FarnÌho zpravodaje Ing. Jana Holomka; v tÏchto dnech leûÌ v nemocnici a toto vyd·nÌ FarnÌho zpravodaje p¯ipravujeme
po mnoha letech poprvÈ bez jeho v˝znamnÈ pomoci; p¯ejeme a vyproöujme mu brzkÈ uzdravenÌ;
ñ vzpomeÚme takÈ na panÌ Alenu Veithovou, kter· dlouh· lÈta p¯ispÌvala sv˝mi b·sniËkami
do naöeho FarnÌho zpravodaje; v ˙ter˝ 29. ledna 2013 zem¯ela. JejÌ poslednÌ uve¯ejnÏn·
b·sniËka zaËÌnala ÑDo zemÏ v·noËnÌ b·snÌk öel...ì; aù platÌ i o nÌ.
DÏti budou mÌt jarnÌ pr·zdniny; p¯eji jim i jejich rodiË˘m Ëas kr·snÈho odpoËinku. A v·m vöem p¯eji a vyproöuji
poûehnan˝ Ëas novÈho mÏsÌce.
Otec V·clav Slouk
PS. Opravdu srdeËnÏ dÏkuji i touto cestou Marii PodeövovÈ a vöem mlad˝m, kte¯Ì opÏt p¯ipravili a uvedli 12. Jakubsk˝ ples. P·n B˘h zaplaù! Ve chvÌli, kdy tyto ¯·dky pÌöu, p¯eji, aù se ples vyda¯Ì.

Úmysly apoštolátu modlitby
na únor 2013

Kde je to lepší?
Kdo na to odpoví?

To právě On tu ženu

Lurdy, či Fatima?

požehnanou mezi ženami

Jak to jen hodnotit

i ve dvacátém století

když srdce vzpomíná.

posílá s láskou na zemi.

Jako dvě květiny barvy bílé

Kam přijde Maria

když si je utrhnem, obě jsou milé.

o lásku prosí
a ve svých poselstvích

Je tolik krásných míst

Kristovo učení nosí.

kde Marii ctíme,
že je to Matka všech

Nám zbývá neváhat

to přece víme.

a žít pro Krista
co k tomu potřeba

Bůh ve své moudrosti

Maria nachystá.

v určitém čase
posílá Marii
s poselstvím v hlase.

Miriam

⁄mysl vöeobecn˝
Aby se rodin·m p¯istÏhovalc˘, zvl·ötÏ matk·m, dost·valo v jejich
tÏûkostech podpory a doprov·zenÌ.
⁄mysl misijnÌ
Za n·rody, kterÈ proûÌvajÌ v·leËnÈ konflikty, aby se jim otevÌraly
cesty k vytv·¯enÌ pokojnÈ budoucnosti.
⁄mysl naöich biskup˘
Aby vöichni, kdo p¯ijali ˙kol hlasatel˘ evangelia, horlivÏ a vÏrnÏ
plnili svÈ posl·nÌ.

Povolání ke kněžství
MilÈ sestry a brat¯i, jako kaûdoroËnÏ se blÌûÌ doba rozhodov·nÌ nejen pro ty, kte¯Ì konËÌ studium na st¯ednÌ ökole. BlÌûÌ se doba
pod·v·nÌ p¯ihl·öek ke studiu bohoslovÌ. KnÏûstvÌ nenÌ zamÏstn·nÌ. Je to odpovÏÔ na BoûÌ pozv·nÌ ke sluûbÏ.
Jako v·ö biskup v·s prosÌm, abyste pom·hali podporovat povol·nÌ ke knÏûstvÌ i k r˘zn˝m form·m zasvÏcenÈho ûivota. ProsÌm zvl·ötÏ o modlitbu a p¯Ìklad ûivÈ vÌry. V·s, mladÌ muûi, kte¯Ì
jste svobodnÌ, m·te nebo budete mÌt maturitnÌ zkouöku a kte¯Ì se
cÌtÌte pozv·ni ke knÏûstvÌ, bych r·d informoval, ûe p¯ihl·öky
ke studiu bohoslovÌ pro ökolnÌ rok 2013/2014 je moûnÈ podat
na brnÏnskÈ biskupstvÌ poötou nebo osobnÏ do 31. b¯ezna 2013.
Kaûd˝ den se za v·s a za vaöe zodpovÏdnÈ rozhodov·nÌ
modlÌm.
V·ö biskup VojtÏch
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Světec měsíce:
K˝m byla Matka VojtÏcha Hasmandov·?
21. ledna 2013 uplynulo 25 let od smrti
Matky VojtÏchy HasmandovÈ a 25. b¯ezna
2014 uplyne 100 let od jejÌho narozenÌ.
Rozhodly jsme se pojmout tento rok, jako
ÑJubilejnÌ rok Matky VojtÏchyì. P¯i tÈto
p¯Ìleûitosti jsme p¯ipravily putovnÌ v˝stavu s n·zvem:
ÑMATKA VOJTÃCHA ñ SLUéEBNICE
BOéÕ ñ STATE»N› SVÃDEK VÕRY.ì
15 panel˘ v˝stavy zachycuje jejÌ ûivot
od r. 1914 do r. 1988 a p¯in·öÌ svÏdectvÌ
o tom, jak se z malÈho venkovskÈho dÏvË·tka stala velmi z·hy milosrdn· sestra sv.
Karla BoromejskÈho, kter· umÌr· v povÏsti svatosti. Zcela vydan· ve sluûbÏ svÈmu
spoleËenstvÌ, otev¯en· p˘sobenÌ Ducha
svatÈho a s hlubok˝m cÌrkevnÌm sm˝ölenÌm vedla spoleËenstvÌ k pokoncilnÌ obnovÏ. Byla oporou a posilou lidem, s nimiû se
setk·vala, spoluvÏzeÚkynÌm a takÈ mnoha
knÏûÌm.
Touto v˝stavou chceme v r·mci celocÌrkevnÌch a slovansk˝ch slavnostÌ, Roku
vÌry a jubilea p¯Ìchodu soluÚsk˝ch brat¯Ì
na Velkou Moravu, p¯ipomenout i jubileum
sluûebnice BoûÌ Matky VojtÏchy HasmandovÈ. V˝stava je naöÌ poctou v˝jimeËnÈ ûenÏ vÌry, jak jsme mÏly moûnost ji pozn·vat
a zakouöet vliv jejÌ osobnosti v obdobÌ, kdy
byla naöÌ gener·lnÌ p¯edstavenou.
V˝stava byla v BrnÏ u sv. Jakuba zah·jena 20. ledna 2013 a potrv· zde aû do
20. ˙nora 2013. 14. z·¯Ì 2013 uspo¯·d·me
konferenci o ûivotÏ a p˘sobenÌ Matky VojtÏchy HasmandovÈ v BrnÏ na biskupskÈm
gymn·ziu.
Matka VojtÏcha Hasmandov· se narodila se 25. b¯ezna 1914 v HuötÏnovicÌch
u Velehradu, na malÈ slov·ckÈ vesnici v rodinÏ se sedmi dÏtmi. Dostala jmÈno Anto-

nie. Jiû v 6 letech jÌ zem¯ela matka. BoûÌ
vol·nÌ k zasvÏcenÈmu ûivotu zaslechla
ve velmi mladÈm vÏku. Ve sv˝ch 13 letech
vstoupila do ¯eholnÌho spoleËenstvÌ Milosrdn˝ch sester sv. Karla BoromejskÈho
ve Fr˝dlantÏ nad OstravicÌ. Po obdobÌ ¯eholnÌ formace a studiu na uËitelskÈm ˙stavu v Praze p˘sobila jako uËitelka v T¯eboni, za v·lky jako oöet¯ovatelka v nemocnici
ve SlanÈm a po 2. svÏtovÈ v·lce Ëty¯i roky
v BrnÏ LÌöni ve ökole. Po zruöenÌ ökol
zast·vala sluûbu p¯edstavenÈ komunity
v PrachaticÌch. Pro ˙dajnou velezradu zakusila osm let komunistickÈho ûal·¯e jako
politick˝ vÏzeÚ. Nespravedliv˝ rozsudek
p¯ijala se stateËnostÌ a s vÏdomÌm, ûe je
v rukou BoûÌch, a jako v˝raz posluönosti.
BÏhem v˝konu trestu se zasazovala za
umoûnÏnÌ praxe n·boûenskÈho ûivota pro
vÏznÏ. Toto n·roËnÈ obdobÌ ûivota proûila
stateËnÏ v postoji vÌry, kterou h·jila p¯ed
nespravedliv˝mi komunistick˝mi soudy,
a vyzn·vala skutky l·sky v˘Ëi spoluvÏzeÚkynÌm, v dopisech p¯Ìbuzn˝m a spolusestr·m. Po propuötÏnÌ na amnestii ûila ve VidnavÏ u polsk˝ch hranic ve velkÈ komunitÏ
sester (110). V roce 1969 se zde stala p¯edstavenou. V tÈto dobÏ uû znala dokument
Perfectae caritatis, p¯eloûen˝ a rozmnoûen˝ jako samizdat. Na gener·lnÌ kapitule
ve ZnojmÏ-Hradiöti byla BoûÌ Proz¯etelnostÌ postavena do ˙¯adu gener·lnÌ p¯edstavenÈ Kongregace Milosrdn˝ch sester
sv. Karla BoromejskÈho od roku 1970 aû
do svÈ smrti 21. ledna 1988. Tato jejÌ sluûba
gener·lnÌ p¯edstavenÈ byla zasazena do
doby po ukonËenÌ 2. vatik·nskÈho koncilu
a vrcholila v roce 150. v˝roËÌ p¯Ìtomnosti
sester boromejek v »eskÈ republice.

tak 26. listopadu 1996. Po ukonËenÌ pr·ce
v BrnÏ se tato kauza p¯estÏhovala do ÿÌma
na Kongregaci pro kauzy svat˝ch, NynÌ se
p¯ipravuje dalöÌ Ë·st procesu nad uzdravenÌm na p¯Ìmluvu sluûebnice BoûÌ Matky
VojtÏchy HasmandovÈ.

Biskup VojtÏch Cikrle dostal 8 let po jejÌ smrti dovolenÌ z Vatik·nu k otev¯enÌ
diecÈznÌho beatifikaËnÌho procesu. Stalo se

SM. Remigie Anna »eöÌkov· SCB,
postul·torka (zkr·ceno, upraveno)
BB

Program katechumenů v postní době 2013
ve farnosti u sv. Jakuba v Brně
nedÏle 17. 2. 2013
1. nedÏle postnÌ

10.30 hod.
katedr·la Petrov

ob¯ad P¯ijetÌ mezi Ëekatele k¯tu

˙ter˝ 19. 2. 2013
˙ter˝ po 1. nedÏli postnÌ

19 hod.
kostel sv. Jakuba

ob¯ad P¯ed·nÌ Modlitby P·nÏ

sobota 23. 2. 2013
sobota po 1. nedÏli postnÌ

9ñ16 hod.
fara u sv. Jakuba

duchovnÌ setk·nÌ
pro katechumeny a bi¯movance

nedÏle 3. 3. 2013
3. nedÏle postnÌ

19 hod.
kostel sv. Jakuba

1. skrutinium

nedÏle 10. 3. 2013
4. nedÏle postnÌ

9.30 hod.
kostel sv. Jakuba

2. skrutinium

nedÏle 17. 3. 2013
5. nedÏle postnÌ

11 hod.
kostel sv. Jakuba

3. skrutinium

sobota 30. 3. 2013
BÌl· sobota

17 hod.
fara u sv. Jakuba

ob¯ady SloûenÌ vyzn·nÌ vÌry,
Volba k¯esùanskÈho jmÈna, ÑEfetaì

sobota 30. 3. 2013
VelikonoËnÌ vigilie

20 hod.
kostel sv. Jakuba

k¯est, bi¯mov·nÌ, p¯ijetÌ eucharistie

SrdeËnÏ v·s zvu na ob¯ady, p¯i kter˝ch se budou postupnÏ za¯azovat do spoleËenstvÌ cÌrkve.
ProsÌm, pamatujme na nÏ ve sv˝ch modlitb·ch.
Otec V·clav Slouk
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Matka VojtÏcha se v BrnÏ osobnÏ setkala s Matkou Terezou. SdÌlely spolu svÈ
nadöenÌ pro P·na a pro milosrdenstvÌ. Aby
svoji zkuöenost z tohoto setk·nÌ p¯iblÌûila
sestr·m, poslala do komunit PoselstvÌ
Matky Terezy a slova homilie P. Ji¯Ìho
SkoblÌka, kterou mÏl p¯i setk·nÌ vÏ¯ÌcÌch
s Matkou Terezou 9. listopadu 1984 v kostele sv. Ign·ce v Praze. Tato slova charakterizujÌ samotnou Matku VojtÏchu:
ÑMy m·me dnes p¯Ìleûitost si naprosto
prakticky dok·zat pravdivost myölenky
svatÈho Pavla o duchovnÌm TÏle KristovÏ.
Jeden jedin˝ siln˝ ËlovÏk, pln˝ Ducha svatÈho a vÌry, jak to kdysi bylo ¯eËeno o svatÈm ätÏp·nu v Duchu svatÈm, dok·ûe
snadno a bez n·mahy elektrizovat velikÈ
mnoûstvÌ ostatnÌch Ël·nk˘, jak jsme tady
dnes vöichni shrom·ûdÏni. SÌla BoûÌ z tÈto
ûeny se do n·s tak¯ka hmatatelnÏ p¯elÈv·.
A my si uvÏdomujeme povinnou vdÏËnost
Bohu, ûe n·m do svÏta stavÌ takovÈ lidi
znovu a znovu v kaûdÈm stoletÌ. Vûdyù pro
n·s, jako pro vöechny potomky, platÌ st·le
to hrozivÈ slovo: ÑBÏda svÏtu, kdyby nebylo svat˝ch.ì Ale zase naopak, buÔ Bohu
Ëest a sl·va, ûe jsou. ée n·m ukazujÌ cestu,
d·vajÌ odvahu, sÌlu a ukazujÌ, jak by n·ö
uboh˝ a nedokonal˝ ûivot vlastnÏ takÈ mÏl
vypadat. A tak n·m napom·hajÌ k tomu,
abychom aspoÚ o mal˝ kr˘Ëek ze sv˝ch slabostÌ pokroËili kup¯edu."

Dětský karneval
V sobotu 26. ledna si na jakubskou faru
svolal hajn˝ Rob·tko nejr˘znÏjöÌ lesnÌ i dom·cÌ drobotinu, od beruöky a vËelky, p¯es
myö·ka, koËky, psy aû po dravÈ tygry, p¯izval i princezny, rytÌ¯e, fotbalisty, ËarodÏje,
pir·ty, pro jistotu i hasiËe a öerifa. P¯idala
se i hr˘zostraön· lesnÌ straöidla a kdovÌkdo jeötÏ... Ti vöichni pak spoleËnÏ proûili veselÈ odpoledne plnÈ smÌchu, hudby
a tance, ochucenÈ prav˝mi karnevalov˝mi
dobrotami, pÏknou tombolou a zpest¯enÈ
d˘mysln˝mi hrami rodiny Klaunov˝ch.
DÌky vöem, kdo letoönÌ karneval p¯ipravili, manûel˘m Fialov˝m za skvÏl˝ hudebnÌ doprovod. HlavnÏ vöem mask·m i civil˘m, ûe se p¯iöli podÏlit o dobrou n·ladu.
J.L., farnÌ hejkal

➼
Foto z DÏtskÈho karnevalu

Rozhovor měsíce

P

ro dneönÌ rozhovor jsem oslovila ËlovÏka, kterÈho snad vöichni zn·te a p¯i
tom nezn·te ñ je to prodejce Ëasopisu Nov˝
prostor, kter˝ m· jedno ze stanoviöù u naöeho kostela. Jeho usmÏvav· tv·¯ k tomu
p¯Ìmo vybÌzÌ, protoûe Ëasopis nabÌzÌ, ale
nevnucuje a jeötÏ k tomu vypad· docela
spokojenÏ. Jak je to ale ve skuteËnosti, to
m˘ûe b˝t podnÏtem i pro naöe zamyölenÌ!
■ Josefe, odkud poch·zÌö, a jak ses dostal k tÈto pr·ci?
Poch·zÌm z Brna, je mi 26 let a m·m
3 staröÌ sestry. Poznal jsem ¯adu mÌst, ale
nakonec jsem nejradÏji tady. O tom, jak
jsem se dostal k prodeji, je dlouh· historie.
Ve 13 letech jsem poznal holku a zaËali
jsme spolu chodit. Ve 14 letech jsem poznal
kamar·dy, kte¯Ì mÏ nabÌdli drogy ñ postupnÏ vöechny a j· jsem si je zvykl uûÌvat.
V tÈ dobÏ jsem mÏl velk˝ konflikt na ökole,
pr·vÏ kv˘li cuml·nÌ s tou holkou bÏhem
vyuËov·nÌ. Zbil jsem uËitele ñ br·nil jsem
sebe i ji. Pak n·sledoval pasù·k, protoûe ¯editel uvidÏl vpichy.
■ A co rodina?
Naöi jsou rozvedenÌ a mamka byla na
mnÏ naötvan·, protoûe jsem ji sebral dost
penÏz, abych mÏl na drogy.
■ Pustili TÏ nÏkdy?
Ano, pustili mÏ na n·vötÏvu, ale hned
jsem se popral v öalinÏ. Borec tam kopal do
tÏhotnÈ ûeny a nikdo ji nebr·nil... vöichni

dÏlali, ûe to nevidÌ. Tak jsem ho skolil, ale
rozbil jsem s nÌm öalinu. Musel jsem se
vr·tit. P¯i soudu mÏl vinu on, vöechno zaplatil. Ta holka vöak o dÌtÏ p¯iöla. Ten den,
kdy jsem se to dozvÏdÏl, na mÏ nikdo nesmÏl promluvit. Moc mÏ to vzalo.
■ A jak to pokraËovalo?
äpatnÏ. Na drog·ch jsem byl hodnÏ z·visl˝ a bylo mi jedno, jak je dostanu. Kradl
jsem a byl jsem stÌhan˝. »asto mÏ b˝valo
hodnÏ zle. V 18 letech mÏ doktor ¯ekl, ûe
kdyû nep¯estanu, tak do 14 dn˘ zem¯u.
ÿekl jsem si: ÑKdyû m·m um¯Ìt, tak aù.ì Jel
jsem do Prahy a profetoval t¯eba 5000 KË
dennÏ.
■ No, ale neum¯el jsi, jak vidÌm! Jak to
tedy bylo?
V Praze mne na ulici oslovili brat¯i
z ApoötolskÈ cÌrkve. Byl tam v tÈ dobÏ takÈ
jak˝si kazatel, kter˝ mÏl dar uzdravov·nÌ
a po¯·dali velkÈ shrom·ûdÏnÌ. Nemohl
jsem uû v˘bec chodit! Brat¯i mÏ naloûili
do auta a odvezli tam. P¯i promluvÏ kazatel vyzval ty, kte¯Ì chtÏjÌ b˝t uzdraveni
a uvÏ¯ili Bohu, aby p¯iöli dop¯edu. Nemohl
jsem chodit, a tak jsem se doplazil po b¯ichu. Brat¯i mÏ vzali a podrûeli. Kazatel
mÏ vyzval, aù se ze srdce modlÌm, prosÌm
a modlil se nade mnou. Spadl jsem a nemohl se pohnout. Po pÏti minut·ch jsem
vyskoËil a breËel ötÏstÌm dlouhou dobu!
V 19 a p˘l letech mÏ pustili z ˙stavu. Dva
roky jsem pob˝val u ApoötolskÈ cÌrkve. Byl

jsem taky p˘l roku v Praze zamÏstn·n
u ˙klidovÈ Ëety, ale okradli mÏ o poslednÌ
v˝platy. TakÈ jsem nÏjak˝ Ëas pob˝val
v Anglii ñ chtÏl jsem se nauËit anglicky
a nÏco vydÏlat.
■ Jak dlouho uû jsi teÔ v BrnÏ?
TeÔ uû druh˝ rok. ChtÏl jsem b˝t katolÌkem. ChodÌm taky mezi narkomany do
parku pod Petrov a ¯Ìk·m jim, aù se obr·tÌ
a p¯estanou! DÌky spoleËenstvÌ slovenskÈ
ml·deûe jsem byl katolicky pok¯tÏn ñ je to
moje z·zemÌ.
■ JakÈ m·ö pl·ny do budoucna?
HlavnÏ splatit vöechny dluhy, abych
mohl ûÌt a t¯eba zaloûit rodinu, b˝t öùastn˝
a slouûit Bohu a lidem! R·d se smÏju ñ bez
lidÌ a bez Boha uû nemohu b˝t. DennÏ si
Ëtu v Bibli ñ je to moje nejoblÌbenÏjöÌ kniha!
R·d bych takÈ naöel nÏjakÈ pevnÈ zamÏstn·nÌ, vyuËil se a t¯eba bydlel nÏkde jinde,
neû v ubytovnÏ!
■ Co bys vzk·zal naöim farnÌk˘m?
Aby r·di chodili za Bohem do kostela,
aby to posÌlali d·l, aby bylo vÌce l·sky
a spravedlnosti... aby se usmÌvali!
DovÏtek:
Za rozhovor jsem Josefovi podÏkovala
a uvÏdomila si tolik vÏcÌ, kterÈ beru samoz¯ejmÏ ñ domov, pr·ci, zdravÌ, kostel,
vÌru...
Helena M˙Ëkov·
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Z kalendáře: únor 2013
Datum

So
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Po
St
St
P·
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Ne
⁄t
⁄t
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P·
P·
So
So
Ne
Ne
⁄t
P·
Ne
Ne

Hodina

12. 2.
12. 2.
12. 2.
12. 2.
13. 2.
15. 2.
16. 2.
18. 2.
18. 2.
10. 2.
11. 2.
11. 2.
13. 2.
13. 2.
15. 2.
17. 2.
17. 2.
17. 2.
19. 2.
19. 2.
21. 2.
22. 2.
22. 2.
23. 2.
23. 2.
24. 2.
24. 2.
26. 2.
11. 3.
13. 3.
13. 3.

9.30
19.00

20ñ22
18.15

10.30
18.15
19.00

18.15
9ñ16
20.00
18.15
18.15
19.00

Co n·s Ëek·

MÌsto

Sv·tek UvedenÌ P·nÏ do chr·mu
Den zasvÏcenÈho ûivota
Oslava Dne zasvÏcenÈho ûivota
XII. Jakubsk˝ ples
4. nedÏle v mezidobÌ
Pam·tka sv. Ag·ty, panny a muËednice
Pam·tka sv. Pavla Mikiho a druh˘, muËednÌk˘
Pam·tka sv. Jeron˝ma Emilianiho
Pam·tka sv. Josefiny Bakhity, panny
5. nedÏle v mezidobÌ
Pam·tka Panny Marie LurdskÈ
SvÏtov˝ den nemocn˝ch
PopeleËnÌ st¯eda ñ den p¯ÌsnÈho postu*
NikodÈmova noc
K¯Ìûov· cesta
1. nedÏle postnÌ
SbÌrka Svatopetrsk˝ halÈ¯
Ob¯ad P¯ijetÌ katechumen˘ mezi Ëekatele k¯tu
K¯Ìûov· cesta
Ob¯ad P¯ed·nÌ modlitby P·nÏ dospÏl˝m katechumen˘m
P¯ipomÌnka sv. Petra Damianiho, biskupa a uËitele cÌrkve
Sv·tek Stolce sv. Petra, apoötola
K¯Ìûov· cesta
P¯ipomÌnka sv. Polykarpa, biskupa a muËednÌka
DuchovnÌ setk·nÌ pro katechumeny a bi¯movance
2. nedÏle postnÌ
RedakËnÌ rada FarnÌho zpravodaje
K¯Ìûov· cesta
K¯Ìûov· cesta
3. nedÏle postnÌ
1. skrutinium katechumen˘

katedr·la
RubÌn

kostel
kostel
kostel
katedr·la
kostel
kostel

kostel
fara
fara
kostel
kostel
kostel

* Ve st¯edu 13. 2. 2013 je PopeleËnÌ st¯eda ñ den p¯ÌsnÈho postu, kter˝ v sobÏ zahrnuje p˘st ˙jmy a p˘st od masit˝ch pokrm˘. P¯i postu
˙jmy je dovoleno najÌst se jen jednou za den dosyta. P˘st ˙jmy zavazuje katolÌky od dovröenÈho 18. roku ûivota do dovröenÈho 59. roku
ûivota. Nemoc, tÏûk· tÏlesn· pr·ce nebo podobn˝ v·ûn˝ d˘vod od povinnosti ˙jmy osvobozujÌ. P˘st zdrûenlivosti od masit˝ch pokrm˘
zavazuje katolÌky od dovröenÈho 14. roku ûivota. Na PopeleËnÌ st¯edu nenÌ moûnÈ bez v·ûnÈ p¯ÌËiny zamÏnit p˘st od masit˝ch pokrm˘
za nÏjak˝ jin˝ projev pok·nÌ podle vlastnÌ volby.

Špetka humoru od jáhna Josefa:
ZdravotnÌ sestra:
ÑPanÌ doktorko, v Ëek·rnÏ sedÌ nÏjak˝ p·n s r˘ûÌ.ì
LÈka¯ka:
ÑTak jej poölete pryË, kytek uû tady m·me dost.ì
ÑTo nic nenÌ,ì utÏöoval psychiatr pacientku.
ÑVy jste stejnÏ norm·lnÌ, jako j·.ì
Pacientka se rozplakala.
ÑTy pr·öky na spanÌ m·te na cel˝ mÏsÌc,ì
vysvÏtluje staröÌ ûenÏ mlad˝ lÈk·rnÌk.
ÑCopak myslÌte, mladej, ûe vydrûÌm cel˝ mÏsÌc sp·t?ì

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 b¯eznovÈ ËÌslo zpravodaje je v nedÏli 24. ˙nora 2013.

4\

