farnÌ SVAT› JAKUB BRNO
zpravodaj

KVÃTEN 2014

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 kvÏtna, mÏsÌce zvl·ötnÌm zp˘sobem zasvÏcenÈho
˙ctÏ Panny Marie, mÏsÌce mimo¯·dnÏ proz·¯enÈho radostÌ ze zmrtv˝chvst·nÌ naöeho P·na
JeûÌöe Krista.
VaöÌ pozornosti nabÌzÌm a do vaöich modliteb vkl·d·m n·sledujÌcÌ:
ñ v p·tek 23. 5. 2014 v dobÏ od 15 do 24 hodin probÏhne Noc kostel˘; dÏkuji vöem, kte¯Ì se
zapojujÌ do p¯Ìpravy; pro zajiötÏnÌ akce budeme jeötÏ pot¯ebovat nejmÈnÏ 40 dobrovolnÌk˘;
program u sv. Jakuba je uve¯ejnÏn v tomto zpravodaji; dalöÌ sch˘zka k p¯ÌpravÏ Noci kostel˘ se uskuteËnÌ v ˙ter˝ 13. 5. 2014 ve 20 hodin na fa¯e;
ñ v nedÏli 11. 5. 2014, kter· je nedÏlÌ DobrÈho Past˝¯e, cel· cÌrkev prosÌ za povol·nÌ k duchovnÌmu stavu, prosme i my za nov· a trval· povol·nÌ ke knÏûskÈ sluûbÏ a k ¯eholnÌmu ûivotu;
ñ v nedÏli 1. 6. 2014, o 7. nedÏli velikonoËnÌ, se cÌrkev modlÌ za sdÏlovacÌ prost¯edky; nejen
dnes, 29. 4. 2014, ale i jindy vidÌme, jakou sdÏlovacÌ prost¯edky majÌ moc motivovat k dobr˝m vÏcem, jako t¯eba programy ke svato¯eËenÌ velk˝ch papeû˘ sv. Jana XXIII. a sv. Jana
Pavla II., i p¯iv·dÏt k tragick˝m ud·lostem; i pod dojmem tÏchto ud·lostÌ prosÌm o modlitby
za sdÏlovacÌ prost¯edky.
Na tyto ˙mysly m˘ûeme spoleËnÏ myslet takÈ p¯i m·jov˝ch poboûnostech, kterÈ se v naöem kostele uskuteËnÌ
vûdy v ˙ter˝ a v p·tek od 18.30 hodin. TakÈ na m·jovÈ poboûnosti v·s vöechny srdeËnÏ zvu.
Aù v·s vöechny prov·zÌ Panna Maria svou p¯Ìmluvou a dobr˝ B˘h sv˝m poûehn·nÌm.
Otec V·clav Slouk

Prostřednice
milostí
Večer u
v ranní rose
přijímáš
spoustu proseb
Třídíš je
podle světla
jímž víra
zlobu smetla
Neseš je
k Boží moci
v košíku
ze svých ctností
Snad jinak
než já tuším
zato však
celou duší
Pavel Kroupa

Světec měsíce – úvod do roku 2014
Na mnohÈ dotazy odpovÌd·me tÌm, co bylo jiû naps·no v lednovÈm vyd·nÌ naöeho FarnÌho
zpravodaje:
Na str·nk·ch naöeho FarnÌho zpravodaje jiû nÏkolik let pravidelnÏ uve¯ejÚujeme ûivotopis nÏkterÈho ze svÏtc˘, kterÈ si v tom mÏsÌci spolu s celou cÌrkvÌ p¯ipomÌn·me. Protoûe FarnÌ zpravodaj
vych·zÌ 11kr·t do roka, zatÌm jsme vÏnovali pozornost svÏtc˘m 11 mÏsÌc˘ v roce. Stranou z˘st·val
mÏsÌc srpen, ve kterÈm FarnÌ zpravodaj nevych·zÌ. Proto v letoönÌm roce chceme tuto pravidelnou
rubriku ponÏkud pozmÏnit; bude mÌt proto n·zev: SvÏtec mÏsÌce srpna. DÏkujeme za pochopenÌ.
Otec V·clav Slouk

Světec měsíce srpna
11. srpna ñ sv. Kl·ra z Assisi
zakladatelka ¯·du OSCI
ZVOLILA CHUDOBU Z L¡SKY
A éILA ZA OBR¡CENÕ SVÃTA
Poch·zela z italskÈho ölechtickÈho rodu Offreducci-Faverone v Assisi. Narodila se asi 16. 7. 1194

Úmysly apoštolátu modlitby
na květen 2014
⁄mysl vöeobecn˝
Aby hromadnÈ sdÏlovacÌ prost¯edky byly n·strojem
slouûÌcÌm pravdÏ a mÌru.
⁄mysl misijnÌ
Aby Maria, HvÏzda evangelizace, smÏ¯ovala posl·nÌ
cÌrkve k ohlaöov·nÌ Krista vöem lidem.
⁄mysl naöich biskup˘
Aby doba p¯Ìpravy na knÏûstvÌ byla pro bohoslovce
ökolou svatosti a moudrosti.

jako Chiara Offreduccio, dcera rytÌ¯e Favorina
a ölechtiËny Hortulany. MÏla t¯i mladöÌ sestry, kter˝m d·vala dobr˝ p¯Ìklad sv˝m zboûn˝m a l·skypln˝m ûivotem. Rajmund Ondruö (S.J.) uv·dÌ, ûe
otec tÈto rodiny velmi brzy zem¯el a proto je vöude
zd˘raznÏna starost str˝ce o provd·nÌ Kl·ry. NÏkte¯Ì
zase stavÌ otce mezi odp˘rce pozdÏji Kl·rou zvolenÈho povol·nÌ.
Snad o nÏm uvaûovala jiû od 12ti let, kdy velkou
diskusi mezi lidem vyvolalo rozhodnutÌ syna bohatÈho obchodnÌka se suknem, Frantiöka, kter˝ se
r. 1206 rozhodl pro sluûbu Bohu v chudobÏ. O öest let
pozdÏji se Kl·ra rozhodla ho n·sledovat.
Str˝c hrabÏ Monaldo Scifi mÏl v ˙myslu Kl·ru
v 18ti letech provdat za cÌsa¯skÈho d˘stojnÌka, hrabÏte Rogera. Kr·tce p¯ed zasnoubenÌm, v noci po
KvÏtnÈ nedÏli, v b¯eznu 1212 za doprovodu p¯ÌtelkynÏ uprchla tajnÏ z domu. JejÌm cÌlem byl kostelÌk
Porcinkule. V nÏm, u olt·¯e Panny Marie si dala od
sv. Frantiöka ost¯Ìhat vlasy a p¯ijala hrub˝ ¯eholnÌ
h·bit. Za pl·pol·nÌ ho¯ÌcÌch pochodnÌ sloûila slib
chudoby, Ëistoty a posluönosti, kter˝m se zasvÏtila
Bohu. PotÈ odeöla p¯eb˝vat do nejbliûöÌho kl·ötera
(pokraËov·nÌ na str. 2)
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benediktinek v Bastii. Po dvou t˝dnech ho
zamÏnila za dalöÌ benediktinsk˝ na ˙patÌ Subasio.
Str˝c s dalöÌmi p¯Ìbuzn˝mi ji vöak vyp·trali a za pomoci ozbrojenÈho doprovodu ji
p¯iöli odvÈst. Kl·ra p¯ed nimi vbÏhla do kostela a drûÌce se olt·¯e st·hla z·voj, aby vöichni vidÏli ost¯Ìh·nÌ ñ znak zasvÏcenÌ. Pr˝ se jÌ
jako prvnÌ zastal snoubenec a vöichni pak
ustoupili.
Frantiöek pro Kl·ru a jejÌ novÏ vznikajÌcÌ
komunitu vymohl u biskupa mal˝ kl·öter
s kostelem sv. Dami·na. Odtud prvnÌ jejich
n·zev ÑChudÈ uzav¯enÈ d·my sv. Dami·naì.
Jejich p¯edstavenou v roce 1215 byla zvolena
zakladatelka Kl·ra. N·zev klarisky se ujal aû
po jejÌ smrti. ÿeholnÌ pravidla obdrûely od
Frantiöka. Kl·ra je jen upravila a trochu doplnila. Hodnost·¯i, kter˝m byla p¯edloûena,
se tak tvrdÈho ûivota v chudobÏ pr˝ zhrozili. Kl·ra vöak trvala na absolutnÌ chudobÏ
a o potvrzenÌ jejÌho privilegia û·dala papeûe.
Jednalo se o pr·vo nejen nic nevlastnit osobnÏ, ale ani nep¯ijÌmat nic do vlastnictvÌ komunity. P¯edpokl·d· se, ûe prvnÌ papeûsk˝
souhlas udÏlil Inocenc III., pak v z·¯Ì 1228
ÿeho¯ IX. a p¯i n·vötÏvÏ Assisi jej p¯ed smrtÌ
Kl·ry jeötÏ znovu potvrdil Inocenc IV.
Z rodiny p¯iöla prvnÌ do komunity Kl·¯ina mladöÌ sestra Aneûka a pak i Beatrice. Nakonec i jejÌ matka Hortulana. Kl·ra se sv˝mi
duchovnÌmi dcerami vedla asketick˝ ûivot.
Vedle Ëast˝ch post˘ nosila pod öaty hrub˝ kajÌcÌ odÏv a spala na holÈ zemi, coû jÌ pak Frantiöek zakazoval. Kl·ra k nÏmu mÏla vztah
dÏtinskÈ oddanosti a celÈ spoleËenstvÌ ÑMenöÌch bratr˘ì bylo p¯edmÏtem jejÌ nadp¯irozenÈ l·sky. Se sv˝mi sestrami podporovala tyto
bratry spoleËn˝mi modlitbami v ˙silÌ o k¯esùanskou obnovu tehdejöÌho ûivota ve svÏtÏ.
Kl·ra byla omilostnÏna mnoh˝mi duchovnÌmi dary a vynikala moudrostÌ, pro kte-

rou se k nÌ o radu obr·til jednou nejen Frantiöek, ale pÌsemnÏ i papeû Inocenc IV. Kl·ra
byla od konce roku 1224 tÏûce nemocn· a aË
tÈmÏ¯ st·le byla nucena leûet, s velkou obÏtÌ
plnila ˙koly p¯edstavenÈ a s velkou vÏrnostÌ
¯eholnÌ z·vazky. Za boj˘ cÌsa¯e Bed¯icha II.,
veden˝ch proti papeûi, mohamed·ni spojeni
s Bed¯ichem r. 1243 oblehli Assisi a p¯iblÌûili
se aû ke kl·öteru. Kl·ra, p¯es svoji nemoc, za
pomoci sester doöla do br·ny s olt·¯nÌ sv·tostÌ. Pozvedla ji a saracÈni se okamûitÏ dali na
˙stup. PozdÏji ochr·nila Assisi jeötÏ jednou
p¯ed ozbrojenci cÌsa¯skÈho vojev˘dce Aversy.
Mezi tÏmi, kdo si dopisovateli s Kl·rou,
byla i princezna Aneûka Ëesk·, kter· se rozhodla n·sledovat jejÌ p¯Ìklad. NejstaröÌ ze
Ëty¯ dopis˘ odeslan˝ch z Assisi je z r. 1235.
P¯Ìsn˝ ¯·d Kl·ry p¯itahoval vynikajÌcÌ mlad·
srdce na vÌce mÌstech Evropy jiû za jejÌho ûivota. Bylo to pro jejÌ p¯Ìklad vÌry a l·sky i pro
horoucÌ modlitby, kterÈ za obr·cenÌ lidÌ vysÌlala ke svÈmu Spasiteli. O jeho poko¯e, utrpenÌ a l·sce Ëasto rozjÌmala. V utrpenÌ vynikala
trpÏlivostÌ a ¯Ìkala: ÑJak by si mohl ËlovÏk
na¯Ìkat, kdyû hledÌ na uk¯iûovanÈho JeûÌöe
zalitÈho krvÌ!ì
UmÌrala po vÌce jak 22 letech tÏûkÈ nemoci a mluvila o ˙tÏöe trpÏt z l·sky k JeûÌöi Kristu. Kr·tce p¯ed smrtÌ p¯ijala apoötolskÈ poûehn·nÌ od Inocence IV., kter˝ si povzdechl:
ÑKÈû by mi dal B˘h, abych v hodinÏ smrti
pot¯eboval poûehn·nÌ tak m·lo jako Kl·ra.ì
Pak byl mezi tÏmi, kte¯Ì öli za jejÌ rakvÌ. Kl·ra byla po dvou letech, 15. 8. 1255, papeûem
Alexandrem IV. prohl·öena za svatou. Brevi·¯ k pam·tce uv·dÌ, ûe kostel sv. Ji¯Ì,
v nÏmû byla poh¯bena, byl p¯ebudov·n v basiliku a ta dostala jejÌ jmÈno. V roce 1849 bylo
zjiötÏno, ûe jejÌ tÏlo nepodlehlo rozkladu.
Papeûem Piem XII. byla r. 1958 prohl·öena za patronku televize.

NOC KOSTELŮ • Pátek 23. 5. 2014
Program v kostele sv. Jakuba
»as

Program

15.00-18.00

Titul: Svatojakubsk· cesta
Podtitul: Program pro dÏti ñ sezn·menÌ se ûivotem apoötola sv. Jakuba
Zvony
Titul: Chci zpÌvat Hospodinu, neboù je velmi vzneöen˝
Podtitul: ZpÌv· chr·mov˝ sbor u kostela sv. Jakuba v BrnÏ
Titul: Chv·lÌm tÏ vöÌm, co jsem I.
Podtitul: Modlitba pohybem
Titul: Jen si tak trochu pÌsknout
Podtitul: Komentovan· prohlÌdka varhan ñ Mag.Art. Ond¯ej M˙Ëka
Titul: Chv·lÌm tÏ vöÌm, co jsem II.
Podtitul: Modlitba pohybem
Titul: Ako v nebu, tak aj na zemi
Podtitul: Slovensk˝ zbor JakubËat·
Möe svat·
Titul: Chv·æte P·na, vöetky n·rody
Podtitul: Modlitba zpÏv˘ a chval, slovensk· schÛla
Titul: Zdr·va buÔ, p¯eslavn· Matko JeûÌöova
Podtitul: Chor·lnÌ mari·nskÈ neöpory, sbor Jakub·k
ZkamenÏl· dvojit· öroubovice v BrnÏ
ProhlÌdka vÏûe
Kdo jsou a ËÌm ûijÌ farnÌci sv. Jakuba
PowerPointov· prezentace farnosti u sv. Jakuba v BrnÏ
Tich· modlitba v kapli Panny Marie BolestnÈ
Komentovan· prohlÌdka kostela
Individu·lnÌ s pr˘vodcem

17.45-17.55
18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30
19.30-20.00
20.00-20.30
21.00-21.45
22.00-23.00
23.00-23.30
18.00-23.30
18.00-23.30
18.00-23.30
18.00-21.00
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Rodiny hrají rodinám
V r·mci Roku rodiny a oslavy Dne rodin
zaznÌ ve Ëtvrtek 15. kvÏtna 2014 v 17.00 hodin v koncertnÌm s·le Milosrdn˝ch brat¯Ì
(VÌdeÚsk· 7, Brno) koncert Rodiny hrajÌ rodin·m.
Koncert rodin je oslavou 20. v˝roËÌ vyhl·öenÌ Mezin·rodnÌho roku rodiny. ⁄ËinkujÌcÌmi i publikem jsou rodiny. V programu vystoupÌ dvou Ëi t¯ÌgeneraËnÌ rodinn· seskupenÌ. VstupnÈ na koncert je dobrovolnÈ. Vstupenky budou na koncertu slosov·ny, v˝herce
obdrûÌ d·rkov˝ poukaz na vÌkendov˝ pobyt
v JesenÌk·ch v rekreaËnÌm za¯ÌzenÌ Avalanche pro Ëty¯Ëlennou rodinu zdarma.

Pozvání na Noc
kostelů 2014
V p·tek 23. 5. 2014 se uskuteËnÌ Noc kostel˘ 2014. SrdeËnÏ zveme vöechny farnÌky
i vöechny Ëten·¯e FarnÌho zpravodaje do naöeho kostela sv. Jakuba i do mnoh˝ch dalöÌch
kostel˘, kterÈ budou otev¯eny, aby v nich byla
p¯edstavena ûiv· cÌrkev. NabÌdka otev¯en˝ch
kostel˘ a modliteben je velk·, nabÌzen˝ program je bohat˝. VÌce informacÌ najdete na internetov˝ch str·nk·ch www.nockostelu.cz.
SrdeËnÏ zveme!
K zajiötÏnÌ Noci kostel˘ bude pot¯eba
mnoûstvÌ dobrovolnÌk˘. Budou pot¯eba po¯adatelÈ, kte¯Ì budou usmÏrÚovat davy, pr˘vodci, kte¯Ì budou st·t na nÏkolika mÌstech
v kostele a budou odpovÌdat na ot·zky t˝kajÌcÌ se umÏleck˝ch p¯edmÏt˘, hostesky, kterÈ
budou rozd·vat let·Ëky a razÌtka n·vötÏvnÌk˘m, ÑsmÏna v kuchyniì, kter· bude nabÌzet
obËerstvenÌ Ëlen˘m smÏn a dalöÌ. Od nedÏle
4. 5. 2014 je moûnÈ se v z·kristii kostela
sv. Jakuba zapisovat do jednotliv˝ch organizaËnÌch a pracovnÌch skupin.
DalöÌ sch˘zka organiz·tor˘ a po¯adatel˘
Noci kostel˘ se uskuteËnÌ v ˙ter˝ 13. 5. 2014
ve 20 hodin na fa¯e v 1. poschodÌ.
Otec V·clav Slouk

Příprava dospělých
k p¯ijetÌ sv·tostÌ k¯tu, bi¯mov·nÌ a eucharistie o VelikonocÌch 2015 ve farnosti
sv. Jakuba v BrnÏ.
Nov˝ kurz p¯Ìpravy dospÏl˝ch z·jemc˘
o k¯est zaËÌn· v ˙ter˝ 22. dubna 2014. Setk·nÌ budou probÌhat vûdy v ˙ter˝ od 17.00
do 18.30 hodin v knihovnÏ v I. poschodÌ na
fa¯e u sv. Jakuba, Brno, Jakubsk· 11. Vede
Mgr. Ludmila Grombi¯Ìkov· ve spolupr·ci
s knÏûÌmi farnosti.
Pokud m·te z·jem, m˘ûete se p¯ipojit,
budete srdeËnÏ vÌt·ni.

Brněnská pouť do Křtin
TradiËnÌ pÏöÌ pouù z Brna do K¯tin s prosbou za obyvatele mÏsta i za cÌrkev ve mÏstÏ
BrnÏ se kon· ve Ëtvrtek 8. 5. 2014. Start 9:00
hod. z koneËnÈ tramvaje Ë. 4 Ob¯any. Möe sv.
ve K¯tin·ch zaËne v 16 hodin, hlavnÌm celebrantem bude Mons. Ji¯Ì Mikul·öek, gener·lnÌ vik·¯ brnÏnskÈ diecÈze. SrdeËnÏ zvou organiz·to¯i.

SVĚDECTVÍ VÍRY
P¯ed nÏkolika t˝dny jsem se ˙Ëastnil
v naöÌ farnosti duchovnÌ obnovy na tÈma
prokrastinace. MÏli jsme si na papÌr cviËnÏ
napsat seznam vÏcÌ, kterÈ uû dlouho odkl·d·me Ñna pozdÏjiì. Seznam rychle rostl a j·
si najednou uvÏdomil, ûe vÏc, kterou jsem
v ûivotÏ odkl·dal vÌc jak dvacet let, byl m˘j
vztahu s Bohem.
B˘h ke mnÏ mluvil st·le a j· ho vytrvale nechtÏl slyöet. Uû od dospÌv·nÌ si Ëasto
kladu ot·zky, kterÈ jistÏ znepokojujÌ vÏtöinu z n·s. ProË tu vlastnÏ jsem, jak· Ñn·hodaì zp˘sobila, ûe jsem byl poËat zrovna j·,
co je vlastnÏ smysl ûivota a hlavnÏ, co tu
bude, aû j· na tomto svÏtÏ uû nebudu. Konfrontace s vÏËnostÌ mÏ vûdy dÏsila.
A B˘h se mnÏ snaûil d·t odpovÏÔ.
V öestn·cti mÏ spoluû·k p¯ivedl do letniËnÌ cÌrkve. Byl jsem vöak jako to semeno
z podobenstvÌ, kterÈ p¯Ìliö rychle vyroste
a uschne. Nakonec jsem byl z cÌrkve vylouËen. Ale ¯Ìkal jsem si, ano, jednou se k tomu
vr·tÌm... A lÈta vesele plynula. Moûn· proto musel B˘h p¯itvrdit. P¯ed Ëty¯mi lety
jsme se spolu s jednÌm ËlovÏkem vyskytli
nÏkde, kde jsme rozhodnÏ b˝t nemÏli. V obrovsk˝ch mo¯sk˝ch vln·ch jsme bojovali
o ûivot. Byla to konfrontace se smrtÌ v celÈ
svÈ nahotÏ a j· vÏdÏl, ûe tohle uû nenÌ legrace. ÿÌkal jsem si, proË musÌm um¯Ìt zrovna teÔ? NevÌm, jak dlouho vöe trvalo, ale
nakonec jsem se dostal na b¯eh. Ten druh˝
ËlovÏk takovÈ ötÏstÌ nemÏl. N·hoda? BoûÌ
v˘le? Ale ani to mnÏ jeötÏ nestaËilo. TÏûko
se k tomu p¯izn·v·, ale ned·vno jsem velice zranil jednoho ËlovÏka. B˘h vöak zcela

neËekanÏ pouûil celou oöklivost ˙plnÏ jinak. ÑProË si myslÌö, ûe jsem tÏ dostal z tÈ
vody? M·m s tebou jeötÏ jinÈ pl·ny.ì Ten
ËlovÏk mi skrze BoûÌ milost postupnÏ odpustil a navÌc mÏ vytrvale z·soboval ˙ryvky z PÌsma SvatÈho. B˘h ke mnÏ promluvil
skrze mÈ vlastnÌ svÏdomÌ. A to uû jsem nevydrûel. DÌky vizitce (mimochodem od v˝öe
zmÌnÏnÈ osoby) jsem kontaktoval otce Daniela, proöel ˙ûasnou p¯Ìpravou s naöÌ katechetkou LÌdou Grombi¯Ìkovou a letos,
nÏkolik t˝dn˘ po Ëty¯icetin·ch, jsem byl
o velikonoËnÌ vigilii pok¯tÏn! A aby to nebylo vöechno, moje ûena st·la p¯i k¯tu vedle
mÏ, dÌky nekoneËnÈ BoûÌ milosti jsem p¯ijali sv·tost k¯tu, bi¯mov·nÌ a eucharistie
oba!
Vybral jsem si jako bi¯movacÌho patrona sv. Josefa Damiena de Veuster. Proöli
jsem si jeho ûivotnÌ pouù (tedy jenom zemÏpisnÏ). Byli jsem v Tremeloo, kde se otec
Damien narodil, v Honolulu, kde byl vysvÏcen na knÏze, na Molokai, kde konal svoji
neuvÏ¯itelnou sluûbu bliûnÌm a letos v zimÏ jsme spolu s ûenou navötÌvili belgick˝
Leuven, kde otec Damien studoval v semin·¯i a kde jsou v kapli Kongregace NejsvÏtÏjöÌch SrdcÌ uloûeny jeho ostatky. VeËer
jsme si dali sklenici v˝bornÈho trappistickÈho piva, hodnÏ jsme o vöem mluvili
a p¯em˝öleli. B˘h je velikÈ tajemstvÌ, jsme
teprve na zaË·tku, mnoho ot·zek z˘st·v·
a z˘stane. V tu chvÌli jsem vöak zaûil pocit
nekoneËnÈho ötÏstÌ a byl absolutnÏ jist˝,
ûe uû nikdy nechci obr·tit svou cestu zpÏt.

MilÈ dÏti a v·ûenÌ rodiËe,

Pouť Proglasu
a TV NOE
na Svatém Hostýně

Martin Chadima

pokud jeötÏ nevÌte ÑKUDY Z E-NUDY
O PR¡ZDNIN¡CH?ì, tak bychom v·s r·di
pozvali v termÌnu od nedÏle 13. 7. 2014 do
soboty 26. 7. 2014 na Jakubsk˝ t·bor.
Zaûijeme spoustu zajÌmav˝ch a vesel˝ch
dobrodruûstvÌ, nauËÌme se novÈ dovednosti
a hlavnÏ pozn·me dalöÌ kamar·dy, se kter˝mi
je vûdycky z·bava. A kam vlastnÏ pojedeme?
T·bor bude probÌhat u SkaliËky u Tiönova, coû je mal· vesnice, za kterou na n·s na
palouËku v lese Ëek· bydlenÌ v d¯evÏn˝ch podsadov˝ch stanech, va¯enÌ v polnÌ kuchyni,
studen· (i tepl·) sprcha pod vzrostl˝mi stromy, koup·ni v potoce, zkr·tka opravdovÈ letnÌ
t·bo¯enÌ v p¯ÌrodÏ.
T·bor je urËen pro dÏti od ukonËenÈ
1. t¯Ìdy, tedy cca od 7 do 15 let. P¯edpokl·dan· cena bude v rozmezÌ 3000 KË a bude
jeötÏ up¯esnÏna podle poËtu p¯ihl·öen˝ch.
Abychom vÏdÏli, s k˝m m˘ûeme poËÌtat,
p¯ipravili jsme pro V·s p¯edbÏûnou p¯ihl·öku s up¯esÚujÌcÌmi informacemi, kter· je
k dispozici na webov˝ch str·nk·ch naöÌ farnosti http://www.svatyjakubbrno.wz.cz
pod odkazem ÑJakubsk˝ t·bor 2014ì. Prost¯ednictvÌm tÈto p¯ihl·öky se m˘ûete p¯ihl·sit nejpozdÏji do konce b¯ezna 2014!
P¯ÌpadnÈ dotazy budou ¯eöeny prost¯ednictvÌm emailu jakubskytabor@gmail.com
nebo osobnÏ po nedÏlnÌ möi sv. v 9:30
v kostele sv. Jakuba v BrnÏ.

Letos jste opÏt vöichni srdeËnÏ zv·ni na
spoleËnou pouù Radia Proglas a Televize
Noe na sobotu, kter· p¯edch·zÌ 7. nedÏli
velikonoËnÌ, coû je SvÏtov˝ den modliteb za
sdÏlovacÌ prost¯edky.
Letos n·m datum vych·zÌ na sobotu
31. kvÏtna 2014.
Dopoledne v 10.15 zah·jÌme setk·nÌ
spoleËnou bohosluûbou na venkovnÌm
pÛdiu, nebo v bazilice NanebevzetÌ Panny
Marie (podle poËasÌ).
HlavnÌm celebrantem bude Mons. Pavel Pos·d, svÏtÌcÌ biskup ËeskobudÏjovick˝.
V poledne se spoleËnÏ pomodlÌme a zazpÌv·me Vesel se, nebes kr·lovno. Po polednÌ p¯est·vce na obÏd se opÏt sejdeme
ve 14.00 na odpolednÌ program se soutÏûemi pro dÏti na pÛdiu.
V 15.00 zakonËÌ setk·nÌ spoleËn· modlitba Cesty svÏtla a po nÌ se stihneme podÌvat na historick˝ prvnÌ vysÌlaË Proglasu.
OËek·v·me, ûe n·m poËasÌ umoûnÌ proûÌt cel˝ den s v·mi, podle napl·novanÈho
programu a tÏöÌme se na v·s!

TÏöÌme se na v·s. Za vedoucÌ Petr M˙Ëka

Helena Hor·kov·

Pouť farnosti sv. Jakuba
do Medjugorje 2014
s pobytem u moře
V termÌnu 31. 7. ñ 9. 8. 2014. Ubytov·nÌ
Medjugorje 1. 8. ñ 6. 8. je zajiötÏno v klidnÈ
Ë·sti Medjugorje cca 10 min. od kostela.
Pobyt u mo¯e Omiö 6. 8. ñ 9. 8. ubytov·nÌ je
v bungalovech a stanech v kempu. Cestou
navötÌvÌme dalöÌ dvÏ poutnÌ Mari·nsk· mÌsta. Cena: 5900 KË. V cenÏ je cesta a ubytov·nÌ. PojiötÏnÌ na cestu a stravu si zajistÌ
kaûd˝ s·m. P¯edbÏûnÈ p¯ihl·öky hlaste
co nejd¯Ìve buÔ M˙Ëk˘m nebo v sakristii kostela, abychom mÏli informaci, zda
pouù uskuteËnÌme! PodrobnÈ informace podajÌ Helena a Josef M˙Ëkovi, tel.: 542 210 166
mobil: 604 327 000 nebo 604 850 538.

Živý růženec
svaté Filomeny
MilÌ farnÌci,
po letoönÌm odesl·nÌ zpravodaje éivÈho r˘ûence sv. Filomeny p¯i naöÌ farnosti se n·m
mnohÈ vr·tily, ponÏvadû modlitebnÌci nevylÈËitelnÏ onemocnÏli, prostÏ se jiû nemohou
modlit.
M·me volnÈ des·tky, kterÈ bychom r·di
doplnili, aby byly r˘ûe zase kompletnÌ.
VolnÈ des·tky:
JeûÌö, kterÈho jsi v chr·mÏ obÏtovala
JeûÌö, kter˝ se pro n·s krvÌ potil
JeûÌö, kter˝ byl pro n·s biËov·n
JeûÌö, kter˝ byl pro n·s uk¯iûov·n
JeûÌö, kter˝ byl pro n·s uk¯iûov·n
JeûÌö, kter˝ byl pro n·s uk¯iûov·n
JeûÌö, kter˝ byl pok¯tÏn v Jord·nu
JeûÌö, kter˝ hl·sal BoûÌ kr·lovstvÌ
a vyz˝val k pok·nÌ
JeûÌö, kter˝ na ho¯e PromÏnÏnÌ
zjevil svou sl·vu
Kdo z v·s by se chtÏl modlit jeden z tÏchto
des·tk˘, tak prosÌm dejte vÏdÏt j·hnovi Josefovi, buÔ v s·kristii po möi svatÈ nebo na ËÌsle
604 850 538.

Knihovna
biskupství brněnského
Kamenn· 36, Brno

V·s ve Ëtvrtek 29. kvÏtna 2014
v 18.30 hodin
srdeËnÏ zve na besedu
s panÌ Helenou W¸nschmann,
sestrou brnÏnskÈho rod·ka a kandid·ta
na svato¯eËenÌ P. Tom·öe T˝na OP,
a s gener·lnÌm vik·¯em brnÏnskÈ diecÈze
Mons. Ji¯Ìmi Mikul·ökem.
SouË·stÌ setk·nÌ je takÈ prezentace knihy
SLUéEBNÕK RADOSTI
a mal· autogrami·da.

Tom·ö T˝n ñ SluûebnÌk radosti
Program:
17.30 hodin ñ möe svat· v katedr·le sv. Petra a Pavla, hlavnÌ celebrant gener·lnÌ vik·¯
brnÏnskÈ diecÈze Mons. Ji¯Ì Mikul·öek
18.30 hodin beseda v prostor·ch BiskupstvÌ
brnÏnskÈho (Petrov 2)
VÌce na http://www.biskupstvi.cz/kandidatiblahoreceni
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Z kalendáře: květen 2014
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20. 5.
21. 5.
22. 5.
23. 5. 17.30

Co n·s Ëek·

MÌsto

Pam·tka sv. Josefa, DÏlnÌka
Pam·tka sv. Atan·öe, biskupa a uËitele cÌrkve
Sv·tek sv. Filipa a Jakuba, apoötol˘
3. nedÏle velikonoËnÌ
Pam·tka sv. Jana Sarkandra, knÏze a muËednÌka
Pam·tka Panny Marie, Prost¯ednice vöech milostÌ
ZaË·tek pouti brnÏnskÈ ml·deûe do K¯tin
4. nedÏle velikonoËnÌ
Den modliteb za povol·nÌ k duchovnÌmu stavu
Pam·tka sv. Nerea a Achilea, muËednÌk˘
Pam·tka sv. Pankr·ce, muËednÌka
Pam·tka Panny Marie FatimskÈ
P¯Ìpravn· sch˘zka k Noci kostel˘ 2014
Sv·tek sv. MatÏje, apoötola
NikodÈmova noc
Sv·tek sv. Jana NepomuckÈho,
knÏze a muËednÌka, hlavnÌho patrona »ech
5. nedÏle velikonoËnÌ
Pam·tka sv. Klementa Marie Hofbauera, knÏze
Sv·tek V˝roËÌ posvÏcenÌ brnÏnskÈ katedr·ly
Pam·tka sv. Rity z Cascie, ¯eholnice
EkumenickÈ setk·nÌ na zah·jenÌ Noci kostel˘
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Brno-Ob¯any

fara
kostel

Modlitebna CASD
Brno, St¯ednÌ 10
kostel
kostel
kostel

23. 5. 18ñ24 Noc kostel˘ 2014
23. 5. 21.00 Möe sv. v r·mci Noci kostel˘
24. 5. 09.00 ⁄klid kostela po Noci kostel˘
25. 5.
6. nedÏle velikonoËnÌ
26. 5.
Pam·tka sv. Filipa Netuho, knÏze
27. 5.
Pam·tka sv. Augustina z Canterbury, biskupa
29. 5.
Slavnost NanebevstoupenÌ P·nÏ ñ doporuËen˝ sv·tek
ZaËÌn· devÌtidennÌ p¯Ìprava na slavnost sesl·nÌ Ducha SvatÈho
P· 30. 5.
Pam·tka sv. Zdislavy
So 31. 5.
Sv·tek NavötÌvenÌ Panny Marie
Ne 1. 6.
7. nedÏle velikonoËnÌ
Ne
1. 6.
Den modliteb za sdÏlovacÌ prost¯edky

Špetka humoru od jáhna Josefa:
P¯ijde babiËka za panem far·¯em a s v·ûn˝m obliËejem mu povÌd·: ÑPane far·¯i, kdyû
d·m 50 000 na kostel, budu za to spasen·?ì
Pan far·¯ se na chvÌli zamyslÌ a pak povÌd·: ÑJestli budete spasena, to s jistotou ¯Ìct
nemohu, ale urËitÏ to m˘ûete zkusit.ì
***
VrchnÌ v restauraci k hostovi: ÑPromiÚte,
pane, ale k jÌdlu uû m·me jen kapra na modro. Jestli v·m to nevadÌ?ì
ÑMnÏ je to ˙plnÏ fuk. J· jsem barvoslep˝.ì

LetniËnÌ kazatel, kter˝ uzdravuje vÌrou,
potk· Frantiöka a pt· se ho, jak se da¯Ì jeho
rodinÏ.
ÑVöechno je v po¯·dku,ì dostane odpovÏÔ.
ÑKromÏ str˝Ëka. Ten je velmi nemocn˝.ì
ÑTv˘j str˝c nenÌ nemocn˝,ì oponuje uzdravovatel, Ñjenom si MYSLÕ, ûe je nemocn˝.ì
Za dva t˝dny kazatel potk· Frantiöka
znovu.
ÑTak co, jak se da¯Ì str˝Ëkovi?ì
Frantiöek odtuöÌ: ÑMYSLÕ SI, ûe je mrtv˝.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 kvÏtnovÈ ËÌslo zpravodaje je v nedÏli 25. kvÏtna 2014.

4\

