farnÌ SVAT› JAKUB BRNO
zpravodaj

»ERVEN 2011

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 Ëervna. Kdyû vzpomÌn·m na uplynul˝ mÏsÌc, musÌm
dÏkovat Bohu p¯edevöÌm za 9 dÏtÌ a jednu dospÏlou panÌ, kte¯Ì v uplynulÈm mÏsÌci poprvÈ
p¯ijaly P·na JeûÌöe v eucharistii. DÏkuji takÈ za Noc kostel˘ a za vöechny kte¯Ì p¯ipravili
a realizovali program v naöem kostele, za vöechny, kter˝ celou noc organizaËnÏ zajistili,
a za vöechny, kte¯Ì v sobotu r·no uklidili kostel. P·n B˘h zaplaù v·m vöem. Podle mÈho odhadu navötÌvilo n·ö kostel bÏhem noci asi 9500 n·vötÏvnÌk˘ (pro srovn·nÌ u sv. Tom·öe
odhadl pan far·¯ 9600 n·vötÏvnÌk˘).
Z oËek·vanÈho programu mÏsÌce Ëervna bych r·d p¯ipomnÏl p¯edevöÌm t¯i ud·losti:
ñ V sobotu 25. 6. 2011 v 9 hodin se v brnÏnskÈ katedr·le uskuteËnÌ slavnost knÏûskÈho svÏcenÌ. D·-li B˘h, pro brnÏnskou diecÈzi budou letos vysvÏceni dva novoknÏûÌ.
ñ V nedÏli 26. 6. 2011 se uskuteËnÌ spoleËn· oslava slavnosti TÏla a Krve P·nÏ. Möe sv. zaËne
v 15.30 hodin v kostele sv. Jan˘ (u minorit˘). Po möi sv. p˘jdeme pr˘vodem p¯es mÏsto
do naöeho kostela sv. Jakuba.
ñ Ve st¯edu 30. 6. 2011 konËÌ ökolnÌ rok. Je jistÏ dobrou tradicÌ, ûe se nejen dÏti a jejich rodiËe
setk·v·me p¯i möi na podÏkov·nÌ za uplynul˝ ökolnÌ rok a p¯i n·slednÈm neform·lnÌm setk·nÌ. SrdeËnÏ zvu k ˙Ëasti na möi sv., kter· se uskuteËnÌ ve st¯edu 30. 6. 2011. MÌsto a doba
kon·nÌ budou jeötÏ ozn·meny v ohl·ök·ch.
Vöechny tyto ud·losti doporouËÌm do vaöich modliteb. DoporouËÌm do nich i j·hna Mgr. Daniela Blaûkeho. MÏl b˝t
mezi tÏmi, kte¯Ì budou letos vysvÏceni na knÏze, mÏl mÌt svoji primici v kostele sv. Jakuba. Jak bylo jiû ozn·meno,
po dohodÏ s otcem biskupem si prodlouûÌ dobu formace.
P¯eji v·m vöem kr·snÈ proûitÌ mÏsÌce Ëervna a dÏtem a student˘m ˙spÏönÈ zakonËenÌ ökolnÌho roku. Aù v·m B˘h
ûehn·.
Otec V·clav Slouk

Pane můj
ať životem mým,
se ze mne stane,
učedník Tvůj.
Po bohatství netoužím, jdu
za hlasem Tvým.
Milosrdenství
v srdci mít,
trpícím pomáhat,
dobré skutky
jen konat,

28. června – sv. IRENEJ, biskup a mučedník
SMIÿITEL USILUJÕCÕ O POKOJ, JEDNOTU
A L¡SKU
Narodil se z¯ejmÏ kolem roku 135 v MalÈ Asii,
detaily nejsou zn·mÈ. Ml·dÌ proûil v maloasijskÈ
SmyrnÏ. Jedn· se o nynÏjöÌ p¯Ìstav Izmir v z·padnÌm
Turecku. Velmi mlad˝ se tam stal Polykarpov˝m û·kem a jeho nauku si vepsal do srdce. Polakarp mu
p¯ed·val to, co se nauËil p¯Ìmo u apoötola Jana. Jeho
nauku o l·sce, kterou je B˘h a jak je d˘leûitÈ mÌt
v srdci l·sku; ûe Duch svat˝ je Duchem l·sky a ûe
JeûÌöovo Srdce bylo plnÈ tohoto Ducha; ûe je ohnis-

Úmysly apoštolátu
modlitby na červen 2011

Boží vůli
přijímat.
Pomáhej mi,
prosím, Pane
ať i ze mne
Tvůj učedník
se stane.
Životem mým,
s Tebou chci
s láskou jít.
Můj Pane!
Alena Veithová

⁄mysl vöeobecn˝
Aby knÏûÌ proûÌvali svÈ sjednocenÌ s JeûÌöov˝m Srdcem a svÏdËili o starostlivÈ a milosrdnÈ BoûÌ l·sce.
⁄mysl misijnÌ
Aby Duch Svat˝ d·val v naöich spoleËenstvÌch vyr˘stat poËetn˝m mision·¯sk˝m povol·nÌm ochotn˝m
plnÏ se zasvÏtit öÌ¯enÌ BoûÌho kr·lovstvÌ.
⁄mysl n·rodnÌ
Za ty, kdo p¯ipravujÌ katechumeny ke k¯tu, za knÏze,
j·hny, rodiËe, kmotry a katechety, aby se p¯Ìkladem
svÈho ûivota st·vali platn˝mi n·stroji Ducha SvatÈho
a prost¯ednÌky Bohem nabÌzenÈ milosti.

kem l·sky, dobroty, milosrdenstvÌ a trpÏlivosti.
Od nÏj t¯eba se uËit a jej prosit o pomoc.
Irenej studoval pilnÏ i ¯eckÈ mudrce, aby mohl
lÈpe obhajovat k¯esùanskou vÌru. NenÌ zn·mo, kdy
a za jak˝ch okolnostÌ p¯iöel do Lyonu v Galii. PrvnÌm
˙dajem o jeho tamnÌm p˘sobenÌ je zpr·va, ûe v roce
177 öel jako knÏz s poselstvÌm lyonskÈ cÌrkve k papeûi Eleuterovi. Za jeho nep¯Ìtomnosti nastalo v Lyonu tvrdÈ pron·sledov·nÌ k¯esùan˘ a bylo jich 48
umuËeno. Ve vÏzenÌ zem¯el i sta¯iËk˝ biskup Potinus. Irenej se po n·vratu stal jeho n·stupcem.
P˘sobil jako horliv˝ past˝¯ a chr·nil ryzÌ vÌru
p¯ed uËenÌm gnostik˘, kte¯Ì proti nÌ stavÏli ÑvyööÌ pozn·nÌì spojenÈ s podceÚov·nÌm hmotnÈho, smyslovÈho svÏta. Ve svÈm hlavnÌm spisu ÑOdhalenÌ a vyvr·cenÌ faleönÈ naukyì, s pozdÏjöÌm n·zvem ÑProti bludn˝m nauk·mì, h·jil opr·vnÏnost cÌrkevnÌ tradice
a hiearchie. Spis byl v ¯eËtinÏ a obsahoval pÏt knih.
Seps·n byl v letech 180ñ190 a bÏhem 10ti let cel˝
p¯eloûen do latiny a pak do dalöÌch jazyk˘ vËetnÏ syrötiny a armÈnötiny.
Kolem roku 190 Irenej smÌ¯livÏ zasahoval do
sporu o dobÏ slavenÌ velikonoc. AsijskÈ cÌrkve se
drûely tradice odvozenÈ od apoötola Jana ñ 14. nisanu, ostatnÌ o t˝den pozdÏji. Na to tÈma se za papeûe
Viktora I. konaly synody a Irenej ho jmÈnem galsk˝ch biskup˘ povzbuzoval, aby mÏl na z¯eteli pokoj,
jednotu a l·sku, kterÈ byly kv˘li sporu v ohroûenÌ.
(pokraËov·nÌ na str. 2)
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Podle slov starok¯esùanskÈho historika EusÈbia: ÑIrenej, jehoû jmÈno znamen· smi¯itel,
byl jÌm ve svÈm kon·nÌ.ì
Irenej byl takÈ mari·nsk˝m ctitelem
a za¯adil se mezi prvnÌ velkÈ uËitele, kte¯Ì
psali o MariinÏ v˝znamnÈm postavenÌ v dÌle
sp·sy. StavÌ ji pr˝ p¯ed oËi jako milov·nÌ hodnou nevÏstu Ducha svatÈho, s plnostÌ dar˘
a ohnÏ l·sky. Pod vlivem Ducha svatÈho takÈ
vystihl povol·nÌ a cÌl ËlovÏka slovy: ÑéijÌcÌ ËlovÏk je BoûÌ sl·vou a ûivotem ËlovÏka je vidÏnÌ
Boha!ì
Za dalöÌho pron·sledov·nÌ k¯esùan˘ (asi
v roce 202), p¯i kterÈm jich bylo umuËeno
19 000, byl i mÌrumilovn˝ Irenej (Ëesky LubomÌr) sùat. Jeho hrob v Lyonu je v kryptÏ kostela jemu zasvÏcenÈho. Jeho pam·tku slavÌme 28. Ëervna.
PÿEDSEVZETÕ, MODLITBA
Budu uvaûovat o tom, jak m·m b˝t sl·vou
BoûÌ. Nestanu-li se jÌ, jak bych pak mohl vidÏt
Boha?

Křest dospělých 23. 4. 2011 u sv. Jakuba
P¯i bohosluûbÏ velikonoËnÌ vigilie bylo v sobotu 23. 4. 2011 u sv. Jakuba v BrnÏ pok¯tÏno,
bi¯mov·no a eucharistii poprvÈ p¯ijalo 5 brat¯Ì a sester:
Marcela Kl·ra Bankov·
bi¯movacÌ jmÈno Veronika+
Helena Marie Kuksov·
bi¯movacÌ jmÈno Hedvika
Marek Papouöek
bi¯movacÌ jmÈno Juda
Petr äimon Soukup
bi¯movacÌ jmÈno Michal
Lenka Marie Magdalena Michaela ZahradnÌkov· bi¯movacÌ jmÈno Hedvika
Eucharistii poprvÈ p¯ijal takÈ Robin Jugas.
Vöem nov˝m dospÏl˝m k¯esùan˘m p¯eji, aby radost prvnÌ l·sky, se kterou se setkali se sv˝m
P·nem, byla silou, je prov·zela po cel˝ ûivot. Aù v·m B˘h ûehn·!
Otec V·clav Slouk
V tomto ËÌsle FarnÌho zpravodaje p¯in·öÌme svÏdectvÌ dvou z novÏ pok¯tÏn˝ch.
Boûe, Tys dal svatÈmu biskupu Irenejovi
schopnost ˙spÏönÏ upevÚovat pravou nauku
a pokoj v cÌrkvi; na jeho p¯Ìmluvu upevÚuj
i n·s ve vÌ¯e a l·sce, abychom usilovali o svornost a jednotu. Skrze TvÈho Syna JeûÌöe Krista, naöeho P·na, neboù on s Tebou v jednotÏ
Ducha svatÈho ûije a kraluje po vöechny vÏky
vÏk˘. Amen

Můj Velký Den
Nebyl to jen ten jeden slavnostnÌ den,
i kdyû jÌm to vyvrcholilo. Pro mÏ to zaËalo
p¯ed p·r lety, ale aû p¯ed rokem a p˘l jsem se
odhodlal jÌt P·nu vÌce naproti. P¯iöel jsem
na faru u sv. Jakuba a neoËek·val jsem ani
ve snu, kolik dobrÈho tu zaûiji. ZaËal jsem
ve spoleËenstvÌ ÑdlouhÈì skupiny naöÌ Ñskoro
m·myì LÌdy, kter· n·m celou dobu pom·hala
v cestÏ k naöemu cÌli. Povolan˝ch n·s bylo
mnoho, ale ne kaûd˝ byl nakonec vyvolen,
aby se doËkal onoho dne p¯ijetÌ boûÌch sv·tostÌ ñ k¯tu, bi¯mov·nÌ a eucharistie.
PostnÌ doba, jejÌ ob¯ady i vlastnÌ skrutinia majÌ öiröÌ smysl a mÏ p¯ipravily pro pochopenÌ a otev¯enÌ se milostem. S·m sebe
jsem p¯ekvapil, ûe jsem v den k¯tu nebyl nervÛznÌ. MyslÌm, ûe to bylo tÌm, ûe jsem za sebou cÌtil i podporu lidÌ, kte¯Ì na mÏ p¯ed
k¯tem mysleli a modlili se za mÏ. Nechci
vöechny vyjmenov·vat, jelikoû bych jistÏ
na nÏkoho zapomnÏl. Vöem jim vöak pat¯Ì mÈ
dÌky. Toho odpoledne jsme se seöli s katechumeny, jejich blÌzk˝mi a kmotry na fa¯e
u sv. Jakuba. Po podrobnÈm ˙vodu a instrukcÌch od naöÌ katechetky LÌdy, co m·me dnes
p¯ed sebou, jsme se p¯esunuli k malÈmu neve¯ejnÈmu ob¯adu do kaple. V kanovnickÈm
sv·teËnÌm rouchu n·s zde p¯ivÌtal n·ö k¯tÌcÌ
pan far·¯ V·clav Slouk, brnÏnsk˝ dÏkan.
ZaËali jsme zpÏvem Ñtezovekì, sloûili jsme Vyzn·nÌ vÌry, proöli si Efetou a volbou k¯estnÌho
jmÈna. Doölo i na maz·nÌ h¯betu rukou zelenoËtvrteËnÌm olejem katechumen˘. Vznikl·
p¯·telsk· atmosfÈra byla utuûena p¯i svaËince na fa¯e. Po posilnÏnÌ se na fa¯e jak duöevnÏ, tak i k·vou a kol·Ëky, jsme se po z·padu
slunce odebrali p¯ed kostel sv. Jakuba k ob¯ad˘m zaËÌnajÌcÌm velikonoËnÌ vigilii.
Nejd¯Ìve p¯i ûehn·nÌ ohnÏ a zapalov·nÌ
paök·lu panovala vesel· n·lada i za p¯ispÏnÌ
koment·¯˘ kolemjdoucÌ ñ Ëarodky jsou aû
za t˝den!; koho chceö up·lit? Je pravda, ûe
roucha nÏkter˝ch z˙ËastnÏn˝ch far·¯˘ chvÌlemi k tomu nemÏla daleko. N·sledn˝ pr˘vod
svÌcÌ potemnÏl˝m kostelem se stal kouzeln˝m. Jen my, katechumeni, jsme si jeötÏ svÌce
zap·lit aû do k¯tu zap·lit nemohli. UklidÚujÌcÌ pocit po zpÏvech a 7 ËtenÌch byl vyst¯Ìd·n blikajÌcÌm svÏt˝lkem na mÈ mysli ñ
A JE TO TU!

2\

Po prvnÌm se od¯Ìk·nÌ ducha zla a naöeho
kuÚk·nÌ, zah¯mÏnÌm odzadu prolomÌ naöe
LÌda: ÑNAHLAS!ì Coû n·s koneËnÏ vzpruûÌ
a nervozita, pokud u nÏkoho jeötÏ z˘st·vala,
je pryË a naöe hlasy jiû rozhodnÏ znÌ.
Kdyû zaËne pan far·¯ V·clav k¯tÌt, jsem
p¯edposlednÌ v ¯adÏ a letmo pozoruji svÈ spoleËnÌky ve k¯tu. »ek·m, aû na mÏ dojde ¯ada
a budu pok¯tÏn jako nov˝ ËlovÏk (i s nov˝m
jmÈnem). OËek·v·m, co budu cÌtit a vnÌmat
aû mÏ symbolicky t¯ikr·t svlaûÌ k¯estnÌ voda.
NevnÌm·m v tu chvÌli okolÌ, ani ruku na svÈm
rameni. NapovÌd·m far·¯i svÈ jmÈno a odpovÌd·m ÑAmenì. CÌtÌm se volnÏjöÌ. VÏ¯Ìm. Ale
BoûÌ naplnÏnÌ v duöi a v srdci jeötÏ nep¯ich·zÌ.
Co nep¯iölo p¯i k¯tu, p¯ich·zÌ p¯i bi¯mov·nÌ. Kmot¯i n·m pomohli do rouch, zap·lili
n·m svÌce. VnÌm·m jiû vöe, jako bych mÏl
srdce i oËi vöemu otev¯eny. Jsme pomaz·nÌ
k¯iûmem na Ëelo, p¯ijÌm·m peËeù dar˘ Ducha
svatÈho, cÌtÌm ruku svÈ kmotry, i duchovnÌ
podporu od sv˝ch nov˝ch brat¯Ì a sester.
⁄ûasn˝ pocit pokoje, l·sky a ötÏstÌ v jednom.
CÌtÌm se blÌzko P·na, jak jsem si nikdy neumÏl p¯edstavit. TÏûko se to popisuje, ale ten
vnit¯nÌ intimnÌ pocit je nejhezËÌ, co jsem doposud zaûil.
N·sleduje jeötÏ sv·tost eucharistie, kter·
zavröuje uvedenÌ do k¯esùanskÈho ûivota. P¯ijÌm·m TÏlo Kristovo v hostii a krev Kristovu
v promÏnnÈm vÌnu. SlziËka uk·pne, zavÌr·m
oËi a proûÌv·m podruhÈ intenzivnÌ pocit blÌzkosti P·na. Slavnost konËÌ, fotÌme se navz·jem, s kmotry i dalöÌmi p¯Ìbuzn˝mi. Jsem
unaven˝, ale öùastn˝. Jdu dom˘ ulehnout.
P¯ed sp·nkem se pomodlÌm a podÏkuji.
DalöÌ den na möi (Slavnost zmrtv˝chvst·nÌ P·nÏ) proûÌv·m opÏt intenzivnÌ pocity,
posÌlenÈ p¯ijÌm·nÌm hostie ve spoleËenstvÌ
mnoha lidÌ, kte¯Ì poznali P·na jiû d¯Ìve. ZaËÌn·m si vÌce uvÏdomovat, jak˝ch dar˘ se mi
dostalo. ChtÏl bych st·le intenzivnÏ proûÌvat
Ëist˝ pocit sblÌûenÌ se s P·nem. Jsem vöak
ËlovÏk h¯Ìön˝. Proto se modlÌm, za odpuötÏnÌ
m˝ch nov˝ch h¯Ìch˘ a za svÏtlo Kristovo,
abych uû nezabloudil.

Petr äimon Soukup

Křest, biřmování
a eucharistie
»Ìm vÌce se schylovalo k onÈ velkÈ ud·losti v mÈm dosavadnÌm ûivotÏ, tj. ke k¯tu, bi¯mov·nÌ a eucharistii( sv. p¯ijÌm·nÌ), moje
srdÌËko bylo ËÌm d·l vÌc rozechvÏlejöÌ a napjatÏjöÌ. Ob¯ady p¯ed vzk¯ÌöenÌm se zd·ly b˝t
nekoneËnÈ a j· je proûÌvala desetkr·t intenzivnÏji neû vloni (a to jeötÏ ˙plnÏ poprvÈ!).
Kaûd· sekunda se mi zd·la nekoneËnÏ dlouh· a j· jednu chvÌli myslela, ûe se sk·cÌm
na tu p¯ekr·snou dlaûbu, kam za chvÌli bude
kapat voda z mÈho Ëela. RozechvÏlÈ nebylo
jenom moje srdÌËko, ale i mysl byla napnut·
a pln· oËek·v·nÌ ñ jakÈ to bude?
Ta chvÌle se p¯iblÌûila ponÏkud rychle a j·
uû ani pomalu nevÏdÏla jak˝ je rok, jen jsem
si st·le dokola opakovala k¯estnÌ a bi¯movacÌ
jmÈna, abych to n·hodou nepopletla.
Kdyû se pan dÏkan V·clav Slouk a ostatnÌ
blÌûili se vöemi lahviËkami k n·m, zmocnila
se mÏ nenad·l· vnit¯nÌ panika, ale po chvÌli
se to utiöilo a uû to bylo dobrÈ. Najednou jsem
vidÏla jak skl·nÌm hlavu, cÌtila svÏcenou
vodu na temeni i jak mi stÈk· dol˘ po bradÏ
a kape na zem.
Soust¯edila jsem se opravdu je na to, aby
mi voda stekla dol˘ a najednou z niËeho nic
jsem pocÌtila v nitru nejkr·snÏjöÌ a nejdokonalejöÌ pocit, kter˝ ËlovÏk m˘ûe zaûÌt. Byl to
nejen dobr˝ pocit, byla to slast, blaûenost, l·ska a milost dohromady, podan· tak intenzivnÏ a hlavnÏ neËekanÏ.
Kdyû jsem si p¯ed tÌm p¯edstavovala nÏco, tak to nÏco se nemohlo ani zdaleka p¯iblÌûit tomu, co jsem proûÌvala nynÌ! Jako bych
bylo opravdu znovuzrozena, cel· moje duöe
j·sala a byla v nÏjakÈm nepopsatelnÈm stavu
ötÏstÌ (ale i to je slabÈ slovo). Byl to pocit
˙levy, srdce mi chtÏlo vyskoËit z tÏla. Ten pocit trv· do teÔ, ale v momentÏ k¯tu a potom,
bylo nejintenzivnÏjöÌ a nejspÌö ho uû nikdy
tak jak tehdy probÏhl, nezaûiji.
P¯·la bych si, aby vöichni kdo nejsou pok¯tÏni uvÏ¯ili v Krista a nechali se pok¯tÌt,
aby okusili jeho nekoneËnou l·sku, milost
a milosrdenstvÌ, kter˝m n·s kaûd˝ den zahrnuje. DÏkuji hlavnÏ svojÌ rodinÏ a zn·m˝m,
ale hlavnÏ svÈ kmot¯e, ûe to se mnou vydrûeli
aû do k¯tu.
TeÔ jiû nem·m strach ze smrti, protoûe
vÌm, ûe P·n byl vzk¯Ìöen a i j· budu po mÈ
smrti vzk¯Ìöena. K¯tem se st·v·m Ël·nkem
cÌrkve ñ tajemnÈho Kristova tÏla, dÌtÏtem BoûÌm a m·m velkou nadÏji na vzk¯ÌöenÌ a ûivot
vÏËn˝ s naöÌm P·nem.
P¯eji vöem nov˝m zaËÌnajÌcÌm, hledajÌcÌm
bloudÌcÌm, aby hledali a nalezli, tak jako j·.
Marcela Kl·ra Veronika Bankov·

Rozhovor s farníky z naší farnosti sv. Jakuba První svaté přijímání
Pro dneönÌ rozhovor jsem si vybrala naöe
opravdu letitÈ farnÌky ñ manûele Michaelu
a Michaela HolaÚovi. PanÌ Michaela ñ pr·vniËka ñ je Ëlenkou farnÌ ekonomickÈ rady
od r. 2002 a poslednÌ dva roky se takÈ znaËnÏ
podÌlÌ na kvÏtinovÈ v˝zdobÏ naöeho kostela.
Pan inûen˝r Michael se aktivnÏ zapojuje v t˝mu zvonÌk˘ p¯ed nedÏlnÌ bohosluûbou, a takÈ
jako odbornÌk na elektro a bezpeËnost p¯i
pr·ci pom·h· hlavnÏ ve vyööÌch sfÈr·ch naöÌ
kostelnÌ vÏûe.
● Michale, Ty jsi naöim farnÌkem jiû
od narozenÌ?
Bylo to tak, ûe jsem se sezn·mil se svou
manûelkou Michaelou a prvnÌ rande v roce
1973 jsme mÏli v kostele v nedÏli na möi.
Po absolvov·nÌ vojenskÈ prezenËnÌ sluûby
jsme se v srpnu r. 1976 vzali a tÌm jsem se stal
farnÌkem.
● MÌöo, a jak to bylo u Tebe?
J· jsem farnicÌ sv. Jakuba uû sv˝m bydliötÏm. St·vali jsme s celou rodinou u levÈho
sloupu vp¯edu, abychom dob¯e vidÏli. Kostel
byl vûdy pln˝, nikde nebylo volnÈ mÌsto. V tÈ
dobÏ jsem si jin˝ kostel nedovedla p¯edstavit.
Naöe dvÏ dcery zde byly pok¯tÏny a stejnÏ tak
zde mÏly svatbu.
● Michale, v nedÏli TÏ pravidelnÏ vÌd·v·m, jak s partou zvonÌk˘ vystupujeö
na vÏû kostela. Kdy jsi zvonil poprvÈ?
V roce 2010 jsem na v˝zvu o. Slouka, kter˝ hledal po¯adatele na vÏû, p¯iöel na sch˘zku a od tÈ doby mÏ tato sluûba zaujala. Po Noci kostel˘ mÏ Petr Podeöva vybÌdl, abych t˝m
zvonÌk˘ posÌlil a od tÈ doby chodÌm tÈmÏ¯
kaûdou nedÏli. Na letoöek jsme s ing. Holomkem jiû nÏkolik mÏsÌc˘ el. osvÏtlenÌ p¯ipravovali. TakÈ jsem p¯ebral sluûbu za nemocnÈho p. ätÏp·na ForetnÌka. Odhadujeme, ûe
n·m proölo kolem zvon˘ okolo 1800 lidÌ.
O vÏû je enormnÌ z·jem, a tak jsme novou organizacÌ urychlili prohlÌdku a o v˝klad jsem
se podÏlil se ZdeÚkem »ervinkou.
● ZvonÏnÌ vyûaduje urËitou obratnost
a sÌlu, vÌm, ûe jsi dlouho chodil do posiloven, projevuje se to v tÈto Ëinnosti?
UrËitÏ. M·m 62 let a cÌtÌm se st·le p¯i sÌle. Je to takÈ tÌm, ûe cel˝ ûivot sportuji (plav·nÌ, cyklistika, lyûe) a teÔ tuto kondici vyuûÌv·m. Jsem vdÏËn˝ Peùovi, ûe mne tam p¯ibral
a docela se na zvonÏnÌ tÏöÌm.
● TakÈ jsem slyöela, ûe v·s nat·Ëela televize, jak to probÌhalo?
Nat·ËenÌ se uskuteËnilo loni na podzim.
Byl to t˝m televize Prima a nat·ËenÌ probÌhalo decentnÏ a citlivÏ. Opravdu chtÏjÌ lidem
p¯iblÌûit toto kulturnÌ dÏdictvÌ.
● A teÔ se pt·m Tebe, MÌöo, jak to bylo
s ekonomickou radou?

Pouť do Polska
Farnost sv. Jakuba po¯·d· letos v lÈtÏ
pouù, tentokr·t do Polska. MÏli bychom,
mimo jinÈ, takÈ navötÌvit OsvÏtim, Krakov
a »enstochovou. Odjezd je v p·tek 22. 7. autobusem od restaurace BohÈma a p¯Ìjezd ve
Ëtvrtek 28. 7. 2011 na stejnÈ stanoviötÏ.
Kalkulace cesty a nocleh˘ je 3000,ñ KË,
bez stravy a vstupnÈho. Z·jemci hlaste se
v sakristii kostela, ve farnÌ kancel·¯i nebo
u j·hna Josefa M˙Ëky ñ tel. 604 850 538

nejpozdÏji
do 25. 6. 2011 !

ZaËala jsem fungovat v roce 2002, ale
to jsme byly na pr·vnÌ z·leûitosti dvÏ.
JUDr. Zdenka Hladk· n·m odeöla do vÏËnÈho
domova v roce 2008. ÿeöily se smlouvy s magistr·tem, kostnice atd. Z·vaûnÈ pr·vnÌ ot·zky m·m st·le na stole ñ nap¯. smlouvu s dodavatelem SODL... Moje srdeËnÌ z·leûitost jsou
vöak kvÏtiny a v souËasnosti je to sluûba
pro mÏ nejbliûöÌ. PoprvÈ jsem se dostala
k aranûov·nÌ na Krist˝nËinÏ svatbÏ ñ do tÈ
doby jsem si myslela, ûe to dÏl· nÏjak· firma.
Je to pr·ce ËasovÏ n·roËn· a tak jsem vyuûila
nabÌdky svÈ kolegynÏ Ji¯inky, kterou jsem
pozvala, aby mÏ p¯iöla pomoct. Ji¯inka bÏûnÏ
do kostela nechodÌ, ale promluvy otce Jana
BezdÏka, kterÈ ji zaujaly p¯i zdobenÌ, ji takÈ
k lecËemu motivovaly... A tak se skrze kvÏtiny
dost·v· k prohloubenÌ vÌry a k oûivenÌ toho,
co do nÌ kdysi vloûila jejÌ babiËka.
● VÌm, ûe v souvislosti s ekonomickou situacÌ se budete stÏhovat. Pl·nujete nÏjak˝ kontakt s naöÌ farnostÌ i nad·le?
Samoz¯ejmÏ, ûe se toho jen tak nevzd·v·me, a j· jsem öùastn·, ûe jsem poznala kr·su
ve zdobenÌ takovÈho kostela, jak˝m je sv. Jakub. A r·da bych ve zdobenÌ pokraËovala, jak
jen to bude moûnÈ.
● A co ¯Ìk·ö na mladou generaci?
No, majÌ svÈ problÈmy a ide·ly, jako kaûd· mlad· generace, v ledasËem to majÌ lehËÌ,
neû my, ale v mnohÈm takÈ tÏûöÌ ñ hlavnÏ v tÈ
orientaci se v pluralitÏ smÏr˘, n·zor˘ a aktivit. Naöe dÏti poznaly p¯·tele u sv. Jakuba
p¯es zpÌv·nÌ ve sboru, a to p¯·telstvÌ trv·,
i kdyû jsou obÏ holky vdanÈ a Krist˝nka bydlÌ
v Praze. Za mladÈ se musÌme hlavnÏ modlit.
● S tÌm m·ö Michale svÈ zkuöenosti, ûe?
ChodÌö se modlit po r·nu r˘ûenec.
Ano, öÈfov· sleËna Helena Ciklov· mÏ vyzvala, a tak se chodÌm modlit takÈ spolu
s druh˝m kostelnÌkem Jardou Lys˝m a r˘ûenec m·m r·d. LÈta jsem pracoval u ¯editele
d·lnic, a tak se modlÌm i za obÏti dopravnÌch
nehod. N·ö ¯editel zem¯el jako mlad˝. Pochopil jsem, ûe nenÌ nic d˘leûitÏjöÌho.
Nikdo z n·s nevÌme dne ani hodiny.
● Co byste vzk·zali naöim farnÌk˘m?
HlavnÏ, aby chodili a udrûovali kr·snÈ
farnÌ spoleËenstvÌ. Vztahy se musÌ udrûovat,
jinak se rozpadnou. A jsou n·m z·zemÌm
pro ûivot vÏËn˝. R·di bychom chtÏli vyzvat
vöechny farnÌky, aby se modlili za naöe knÏze
a j·hny, aby naöli mnoho kr·sn˝ch myölenek
ke sv˝m promluv·m, dÌky kter˝m se pro
spoustu lidÌ zd· svÏt kr·snÏjöÌ a ûivot smysluplnÏjöÌ. TakÈ, aby se v tom naöem farnÌm spoleËenstvÌ vûdy naöli obÏtavÌ lidÈ, kte¯Ì by svou
ËinnostÌ uk·zali komerËnÌmu svÏtu, ûe penÌze
opravdu nejsou vöechno.
Za rozhovor dÏkuje Helena M˙Ëkov·

Duchovní hudba v červnu
VarhanÌk Stanislav Kysel·k, kter˝ hr·v·
na nedÏlnÌ möi svatÈ v 11 hodin, uvede tuto
chr·movou hudbu:
5. 6. Ave Maria, Biblick· pÌseÚ ñ
autor: Stanislav Kysel·k staröÌ,
zpÏv ä·rka Brychtov·
12. 6. Veni Creator ñ
autor: Stanislav Kostka Vrbka,
zpÏv Marie ävÈdov·
Ave Maria ñ autor: Pietro Mascani
19. 6. O lux beata Trinita ñ
autor: Stanislav Kostka Vrbka,
zpÏv Marie ävÈdov·

u sv. Jakuba
V nedÏli 15. kvÏtna 2011 naöe farnÌ rodina proûila velkou slavnost ñ P·na JeûÌöe ve
sv·tosti olt·¯nÌ do sv˝ch srdcÌ poprvÈ p¯ijali:
Barbara Karasov·,
Vanessa Karasov·,
Rudolf Man,
Tom·ö Martenek,
Manuel Palma Zavala,
Nat·lie ätÏp·nov·,
Jakub Vrba,
VojtÏch Zoubek,
Lenka änajdrov·, roz. ätorkov·.
V nedÏli 22. kvÏtna 2011 proûila slavnost
prvnÌho svatÈho p¯ijÌm·nÌ jeötÏ:
Linda ätÏp·nov·.
Blahop¯ejeme dÏtem, jejich rodiË˘m
a kmotr˘m a p¯ejeme jim i jejich rodin·m,
aby P·n JeûÌö byl i nad·le hostem, kterÈho
budou r·di p¯ijÌmat do svÈho srdce a do svÈho
ûivota.
Otec V·clav Slouk

Letní Skála
SrdeËnÏ zveme vöechny kluky ve vÏku
7ñ15 let na letnÌ Sk·lu, kter· se kon· ve
dnech 13.ñ21. 7. 2011. BliûöÌ informace v sakristii.

V Brně zazní benefiční
koncert na podporu
Světových dní mládeže
v Madridu
Sekce pro ml·deû »eskÈ biskupskÈ konference a Asociace k¯esùansk˝ch sdruûenÌ ml·deûe po¯·dajÌ v BrnÏ dne 12. 6. 2011 v 18.30
hodin varhannÌ benefiËnÌ koncert na podporu mlad˝ch poutnÌk˘ z »eskÈ republiky na
SvÏtovÈ dny v Madridu.
Varhany v brnÏnskÈm kostele sv. Jan˘
(u minorit˘) se rozezvuËÌ pod prsty zn·mÈho
hudebnÌka a odbornÌka na varhany MgA.
Ond¯eje M˙Ëky, kter˝ doplnÌ hru na varhany
takÈ sv˝m zpÏvem. Na koncertÏ zaznÌ skladby od autor˘: J. Pachelbela, H. L. Hasslera, H. Sch¸tze, J. Stanleyho, A. Dvo¯·ka,
J. Eberlina, G. Muffata.
JedineËn˝ koncert podpo¯Ì Ëeskou ml·deû
na cestÏ do Madridu.

Charitní šatník
OtevÌracÌ doba:
˙ter˝ñsobota 9ñ11.30, 12.30ñ15
Adresa:
Bratislavsk· 58, Brno, tel.: 737 231 383
Co m˘ûete darovat?
ï letnÌ a zimnÌ obleËenÌ ñ p·nskÈ, d·mskÈ,
dÏtskÈ
ï l˘ûkoviny, prostÏradla, utÏrky, ruËnÌky,
z·clony
ï l·tky ñ minim·lnÏ 1 m, (prosÌme,
ned·vejte n·m odst¯iûky a zbytky)
ï dom·cÌ pot¯eby ñ n·dobÌ bÌlÈ i ËernÈ,
skleniËky (vöe nepoökozenÈ)
ï polöt·¯e, deky
ï obuv ñ veökerou nepoökozenou
ï bat˘ûky a ledvinky, p·nskÈ opasky,
tkaniËky do bot
ï pot¯eby osobnÌ hygieny
ï ËistÌcÌ prost¯edky
ï funkËnÌ ruËnÌ n·¯adÌ
ï a dalöÌ uûiteËnÈ vÏci po telefonickÈ dohodÏ
na ËÌsle +420 737 231 383
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MÌsto

Pam·tka sv. Justina, muËednÌka
Slavnost NanebevstoupenÌ P·nÏ ñ doporuËen˝ sv·tek
ZaËÌn· devÌtidennÌ p¯Ìprava na slavnost sesl·nÌ Ducha SvatÈho
Pam·tka sv. Karla Lwangy a druh˘, muËednÌk˘
7. nedÏle velikonoËnÌ
Den modliteb za sdÏlovacÌ prost¯edky
Pam·tka sv. Norberta, biskupa
Pam·tka sv. EfrÈma SyrskÈho, j·hna a uËitele cÌrkve
Möe sv. s udÏlov·nÌm sv·tosti bi¯mov·nÌ
kostel Sv. Rodiny, Grohova
Pam·tka sv. Barnab·öe, apoötola
Slavnost Sesl·nÌ Ducha SvatÈho
DiecÈznÌ sbÌrka na charitu
kostel
Möe sv. s udÏlov·nÌm sv·tosti bi¯mov·nÌ
katedr·la
Pam·tka sv. AntonÌna Padu·nskÈho, knÏze a uËitele cÌrkve
Pam·tka sv. VÌta, muËednÌka
Slavnost NejsvÏtÏjöÌ Trojice
ZakonËenÌ obdobÌ mystagogie a p¯ijetÌ do katechumen·tu
kostel
Pam·tka sv. Aloise Gonzagy, ¯eholnÌka
Pam·tka sv. PaulÌna Nol·nskÈho, biskupa
Pam·tka sv. Jana Fishera, biskupa, a Tom·öe Mora, muËednÌk˘
Slavnost TÏla a Krve P·nÏ ñ doporuËen˝ sv·tek
P¯ipomÌnka V˝roËÌ posvÏcenÌ kostela sv. Jakuba v BrnÏ (1990: posvÏcenÌ olt·¯e)
Slavnost NarozenÌ sv. Jana K¯titele
KnÏûskÈ svÏcenÌ
katedr·la
13. nedÏle v mezidobÌ
SpoleËn· oslava slavnosti TÏla a Krve P·nÏ
MinoritÈ ñ sv. Jakub
Z·vÏreËn· slovensk· möe v tomto ökolnÌm roce
kostel
Pam·tka sv. Cyrila AlexandrijskÈho, biskupa a uËitele cÌrkve
Pam·tka sv. Ireneje, biskupa a muËednÌka
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoötol˘, hlavnÌch patron˘ brnÏnskÈ diecÈze ñ
doporuËen˝ sv·tek
Pam·tka sv. prvomuËednÌk˘ ¯Ìmsk˝ch
Möe sv. na zakonËenÌ ökolnÌho roku
Slavnost NejsvÏtÏjöÌho Srdce JeûÌöova
Pam·tka NeposkvrnÏnÈho Srdce Panny Marie
14. nedÏle v mezidobÌ

Červnové hudební nešpory
se konajÌ v nedÏli 5. Ëervna 2011 v 19.30 hodin v »ervenÈm kostele v BrnÏ
(chr·m J. A. KomenskÈho na KomenskÈho n·mÏstÌ).

Program:

Contemporary a tradiËnÌ gospel, spiritu·ly

⁄Ëinkuje:

Brno Gospel Choir

ÿÌdÌ:

Zuzana Petlanov·

BiblickÈ zamyölenÌ:

Mgr. ätÏp·n H·jek

DobrovolnÈ vstupnÈ bude vÏnov·no obËanskÈmu sdruûenÌ Handicap Brno.
Po¯·dajÌ a zvou sbory »eskobratrskÈ cÌrkve evangelickÈ Brno I a Brno-Husovice.
Projekt finanËnÏ podporuje statut·rnÌ mÏsto Brno.

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 pr·zdninovÈ ËÌslo zpravodaje je v nedÏli 19. Ëervna 2011.

4\

