farnÌ SVAT› JAKUB BRNO
zpravodaj
»ERVENEC
SRPEN 2012

Milí bratři a sestry, farníci
a všichni, ke kterým se zpravodaj
farnosti u sv. Jakuba v Brně dostal,
srdeËnÏ v·s vöechny zdravÌm na konci ökolnÌho roku a tÈmÏ¯ v p¯edveËer zaË·tku obdobÌ
pr·zdnin a dovolen˝ch. I kdyû poËÌt·m s tÌm, ûe se postupnÏ rozjedete na pr·zdniny a dovolenÈ a ûe mnoho Ëasu budete tr·vit mimo Brno, p¯ipomÌn·m nÏkolik dat d˘leûit˝ch pro naöi
farnost a naöi diecÈzi ñ jako pozv·nÌ i jako n·mÏt k modlitb·m:
● v sobotu 30. 6. 2012 v 9 hodin v brnÏnskÈ katedr·le brnÏnsk˝ biskup Mons. VojtÏch Cikrle
udÏlÌ knÏûskÈ svÏcenÌ;
● v sobotu 7. 7. 2012 v 9 hodin v brnÏnskÈ katedr·le brnÏnsk˝ biskup Mons. VojtÏch Cikrle
udÏlÌ j·henskÈ svÏcenÌ;
● st¯eda 11. 7. 2012 je dnem celodennÌho v˝stavu NejsvÏtÏjöÌ Sv·tosti Olt·¯nÌ v kostele sv. Jakuba; v ten den se naöe farnost za celou brnÏnskou diecÈzi m· klanÏt naöemu P·nu JeûÌöi
Kristu p¯ÌtomnÈmu v eucharistii uprost¯ed n·s; adorace bude probÌhat od 9.00 do 18.30
hodin;
● st¯eda 25. 7. 2012 je slavnostÌ sv. Jakuba, patrona kostela a farnosti;
● ve dnech 14.ñ18. 8. 2012 probÏhne celost·tnÌ setk·nÌ ml·deûe ve éÔ·ru nad S·zavou, v sobotu 18. 8. spolu s diecÈznÌ poutÌ rodin;
● sobota 18. 8. a nedÏle 19. 8. 2012 jsou oslavou Dne Brna; hlavnÌ program oslav se kon· v katedr·le.
Kdybych chtÏl pouûÌt slova autora knihy Kazatel, ¯ekl bych: ÑJe Ëas k pr·ci a je Ëas k odpoËinku, je Ëas k vyd·v·nÌ
sil a je Ëas k jejich obnovÏ.ì DÏkuji vöem tÏm mnoh˝m, kte¯Ì vyd·vali svÈ sÌly p¯i budov·nÌ BoûÌho kr·lovstvÌ v naöÌ
farnosti.
P¯eji v·m vöem Ëas k odpoËinku, Ëas k setk·nÌ s Bohem, s lidmi i se stopami BoûÌ l·sky a kr·sy ve svÏtÏ kolem n·s.
A nejen pro dobu pr·zdnin v·m vyproöuji hojnost BoûÌho poûehn·nÌ.
Otec V·clav Slouk

Záchranářům
statečným!
Bože, děkuji,
za dnešní den
za ochranu Boží,
když jsem šel
do hor zachránit
lidem životy.
Děkuji Bože,
za velký dar
milosrdenství,
které jsi mi
do srdce dal.
Když z hor
se ozývá,
o pomoc volání,
prosím, Bože,
o Boží ochranu,
když v akcích
nebezpečných,
je v ohrožení
i život můj!
Alena Veithová

Světec měsíce: 14. Ëervence ñ blah. Hroznata,
laick˝ bratr, muËednÌk OPraem
SPRAVEDLNOST »ESK…HO RYTÕÿE
Poch·zel z velmi v˝znamnÈho rodu. Podle historick˝ch pramen˘ uloûen˝ch v tepelskÈm kl·öte¯e se
narodil kolem roku 1160.
Hroznatov˝m otcem byl Sazima z Kraöova, p¯edek hrabat z Gutötejna. ⁄dajnÏ zem¯el v bitvÏ mezi
nesvorn˝mi P¯emyslovci 23. 1. 1179. Jeho matkou
byla Dobroslava z »ernÌn˘ a mÏl bratra Arnoöta
a sestry Vojslavu, Jitku a Idu. Jeho rod mÏl erb s trojÌm paroûÌm.
Matkou byl veden k Mari·nskÈ ˙ctÏ s p¯ipomÌn·nÌm jejÌ ochrany. Tu pr˝ vidÏla i ve chvÌli, kdyû VojslavÏ za jÌzdy v otev¯enÈm koË·¯e vypadl z n·ruËÌ a neutrpÏl ˙hony.

Za nejv˝znamnÏjöÌ je uv·dÏna jeho z·chrana z ¯eky Visly. PotÈ co se jeho sestra Vojslava provdala
za purkrabÌho Krakova Otu, Ë·st svÈho dÏtstvÌ proûil
v Polsku. Tam takÈ jako chlapec spadl do Visly. V ¯ece
pr˝ nad svou hlavou uvidÏl ruce p¯ekr·snÈ panÌ. V legendÏ je ¯eËeno, ûe to bylo ve t¯i odpoledne a zatÌm co
se ryb·¯i marnÏ snaûili v ¯ece chlapce najÌt, p¯ibÏhla
Vojslava se zdatn˝m plavcem. Ten pr˝ aû k veËeru vyt·hl Hroznatu ze dna za vlasy v p¯esvÏdËenÌ, ûe musÌ
b˝t mrtv˝. On vöak otev¯el oËi. Po vytaûenÌ z ¯eky uËinil slib, ûe svÈ ochranitelce prok·ûe zvl·ötnÌ sluûbu.
Po n·vratu do »ech se Hroznata vzdÏl·val na
˙rovni bohat˝ch a vynikal ve ctnostech i v·ûnosti.
Poddan˝mi a chud˝mi byl milov·n pro svou vlÌdnost
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⁄mysl vöeobecn˝
Aby kaûd˝ mohl pracovat v bezpeËn˝ch
podmÌnk·ch.
⁄mysl misijnÌ
Aby k¯esùanötÌ dobrovolnÌci v misijnÌch ˙zemÌch
svÏdËili o l·sce KristovÏ.
⁄mysl n·rodnÌ
Za prohloubenÌ vztahu k bi¯movacÌm patron˘m, kte¯Ì
n·s prov·zejÌ na cestÏ k Bohu.

⁄mysl vöeobecn˝
Aby s vÏzni bylo zach·zeno se spravedlnostÌ a ˙ctou
k jejich lidskÈ d˘stojnosti.
⁄mysl misijnÌ
Aby mladÌ lidÈ, povolanÌ n·sledovat Krista, byli ochotnÌ hl·sat evangelium ve vöech konËin·ch svÏta.
⁄mysl n·rodnÌ
Aby rodiËe a kmot¯i byli bi¯movanc˘m oporou a p¯Ìkladem.
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i ötÏdrost k pot¯ebn˝m. V dospÏlosti se oûenil,
po otci mÏl znaËn˝ majetek na Perucku a na
PlzeÚsku to pr˝ bylo zas vÏno manûelky Ëi
snad i odmÏna za sluûbu u dvora. ViditelnÈ
a vrchovatÈ ötÏstÌ jakoby skonËilo. Syn, kter˝
se mu narodil, brzy zem¯el a po nÏm i ûena.
Byl to ot¯es jeho nadÏjÌ.
Hroznata se pak obr·til k nadÏjÌm nadpozemsk˝m. Jako prav˝ zboûn˝ rytÌ¯ se rozhodl
d·t do sluûby Bohu. Tehdy, asi kolem roku
1190 se v »ech·ch dozvÏdÏli, ûe se nÏkte¯Ì rod·ci vyznamenali ve t¯etÌ k¯ÌûovÈ v˝pravÏ vedenÈ DÏpoldem. Hroznata si vzpomnÏl na slib
z chlapeck˝ch let a na v˝pravu se vydal takÈ.
P¯es zimu 1190ñ91 v Zadaru Hroznata poznal
jak nep¯ipravenÈ je vojsko a jak prvotnÌ nadöenÌ mnoh˝ch v˘dc˘ mizÌ v osobnÌch a ziskuchtiv˝ch sporech. Po nedobr˝ch zkuöenostech
se on jako i nÏkte¯Ì jinÌ znechucen a s lÌtostÌ
odvr·til od v˝pravy, s nÌû smÏ¯oval ke SvatÈ
zemi. V˝prava ztroskotala u Akkonu, kterÈho
sice dobyla, ale nakazila se morovou epidemiÌ.
Hroznata ve zdravÌ dorazil do ÿÌma za
sta¯iËk˝m papeûem Celestinem III., kter˝
po vyslechnutÌ naöeho rytÌ¯e mu z¯ejmÏ jeho
slib zmÏnil na jin˝ dobr˝ skutek. Hroznata
po n·vratu do vlasti, roku 1193, kdy nastoupil Jind¯ich B¯etislav i jako vÈvoda, zaloûil
v TeplÈ kl·öter ke cti Matky BoûÌ P. Marie.
Legenda vypr·vÌ, ûe na stavbÏ i s·m s dÏlnÌky pracoval. A po t¯ech letech budov·nÌ byl
kl·öter obsazen 12ti ¯eholnÌky ze Strahova
i s opatem.
Z¯ejmÏ chtÏl Hroznata uskuteËnit i p˘vodnÌ z·mÏr sluûby v k¯ÌûovÈm taûenÌ, neboù
kdyû v prosinci 1195 se dojedn·vala dalöÌ
k¯Ìûov· v˝prava, nez˘stal pozadu. Nakonec
p¯ed odchodem napsal z·vÏù, v nÌû zejmÈna
Teplou s veöker˝m p¯ÌsluöenstvÌm vÏnoval
¯eholnÌm brat¯Ìm, kte¯Ì v nÌ budou slouûit Bohu a PannÏ Marii. Se svou bojovou druûinou
dorazil k ÿÌmu na zaË·tku srpna 1197. Papeû

Celestin III. vyhovÏl jeho prosb·m a opatu
v TeplÈ udÏlil pr·vo k noöenÌ mitry a berly,
kterÈ tehdy nebylo bÏûnÈ a Teplou vzal pod
papeûskou ochranu. V Apulii se pak Hroznata
za¯adil do k¯iû·ckÈho vojska 32letÈho cÌsa¯e
Jind¯icha, ale vz·pÏtÌ pro Jind¯ichovu n·hlou
smrt z v˝pravy seölo. Zp·teËnÌ cestu konal
Hroznata zase p¯es ÿÌm, kde slÌbil postavit
dalöÌ kl·öter, kter˝ vystavÏl v ChotÏöovÏ pro
ûeny.
Po velkÈm zvaûov·nÌ, vzhledem k pocitu
odpovÏdnosti za stav kl·öter˘, zejmÈna jejich
ochrany, se Hroznata odhodlal jÌt cestou k ¯eholnÌ dokonalosti. JeötÏ v roce 1202 navötÌvil
papeûe, kter˝m byl Inocenc III. VypovÏdÏl mu
cel˝ p¯ÌbÏh svÈho ûivota, pr˝ i s trojÌ z·chranou od P. MariÌ a dos·hl obnovy papeûskÈ
ochrany TeplÈ. Byl ujiötÏn o pr·voplatnÈ z·mÏnÏ slib˘ i o vyööÌ hodnotÏ ustaviËnÈho slibu, kter˝ se chystal v ¯·du sloûit. Pak se nechal oblÈci do premonstr·tskÈho odÏvu. Novici·t zaËal v ÿÌmÏ a ¯eholnÌ sliby pravdÏpodobnÏ sloûil aû v TeplÈ.
V TepelskÈm kl·öte¯e chtÏl pat¯it mezi
nejposlednÏjöÌ bratry. Tam vöe ¯Ìdil opat Jan,
kter˝ se rozhodl vloûit vnÏjöÌ z·leûitosti kl·ötera na Hroznatu a ten se podrobil. Jako
spr·vce byl naz˝v·n proboötem, i kdyû neölo
o hodnost zÌskanou svÏcenÌm. PotvrzenÌm ¯·dovÈho majetku, vydanÈm papeûem r. 1203,
se snaûil Ëelit libov˘li lakotn˝ch soused˘.
P¯esto kl·öter trpÏl n·jezdy. V tÈ dobÏ vöak
uû v duöi cÌtil p¯edtuchu blÌzkÈ smrti. P¯ed
cestou na kl·öternÌ statek v HroznÏtÌnÏ, 4. 5.
1217, p¯ijal svatÈ sv·tosti, jakoby ölo o poslednÌ p¯ijetÌ, a opatovo poûehn·nÌ. P¯i louËenÌ s bratry prosil o modlitbu.
Podle snad nejstaröÌch ûivotopis˘ byl sledov·n nÏk˝m, koho si znep¯·telil tÌm, ûe
muûnÏ br·nil majetek kl·öter˘. JÌm byl zajat, odvleËen do NÏmecka a tam t˝r·n, mimo
jinÈ hladem a ûÌznÌ s nadÏjÌ na zaplacenÌ v˝kupnÈho. Protipr·vnÌ ˙toky na cÌrkevnÌ ma-

jetek byly povaûov·ny za zloËin proti Bohu.
Hroznata byl obh·jcem pr·v a byl uzn·n jako
muËednÌk pro spravedlnost. MÌstem jeho vÏznÏnÌ a smrti hladem je Kynöperk na hranicÌch Chebska. V jeho okolÌ se vöak vyskytujÌ
dva hrady a pr˝ by mohlo jÌt i o Kunûvart, kde
se dokonce ukazovalo i domnÏlÈ Hroznatovo
vÏzenÌ. Premonstr·ti a p¯ÌbuznÌ se o nÏm dozvÏdÏli aû od uprchlÈho vÏznÏ a v˝kupnÈ bylo
dod·no pozdÏ. NÏkde se ale uv·dÌ, ûe Hroznata nespravedlivÈ v˝kupnÈ nechtÏl dovolit zaplatit a radÏji p¯ijal muËednickou smrt ve vÏzenÌ.
Hroznatovo tÏlo bylo uloûenÈ v d¯evÏnÈ a kamennÈ rakvi p¯ed hlavnÌm olt·¯em
v TeplÈ. V TeplÈ i v ChotÏöovÏ se 14. Ëervenec
jiû ve XIV. stoletÌ slavil jako zasvÏcen˝ sv·tek
Hroznaty. Je v premonstr·tskÈm mis·lu z roku 1385, ordin·¯ ze 1458 m· jeho sv·tek jako
Tripelex. P¯i nov˝ch z·sad·ch pro svato¯eËenÌ v r. 1634 se na nÏj nevztahoval z·kaz kultu, ale v˝jimka pro trv·nÌ delöÌ sta let. P¯esto
se tepelötÌ opati pustili v XVII. stol. do beatifikaËnÌho procesu podle p¯Ìsn˝ch pravidel,
kter˝ nebyl ˙spÏön˝. Chyba byla, ûe vöe neölo
p¯es diecÈznÌho biskupa a p¯i druhÈ cestÏ vöe
ztroskotalo na prohl·öenÌ praûskÈho vik·¯e,
kter˝ prohl·sil podklady za nedostateËnÈ.
K ofici·lnÌmu blaho¯eËenÌ tedy doölo aû 16. 9.
1897 papeûem Lvem XIII. s uzn·nÌm za muËednÌka. V dalöÌm roce bylo 9. 7. Hroznatovo
tÏlo z p˘vodnÌho mÌsta vyzdviûeno a uloûeno
na postranÌm olt·¯i p¯i evangelnÌ stranÏ kl·öternÌho kostela, dnes v relikvi·¯i ZvÏstov·nÌ
P·nÏ v TeplÈ.
Po vzniku plzeÚskÈ diecÈze v roce 1993
byl blahoslaven˝ Hroznata papeûem Janem
Pavlem II. ustanoven jejÌm patronem a p¯i
diecÈznÌ pouti do kl·ötera v TeplÈ, dne 11. 9.
2004, plzeÚsk˝ biskup Frantiöek Radkovsk˝
ofici·lnÏ zah·jil diecÈznÌ proces jeho svato¯eËenÌ.
http://catholica.cz/

Kostnice pod kostelem sv. Jakuba v Brně
se nach·zÌ pod z·padnÌ Ëtvrtinou lodi mezi 1.a 2. pilÌ¯em; vchod z kostela kryje kamenn· deska.
Postavena byla kol. r. 1660, opraven· a rozöÌ¯en· 1742ñ1743. Chodba pod kostelem mÏ¯Ì
17 m, nejdelöÌ komora mÏ¯Ì 10 m, v˝öka kostnice je necelÈ 3 m.
Krypta sest·v· ze t¯Ì komor, jeû jsou spojeny kr·tk˝mi ˙seky chodby. V jiûnÌ obvodovÈ zdi
kostela je probour·n a vyzdÏn pr˘chod do chodby st·ËejÌcÌ se v oblouku jihov˝chodnÌm smÏrem
do kostnice pod Jakubsk˝m n·mÏstÌm. V krypt·ch pod kostelem (jiûnÌ zanikla p¯i stavbÏ novÈho olt·¯e kol. r. 1895) byli poh¯bÌv·ni p¯edevöÌm duchovnÌ svatojakubskÈ farnosti. Nad rakve
v z·padnÌ kryptÏ byly od poloviny 18. stol. ukl·d·ny ostatky vyzvednutÈ z upravovanÈho h¯bitova, z hrobek a hrob˘ z kostela, na sklonku 19. stol. takÈ ze zruöen˝ch kostnic p¯i tzv. Todtenkapelle a p¯i kapli sv. Mo¯ice. Vchod z kostela do kostnice kryje k·men s n·pisem: VIS SCIRE
VIATOR / QVI / SUB HOC TVMVLO SIMUS / FVIMVS QVODES / ERIS QVUOD SVMVS /
HOC / CONTEMPLARE / NOBIS QVE / PRECESTVAS / EXPECTANTIBVS / A DEO INFINITE BONO / REQVIEM / EXORA. »esk˝ text: Pamatuj a uvaû poutnÌku, my, kte¯Ì jsme pod
tÌmto n·hrobkem, byli jsme, co jsi ty a ty budeö, co jsme my. Nad tÌm p¯em˝ölej a n·m, kte¯Ì
oËek·v·me tvÈ prosby, od nekoneËnÏ dobrÈho Boha vyproöuj odpoËinutÌ. (Chronogram 1746).
Kostnice byla v letech 2002ñ2012 rekonstruov·na podle n·vrh˘ Ing. Arch. Miloöe Klementa
a Ing. Aleöe Svobody a na n·klady Statut·rnÌho mÏsta Brna. Ve¯ejnosti zp¯ÌstupnÏna 22. 6.
2012. V kostnici je vystaveno 12 n·hrobnÌch kamen˘.
Kostnice je do 30. 9. 2026 pronajata Statut·rnÌmu mÏstu Brnu. Po vypröenÌ n·jemnÌ smlouvy se na provozu kostnice budou spolupodÌlet Statut·rnÌ mÏsto Brno a ÿÌmskokatolick· farnost
u kostela sv. Jakuba Brno.

Noc kostelů
LetoönÌ Noc kostel˘ jsme jiû zvl·dali oproti jin˝m rok˘m opÏt
vÌce s nadhledem. Na p¯Ìpravn˝ch setk·nÌch jsme se ani tak moc
neh·dali ñ jen trochu, ale pr˘bÏh byl bez vÏtöÌch kolizÌ. Samoz¯ejmÏ je st·le co vylepöovat, ale to by ani nebylo ono, kdyby se vöe
zvl·dlo p¯Ìliö perfektnÏ. Z kostela jsme odch·zeli v rekordnÌm Ëase
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ñ okolo 1 hodiny, coû se jeötÏ nestalo ñ jednoduöe spÏjeme k dokonalosti...J
ChtÏla bych nabÌdnout odkaz na str·nk·ch, kde jsou st¯ÌdavÏ
natoËeny z·bÏry z r˘zn˝ch brnÏnsk˝ch kostel˘ a modliteben a samoz¯ejmÏ nÏkolik jich je takÈ od n·s ñ m˘ûete se podÌvat:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1098528273-krestanskymagazin/

Slavnost Těla a krve Páně
V nedÏli, 10. 6., jsme spoleËnÏ s jin˝mi
farnostmi oslavili tuto slavnost ve¯ejn˝m
pr˘vodem mÏstem. Inici·torem tÈto akce
byli uû vÌc jak p¯ed 10ti lety MinoritÈ.
Ve srovn·nÌ s tehdejöÌ ˙ËastÌ se letoönÌ
akce velmi vyda¯ila. Snad je to tÌm, ûe se
st·v· zn·mÏjöÌ, Ëi takÈ ˙ËastÌ otce biskupa
Pavla Pos·da nebo snad p¯ib˝v· aktivnÌch
mlad˝ch katolÌk˘? MnohÈ rodiny se vydaly
v kompletnÌm seskupenÌ, kdy holËiËky byly
nastrojenÈ za druûiËky, chlapci ministrovali, tatÌnci nesli baldach˝n nebo organizovali z·stup a maminky nest·le doplÚovaly okvÏtnÌmi lÌstky pr·zdnÈ kosÌËky druûiËk·m.
Vöichni z˙ËastnÏnÌ d˘stojnÏ vyzn·vali
˙ctu P·nu JeûÌöi v Eucharistii, kter˝ takto
ve¯ejnÏ kr·Ëel ulicemi st¯edu mÏsta. Tentokr·t byly venku t¯i olt·¯e ñ u kostela
sv. Josefa, na ZelnÈm rynku u NejsvÏtÏjöÌ
Trojice a na n·mÏstÌ Svobody u morovÈho
sloupu.
Velmi dojemnÈ bylo, jak jsme v koneËnÈm ˙seku na RaöÌnovÏ ulici, za p¯ekr·snÈho zvuku naöich zvon˘, pozorovali Ëern˝
mrak a pozvolnÈ houstnutÌ deöùov˝ch kapek.
Ve chvÌli, kdy nesen· monstrance s EucharistiÌ p¯ekroËila pr·h naöeho kostela,
nastala skuteËn· pr˘trû! Lehce si p¯edsta-

Výlet nejmenších
NejmladöÌ farnÌci od sv. Jakuba se v doprovodu sv˝ch maminek v tropickÈm vedru
˙ternÌho dopoledne vydali na v˝pravu s cÌlem
ÑLÌöeÚsk˝ kostelÌËekì. Po ˙spÏönÈm srazu
v 9 hodin na zast·vce Obeck· jsme se vöichni
svornÏ seöli na kafÌËku v domeËku u Kop¯iv˘,
v nÏmû se dÏti usadily v pokojÌku plnÈm hraËek. Asi tak po hodinÏ se poda¯ilo koneËnÏ
nadchnout i toho nejmladöÌho ˙ËastnÌka k vych·zce na slunÌËko. DÏti se odtrhly od vl·Ëk˘
a domeËk˘ pro panenky a vyöli jsme po mÌrnÏ
stoupajÌcÌ cestÏ ke kostelÌËku.
Po cestÏ se k n·m p¯idali pejsek s koËiËkou, kte¯Ì pro dÏti p¯ipravili kr·snou öipkovanou pokladovku se sladkou odmÏnou na
konci. U kapliËky jsme se usadili na tr·vu
a dÏti obÌhaly kr·snou stavbu nesËetnÏkr·t
dokola. D·le se zabraly do pr˘zkumu r˘zn˝ch bezobratl˝ch ûivoËich˘ a ti tuto jejich
studii ne vöichni p¯eûili. Velkou atrakcÌ bylo
takÈ dostupnÈ bah˝nko a polnÌ kytiËky, natrhanÈ pro Pannu Marii. Ani z kvÏt˘ moc nezbylo, a tak n·m zb˝v· doufat, ûe z n·s Matka
BoûÌ mÏla radost i tak...
Cesta zp·tky byla podstatnÏ kratöÌ, snad
proto, ûe se dÏti tÏöily opÏt na hraËkov˝ pokojÌk. V domeËku u Kop¯iv˘ n·m teta Iva uva¯ila vynikajÌcÌ obÌdek a nepohrdli jsme ani v˝born˝m jahodov˝m desertem a ovocem v Ëokol·dÏ...
Cel· akce se nesmÌrnÏ vyda¯ila a byla povzbuzenÌm n·m mamink·m pro vytv·¯enÌ
novÈho z·zemÌ ÑmladÈì farnÌ spoleËenstvÌ
a hlavnÏ dÌkem P·nu za to, ûe se zn·me pr·vÏ
od sv. Jakuba ñ teÔ uû nejen z nedÏlnÌch bohosluûeb.
Vöichni jsme vnÌmali, ûe je On mezi n·mi
i se svojÌ Matkou, i kdyû n·m k tomu varhany
nehrajÌ...
Marie S.

Léta běží...

vÌme, jak by cel· akce dopadla, kdyby se
zdrûela t¯eba jen o 5 minut...
NenÌ to snad z¯eteln˝ d˘kaz BoûÌ
p¯ÌznÏ?
H. M˙Ëkov·

XII. Cyrilometodějská
pěší pouť na Velehrad
na podÏkov·nÌ za poselstvÌ evangelia, kterÈ
p¯inesli svatÌ Cyril a MetodÏj p¯ed 1149 roky
a s prosbou za obnovenÌ vÌry v naöem n·rodÏ.
DuchovnÌ tÈma:
DevÏt plod˘ ducha SvatÈho
PUTUJEME OD STÿEDY 22. 8. 2012
6:30 z Brna-Bystrce ñ Rajhrad ñ BluËina
(33 km)
8:30 z Brna-Petrova ñ Rajhradice ñ
BluËina (23 km)
»tvrtek 23. 8.
6:30 BluËina ñ éaroöice ñ VÏte¯ov
(33 km)
P·tek 24. 8.
6:30 VÏte¯ov ñ Svat˝ Kliment ñ
Buchlovice (28 km)
Sobota 25. 8.
8:00 Buchlovice ñ Velehrad (8 km)
Pouù vrcholÌ v sobotu 25. 8. v bazilice
na VelehradÏ.
10:30 obnova zasvÏcenÌ na n·dvo¯Ì
p¯ed bazilikou
11:30 möe svat· ñ
slouûÌ biskup VojtÏch Cikrle
15:00 sv·tostnÈ poûehn·nÌ a rozlouËenÌ
INFO: www.poutnikem.cz

Pohlazením po duši
byly letos ËtvrteËnÌ m·jovÈ poboûnosti v naöem kostele. V ˙ûasu jsme sledovali jak naöi
nejmenöÌ nÏûn˝mi hl·sky ve velikÈm soust¯edÏnÌ n·dhernÏ oslavujÌ Pannu Marii. Bylo to
moc milÈ a kr·snÈ. JeûÌökova maminka je
za to urËitÏ velmi chv·lÌ a spolu s nÌ Ì my, kter˝m se poötÏstilo b˝t u toho. DÌky za skvÏl˝
n·pad!
FarnÌci sv. Jakuba

aneb
VzpomÌnka na ûivot v kostele sv. Jakuba
Psal se rok 1969 a dalöÌ. Pan far·¯ Dr·bek opravoval kostel a vûdy ¯Ìkal. ÑTen letopoËet napsan˝ na klenbÏ je m˘j.ì TakÈ vzpomÌn·m na p·tera Josefa MareËka a Josefa
HladÌka.
J· dÏlal v tu dobu dvornÌho fotografa pro
k¯ty, svatby a 1. sv. p¯ijÌm·nÌ. Tehdy byla souhra mezi vöemi.
Se mnou se zatoËil ûivot (manûelka mi
zem¯ela a j· z˘stal s naöimi dÏtmi s·m ñ byli
to chlapci 7 a 9 let).
Jako dvornÌ fotograf jsem skonËil, i kdyû
mne zn·mÌ povzbuzovali k moji Ëinnosti. Neölo to! OsobnÌ povinnosti byly vÏtöÌ neû m˘j
konÌËek.
Znovu jsem se oûenil a narodila se n·m
dcera, kter· na studiÌch p¯em˝ölela o roËnÌkovÈ pr·ci na Vä MU.
Nic jinÈho mne nenapadlo, neû poradit
dce¯i tÈmatiku ñ Kostel sv. Jakuba. Tam mne
to vûdy p¯itahovalo. äli jsme tedy s dcerou
na farnÌ ˙¯ad. D˘stojn˝ pan Slouk n·m poradil a dal materi·ly. Vtom okamûiku vstal d˘stojn˝ pan HladÌk od stolu a zamÌ¯il k n·m.
Moc n·m toho ne¯ekl, ale vÏta, kterou mi tehdy ¯ekl, mÏ znÌ do dneönÌho dne po¯·d Ñpane
Zubat˝, co to b¯icho?ì... a v˝znamnÏ mne
öùouchl prstem do b¯icha... J· mÏl slzy v oËÌch
a byl jsem öùastn˝, ûe mÏ d˘stojn˝ p·n poznal
cca po 20letech. PodobnÈ setk·nÌ jsem mÏl
s panem j·hnem Josefem M˙Ëkou, kter˝ mÏ
po tolika letech poznal, protoûe byl dlouholet˝m ministrantem u sv. Jakuba a jako mal˝
kluk mne vÌd·val jak fotografuji.
To je pro mne takÈ d˘vod proË nosÌm se
svojÌ ûenou k hrobu mons. HladÌka svÌËku
a vûdy vzpomÌn·me... Moje dcera a manûelka
uËÌ na Cyrilo-MetodÏjskÈ ökole a tak pokraËuje ûivot...
Ing. Stanislav Zubat˝ (dlouholet˝ farnÌk)

Špetka humoru
VtÌpky od j·hna Josefa:

J

J

J

ÑByl jsem na dovolenÈ ve Francii a uû
zase chodÌm,ì prohl·sil jeden muû.
ÑSoudÌm, ûe jste byl ochrnul˝, byl jste
v Lurdech a tam jste se uzdravil,ì dohadoval
se jeden posluchaË.
ÑNe, byl jsem na AzurovÈm pob¯eûÌ a nÏkdo mi tam ukradl auto.ì

J

J

J

Turista putuje po hor·ch a uvidÌ na vyv˝öeninÏ k¯Ìû. ZamÌ¯Ì k nÏmu a na jeho podstavci Ëte:
ÑNa vÏËnou pamÏù Anny ZajÌËkovÈ,
ochr·nkynÏ p¯Ìrody a velkÈ milovnice zvÌ¯at,
kter· na tomto mÌstÏ oöet¯ila medvÏdovi zranÏnou tlapu.ì

J

J

J

ÑTak co Michale, jak dopadlo vysvÏdËenÌ?ì chce vÏdÏt maminka.
ÑTo je p¯ece vedlejöÌ, mami, hlavnÏ, ûe
jsme zdravÌ.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
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Z kalendáře: červenec a srpen 2012
Datum
Ne 24. 6.
St
27. 6.
»t
28. 6.
P· 29. 6.
So
30. 6.
So
30. 6.
Ne 01. 7.
⁄t 03. 7.
St
04. 7.
St
04. 7.
»t 05. 7.
P· 06. 7.
So
07. 7.
Ne 08. 7.
Po 09. 7.
St
11. 7.
St
11. 7.
P· 13. 7.
So
14. 7.
So
14. 7.
Ne 15. 7.
Po 16. 7.
⁄t 17. 7.
P· 20. 7.
So
21. 7.
Ne 22. 7.
Po 23. 7.
⁄t 24. 7.
St
25. 7.
»t
26. 7.
P· 27. 7.
Ne 29. 7.
Po 30. 7.
⁄t 31. 7.
St
01. 8.
»t
02. 8.
»t
02. 8.
So
04. 8.
Ne 05. 8.
Po 06. 8.
⁄t 07. 8.
⁄t 07. 8.
St
08. 8.
»t
09. 8.
P· 10. 8.
So
11. 8.
Ne 12. 8.
Po 13. 8.
⁄t 14. 8.
14.ñ18. 8.
St
15. 8.
»t
16. 8.
So
18. 8.
So
18. 8.
Ne 19. 8.
Ne 19. 8.
Po 20. 8.
Po 20. 8.
⁄t 21. 8.
St
22. 8.
»t
23. 8.
P· 24. 8.
So
25. 8.
So
25. 8.
So
25. 8.
Ne 26. 8.
Ne 26. 8.
Po 27. 8.
⁄t 28. 8.
St
29. 8.
Ne 02. 9.

Hodina Co n·s Ëek·

9.00

9.00

20.00
10.30

20.00

MÌsto

Slavnost NarozenÌ sv. Jana K¯titele
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
KnÏûskÈ svÏcenÌ
katedr·la
13. nedÏle v mezidobÌ
Sv·tek sv. Tom·öe, apoötola
Pam·tka sv. Prokopa, opata
Pam·tka sv. AlûbÏty PortugalskÈ
Slavnost sv. Cyrila a MetodÏje, hlavnÌch patron˘ Moravy ñ doporuËen˝ sv·tek
Pam·tka sv. Marie GorettiovÈ, panny a muËednice
J·henskÈ svÏcenÌ
katedr·la
14. nedÏle v mezidobÌ
Pam·tka sv. Augustina éao Ronga, knÏze, a druh˘, muËednÌk˘
Sv·tek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
CelodennÌ v˝stav NejsvÏtÏjöÌ Sv·tosti Olt·¯nÌ
kostel
Pam·tka sv. Jind¯icha
Pam·tka bl. Hroznaty, muËednÌka
Pam·tka sv. Kamila de Lellis, knÏze
Změna pořadu bohoslužeb
15. nedÏle v mezidobÌ
o prázdninách
Pam·tka Panny Marie KarmelskÈ
UpozorÚujeme,
ûe v dobÏ pr·zdnin
Pam·tka bl. »eslava a sv. Hyacinta, knÏûÌ
nedÏlnÌ möe sv. v 9.30 hodin nebude
Pam·tka sv. Apolin·¯e, biskupa a muËednÌka
Pam·tka sv. Vav¯ince z Brindisi, knÏze a uËitele cÌrkve
mÌt zvl·ötnÌ zamÏ¯enÌ na dÏti a nedÏl16. nedÏle v mezidobÌ
nÌ möe sv. v 19 hodin bude Ëesk·.
Sv·tek sv. Brigity, ¯eholnice, patronky Evropy
I v letoönÌm roce od nedÏle 1. 7.
Pam·tka sv. äarbela Makhlufa, knÏze
2012
aû do nedÏle 26. 8. 2012 vËetnÏ
Slavnost sv. Jakuba, apoötola, patrona naöeho kostela
nebude v naöem kostele nedÏlnÌ möe
Pam·tka sv. J·chyma a Anny, rodiË˘ Panny Marie
sv. v 11 hodin. V 11 hodin se konajÌ
Pam·tka sv. Gorazda a druh˘
nejbliûöÌ bohosluûby v kostele sv. To17. nedÏle v mezidobÌ
Pam·tka sv. Petra Chryzologa, biskupa a uËitele cÌrkve
m·öe na MoravskÈm n·mÏstÌ, v kosPam·tka sv. Ign·ce z Loyoly, knÏze
tele Panny Marie na K¯enovÈ ulici
Pam·tka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a uËitele cÌrkve
a v bazilice na StarÈm BrnÏ. V naöem
Pam·tka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
kostele jsou nedÏlnÌ möe sv. v 8, 9.30
Pam·tka sv. Petra Juli·na Eymarda, knÏze
a v 19 hodin. Möe sv. v 11 hodin bude
Pam·tka sv. Jana Marie Vianneye, knÏze
znovu v nedÏli 2. 9. 2012.
18. nedÏle v mezidobÌ
DÏkujeme za pochopenÌ.
Sv·tek PromÏnÏnÌ P·nÏ
Pam·tka sv. Sixta II., papeûe, a druh˘, muËednÌk˘
Pam·tka sv. Kajet·na, knÏze
Pam·tka sv. Dominika, knÏze
Sv·tek sv. Terezie Benedikty od K¯Ìûe, panny a muËednice, patronky Evropy
Sv·tek sv. Vav¯ince, j·hna a muËednÌka
Pam·tka sv. Kl·ry, panny
19. nedÏle v mezidobÌ
Pam·tka sv. Ponci·na, papeûe, a Hippolyta, knÏze, muËednÌk˘
Pam·tka sv. Maxmili·na Marie Kolbeho, knÏze a muËednÌka
Celost·tnÌ setk·nÌ ml·deûe
éÔ·r n. S·z.
Slavnost NanebevzetÌ Panny Marie ñ doporuËen˝ sv·tek
Pam·tka sv. ätÏp·na UherskÈho
IX. DiecÈznÌ pouù rodin
éÔ·r n. S·z.
Den Brna ñ kladenÌ vÏnc˘, koncert, ohÚostroj
katedr·la
20. nedÏle v mezidobÌ
Den Brna ñ pontifik·lnÌ möe sv. na podÏkov·nÌ Bohu a za öùastnou budoucnost mÏsta Brna
katedr·la
Pam·tka sv. Bernarda, opata a uËitele cÌrkve
Biskup brnÏnsk˝ Mons. VojtÏch Cikrle oslavÌ narozeniny ñ blahop¯ejeme!
Pam·tka sv. Pia X., papeûe
Pam·tka Panny Marie Kr·lovny
Pam·tka sv. R˘ûeny z Limy, panny
Sv·tek sv. BartolomÏje, apoötola
Pam·tka sv. Benedikta, Jana, Matouöe, Iz·ka a Kristi·na, muËednÌk˘
Pam·tka sv. LudvÌka
Pam·tka sv. Josefa KalasanskÈho, knÏze
21. nedÏle v mezidobÌ
Setk·nÌ redakËnÌ rady FarnÌho zpravodaje
fara
Pam·tka sv. Moniky
Pam·tka sv. Augustina, biskupa a uËitele cÌrkve
Pam·tka UmuËenÌ sv. Jana K¯titele
22. nedÏle v mezidobÌ

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 z·¯ijovÈ ËÌslo zpravodaje je v nedÏli 26. srpna 2012.
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