farnÌ SVAT› JAKUB BRNO
zpravodaj

Z¡ÿÕ 2007

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 ökolnÌho roku. Nejen pro dÏti a studenty ökolou povinnÈ je ökolnÌ rok
synonymem pro pr·ci, pr·zdniny potom synonymem pro odpoËinek. VÏ¯Ìm, ûe jste si tedy odpoËinuli. V tomto
ËÌsle FarnÌho zpravodaje je shrom·ûdÏno nÏkolik ozvÏn z pr·zdnin. J· osobnÏ zvl·ötÏ dÏkuji Bohu i vöem
˙ËastnÌk˘m za Pouù od kostela sv. Jakuba v BrnÏ ke hrobu sv. Jakuba v Santiagu de Compostela. DÏkuji takÈ
vöem, kte¯Ì na n·s vzpomÌnali v modlitb·ch. P¯ipravujeme jakousi "p¯edn·öku" o tÈto pouti, kde bychom se
podÏlili o z·ûitky; jejÌ termÌn bude vËas ozn·men.
Do novÈho ökolnÌho roku vstupujeme s nov˝m farnÌm vik·¯em v naöÌ farnosti. Dnem 1. 8. 2007 byl n·ö
dosavadnÌ farnÌ vik·¯ Mari·n Kalina ustanoven prozatÌmnÌm administr·torem ve farnostech DolnÌ LouËky,
éÔ·rec a OlöÌ. Ke stejnÈmu dni byl nov˝m farnÌm vik·¯em v naöÌ farnosti ustanoven David Ambroû, dosavadnÌ farnÌ vik·¯ ve farnosti VelkÈ Mezi¯ÌËÌ. ObÏma vyproöujme hojnost dar˘ Ducha SvatÈho do novÈ sluûby.
V mÏsÌci z·¯Ì bych r·d upozornil na dva termÌny:
- ve st¯edu 12. 9. 2007 ve 20 hodin se uskuteËnÌ setk·nÌ, na kterÈ srdeËnÏ zvu katechety, dirigenty sbor˘,
z·stupce ministrant˘ a spoleËenstvÌ, kter· p˘sobÌ v naöÌ farnosti; zvu takÈ ty, kte¯Ì majÌ na starost nÏjak˝
˙sek ûivota farnosti; je t¯eba p¯ipravit to, co jako farnost m˘ûeme nabÌdnout sobÏ i druh˝m
- v nedÏli 23. 9. 2007 ve 13.30 hodin zaËne v katedr·le na PetrovÏ pouù brnÏnskÈho dÏkanstvÌ v r·mci
Roku diecÈze; zkuöenost z poutÌ jin˝ch dÏkanstvÌ je velmi dobr·, ale abychom tuto dobrou zkuöenost mohli
udÏlat, je t¯eba, abychom se z˙Ëastnili.
Od 2. 9. 2007 opÏt zahajuje provoz naöe farnÌ kav·rna, zvl·öù srdeËnÏ zvu do kav·rny v nedÏli 16. 9. 2007,
moûn· p¯ijde i Abrah·m...
DÏkuji za vaöi dosavadnÌ sluûbu, pomoc a vyproöuji v·m hojnost BoûÌho poûehn·nÌ. Otec V·clav Slouk

Mariazell
poutní místo je.
Uprostřed krásných
alpských hor,
do ticha vyzvání
mariánský zvon.
Stojí tam chrám,
který z lásky
Panně Marii
byl věnován.
Je jako maják,
na moři, který
svým světlem
ukazuje cestu
k Matičce Boží.
Tisíce lidí
tam putují,
aby si pomoc
a ochranu vyprosili.
Matičko, prosíme,
pomoz i nám.

Světec měsíce:
26. z·¯Ì ñ sv. Kosma a Dami·n,
muËednÌci, lÈka¯i

Patroni Florencie, lÈka¯sk˝ch fakult, lÈk·rnÌk˘, lÈka¯˘, drogist˘, fyzik˘, holiË˘, cukr·¯˘, kram·¯˘,
pomocnÌci proti nemocÌm konÌ, proti v¯ed˘m a epidemiÌm.
Narodili se ve 3. stoletÌ nejspÌöe v S˝rii a zem¯eli okolo roku 305 tamtÈû asi v Killiz. MuËednÌky se
stali v dobÏ Diokleci·nova pron·sledov·nÌ. éili
v MalÈ Asii moûn· v S˝rii a prosluli zejmÈna v Aigai
v Kilikii. Protoûe lÈËili svÈ nemocnÈ zdarma, titulovali je pacienti Ñanargyroì, coû znamenalo Ñbez
st¯Ìbraì. Na opl·tku zÌsk·vali pro vÌru mnoho vdÏËn˝ch duöÌ, coû nebylo po v˘li ¯ÌmskÈ moci. Proto na
p¯Ìkaz mÌstodrûÌcÌho, kter˝ je zapisov·n jako Lysias
bylo tito dva lÈka¯i nap¯ed muËeni a potom popraveni v roce 303, p¯ÌpadnÏ 305 v syrskÈm Cyrrhu.
Podle zvÏstÌ je nejprve p·lili, ale oheÚ jim neuökodil. Nevadilo jim ani kamenov·nÌ, zejmÈna, kdyû se
kameny obracely a pobÌjely dareby, kte¯Ì je vrhali.
Nakonec, jak b˝v· u muËenÌk˘ obvyklÈ, rozhodl
Alena Veithová
meË. O jejich ûivotÏ toho nevÌme mnoho, jen to, ûe
byli dobrotivÌ a neziötnÌ. Dochovala se vöak jedna
zvÏst podle kterÈ oba
Úmysly apoštolátu modlitby na září 2007
brat¯i ˙dajnÏ amputovali nohu a provedli
⁄mysl vöeobecn˝
prvnÌ
transplantaci,
Aby ekumenickÈ setk·nÌ v Sibiu v Rumunsku ˙ËinnÏ
kdyû tuto nohu nahrap¯ispÏlo k jednotÏ k¯esùan˘.
dili nohou jistÈho Mau⁄mysl misijnÌ
ra. Takûe pacient zdÏöeAby mision·¯i dok·zali p¯em·hat obtÌûe dennÌho ûivonÏ shledal, ûe m· jednu
ta radostÌ z p¯Ìtomnosti JeûÌöe Krista ve sv˝ch srdcÌch.
nohu bÌlou a druhou
⁄mysl n·rodnÌ
Ëernou. V kaûdÈm p¯ÌAby uËitelÈ a vychovatelÈ p¯ed·vali nejen vÏdomosti,
padÏ byli oba brat¯i velale i mravnÌ a duchovnÌ hodnoty.
mi popul·rnÌ jiû z·hy po

jejich smrti. V 6. stoletÌ jim postavil a zasvÏtil prvnÌ
chr·m papeû Felix IV., kter˝ dal spojit dva antickÈ chr·my a pod olt·¯em byla umÌstÏna schr·nka s ostatky obou
muËenÌk˘.
V naöich zemÌch pr·vÏ na sv·tek Kosmy a Dami·na
byl ve StarÈ Boleslavi p¯ed chr·mem svat˝ch Kosmy
a Dami·na zavraûdÏn svat˝ V·clav. TakÈ jsou u n·s uloûeny jejich ostatky a sice v s·zavskÈm kl·öte¯e, v cisterci·nskÈm kl·öte¯e v Oseku, kterÈ v r. 1221 byly »ech·m
darov·ny papeûem Honoriem III. T¯etÌ ostatky zÌskal
v BrÈm·ch Karel IV. pro hrad Karlötejn.
TÏsnÏ p¯ed malostransk˝mi vÏûemi, na KarlovÏ
mostÏ, je od r. 1709 sousoöÌ Kosmy a Dami·na, kterÈ
doplÚuje t¯etÌ postava ñ sv. Salv·tor. B˝vajÌ zpravidla
odÌv·ni (jak je tomu i u tohoto sousoöÌ) do vz·cnÏjöÌch
odÏv˘, koûeöin, na hlav·ch majÌ barety a v rukou drûÌ
nejr˘znÏjöÌ lÈka¯skÈ n·stroje, Ëi n·doby na nejr˘znÏjöÌ
masti, krabiËky s lÈËivy.

BLAHOPŘÁNÍ
V sobotu 8. září se dožívá 50 let děkan
brněnský a náš farář otec Václav Slouk.
Děkujeme otci Václavovi za jeho službu
konanou pro Boha i pro nás farníky, blahopřejeme k významnému životnímu jubileu a přejeme mnoho dalších požehnaných let ve svatojakubské farnosti.
Dodatečně blahopřejeme také otci Karlovi
Hrazdirovi, který se 29. srpna dožil požehnaných 80 let. Přejeme mu hlavně zdraví a hojnost Božího požehnání a těšíme se, že se brzy
zase vrátí z nemocnice mezi nás.
Redakční rada Farního zpravodaje
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Představujeme nového farního vikáře
Pr·zdninovÈ mÏsÌce p¯in·öejÌ obvykle person·lnÌ zmÏny ve farnostech.
Tak i naöe farnost se koncem Ëervence rozlouËila s dosavadnÌm farnÌm vik·¯em P. Mari·nem Kalinou, kter˝ p¯eöel do farnosti DolnÌ LouËky a ke dni 1. 8.
2007 p¯evzal tuto sluûbu P. David Ambroû. Poû·dali jsme otce Davida o rozhovor pro n·ö zpravodaj.
● OtËe Davide, vÌt·me V·s ve farnosti
u kostela sv. Jakuba v BrnÏ a prosÌme,
abyste se n·m kr·tce p¯edstavil.
Narodil jsem se a vyr˘stal zde v BrnÏ éidenicÌch. M·m jeötÏ t¯i mladöÌ sourozence ñ
dvÏ sestry a jednoho bratra. Po z·kladnÌ ökole jsem se vyuËil elektromechanikem a po
maturitÏ jsem pracoval öest let u Telecomu
a zav·dÏl lidem do bytu telefon. Mezi tÌm
jsem jeötÏ rok a p˘l dÏlal Ñcivilkuì v nemocnici u Milosrdn˝ch brat¯Ì. Po tÏchto öesti letech
jsem byl p¯ijat do semin·¯e a prvnÌ rok jsem
str·vil v LitomÏ¯icÌch i s naöÌm otcem V·clavem, kter˝ tam byl naöÌm spiritu·lem. Pak
uû jsem se p¯estÏhoval do Olomouce, kde
jsem byl aû do svÈho vysvÏcenÌ na knÏze. Jako novoknÏze mÏ otec biskup poslal do VelkÈho Mezi¯ÌËÌ, kde jsem proûil p¯ekr·snÈ dva
roky v ˙ûasnÈ krajinÏ s ˙ûasn˝mi lidmi. A nynÌ jsem byl p¯eloûen sem k v·m, kde se zatÌm
rozkouk·v·m.
● Z Vaöich slov lze vycÌtit, ûe Vaöe prvnÌ
p˘sobiötÏ ve V·s zanechalo hlubok˝ dojem. S jak˝mi p¯edstavami Ëi pl·ny zaËÌn·te svou pr·ci ve svatojakubskÈ farnosti?
ÿÌk· se, a koneckonc˘ to i n·ö otec V·clav
potvrdil, kdyû mÏ vÌtal, ûe prvnÌ farnost je od
Boha. Tak podle mÈ zkuöenosti s prvnÌ farnostÌ, vnÌm·m Boha jako velmi milujÌcÌho.

J· jsem ËlovÏk, kter˝ m· r·d lesy a kopce,
takûe mi VysoËina p¯irostla k srdci. NynÌ se
vlastnÏ vracÌm do mÌst, kde jsem vyr˘stal,
takûe bych to tu mÏl zn·t, ale zaËÌn·m zjiöùovat, jak se, za tÏch devÏt let, co jsem z Brna
odeöel, mnoho zmÏnilo. MusÌm p¯iznat, ûe
aËkoli je Brno moje rodn· hrouda, tak si budu
muset znovu na tento styl velkÈho mÏsta znovu zvyknout, vûdyù uû ani nezn·m n·zvy ulic.
MyslÌm si, ûe toto moje druhÈ kaplanskÈ mÌsto je spÌöe p¯echodnÈ (jako koneckonc˘ kaûdÈ), a to protoûe pl·nuji s otcem biskupem
jeötÏ nÏjak· studia. Tak uvidÌme.
● B˝v· zvykem, pt·t se, co bylo impulsem
k nastoupenÌ cesty ke knÏûstvÌ. M˘ûeme
V·m tuto ot·zku poloûit?
Asi takov˝m z·kladnÌm impulsem pro mÏ
byl p¯Ìklad nÏkter˝ch skvÏl˝ch knÏûÌ. Postupem Ëasu ËlovÏk opustÌ ten prvotnÌ impuls
a op¯e se spÌöe vÌce o Boha neû jen o svÈ vzory
a vytvo¯Ì si takÈ s·m sv˘j styl, ale myslÌm, ûe
to poË·teËnÌ, co mÏ pomohlo objevit povol·nÌ,
bylo: ÑJ· bych chtÏl b˝t jako oniì.
OtËe Davide, dÏkujeme za rozhovor,
p¯ejeme V·m hojnost BoûÌho poûehn·nÌ
p¯i VaöÌ pr·ci i v˝öe zmÌnÏnÈm studiu
a aù se V·m v naöÌ farnosti lÌbÌ!
Rozhovor p¯ipravila:
JUDr. ZdeÚka Hladk·

Příprava dospělých
ke svátosti křtu,
biřmování a eucharistie
Nov˝ kurz p¯Ìpravy dospÏl˝ch z·jemc˘ o k¯est zaËÌn·

ve st¯edu 3. ¯Ìjna 2007
od 18.30 do 20 hodin
v uËebnÏ v 1. pat¯e na fa¯e.
Setk·nÌ budou probÌhat vûdy ve st¯edu
od 18.30 do 20.00 hodin v 1. poschodÌ
v uËebnÏ na fa¯e u sv. Jakuba.
Absolventi kurzu p¯Ìpravy p¯ijmou sv·tost k¯tu o velikonocÌch 2009
u sv. Jakuba v BrnÏ.
P¯Ìpravu povede Mgr. Ludmila Grombi¯Ìkov· ve spolupr·ci s knÏûÌmi farnosti.
Vöichni z·jemci jsou srdeËnÏ zv·ni.

Zahájení přípravy
biřmovanců
P¯Ìprava ke sv·tosti bi¯mov·nÌ v naöÌ farnosti zaËne v pondÏlÌ 1. ¯Ìjna 2007 v 18 hodin
v uËebnÏ v 1. pat¯e na fa¯e. Absolventi p¯Ìpravy p¯ijmou tuto sv·tost o slavnosti Sesl·nÌ
Ducha svatÈho 11. kvÏtna 2008 v katedr·le
sv. Petra a Pavla v BrnÏ. P¯Ìpravu povede
Mgr. Pavel Hruban ve spolupr·ci s knÏûÌmi
naöÌ farnosti.
Vöichni p¯ÌpadnÌ z·jemci jsou srdeËnÏ
zv·ni.

Svatojakubská pouť do Santiaga de Compostela
PopravdÏ se v·m p¯izn·m, ûe se mi na tuto pouù ani trochu nechtÏlo. P¯i pomyölenÌ na
hroznou zdlouhavou cestu a 100 km pÏöÌ
pouù, kterou m·m p¯ed sebou, mi Ñvst·valy
hr˘zou vlasy na hlavÏì. Kdyû jsem se navÌc
dozvÏdÏla, ûe budu nejmladöÌ, nechtÏlo se mi
tam uû v˘bec. Asi to ode mne nebylo hezkÈ,
ale p¯izn·v·m, ûe m· jedin· myölenka byla
ta, ûe to s tÏmi Ñsta¯Ìkyì bude pÏkn· otrava.
Zase se na nÏ bude muset vöude Ëekat, no
vöak to zn·te... a jeötÏ ke vöemu dva knÏûÌ
a Ëty¯i ¯·dovÈ sestry, takûe to nebude û·dn·
legrace.
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TeÔ se up¯ÌmnÏ za svÈ odsuzujÌcÌ chov·nÌ
stydÌm, protoûe nejen, ûe to s tÏmi Ñsta¯Ìkyì
nebyla otrava, ale mnozÌ byly rychlejöÌ neû j·!
TakÈ ti dva knÏûÌ a Ëty¯i sestry byly naprosto
Ñnorm·lnÌ lidiì a bylo s nimi tolik legrace, ûe
jsem mÏla jeötÏ t˝den po pouti k¯eËe v b¯ichu
:)... Zaûili jsme spoleËnÏ opravdu mnoho kr·sn˝ch z·ûitk˘. NejkouzelnÏjöÌ na tom vöem
bylo, ûe jsme tvo¯ili jednu velkou rodinu.
Po cestÏ jsme navötÌvili Paray-le-Monial
ñ kl·öter, kde mÏla sv. MarkÈta Marie Alacoque zjevenÌ, Ars-sur-Formans ñ p˘sobiötÏ
sv. Jana Maria Vianney a Lurdy ñ rodiötÏ sv.
Bernadetty Soubirous. Pak
jsme p¯ejeli öpanÏlskÈ hranice a ocitli se v Triacastele ñ zaË·tku naöÌ pÏöÌ poutÏ. Tam
jsme dostali tzv. Credencialy
a jali se sbÌrat razÌtka, na z·kladÏ kter˝ch n·m pak mÏl
b˝t vyd·n dekret poutnÌka.
ZaËalo se r·no a kolem poledne se vÏtöinou dorazilo do
nÏjakÈho toho kempu. RozdÏlat stany, um˝t, möe, naveËe¯et a sp·t. R·no brzo vst·vat
(to bylo obzvl·ötÏ pro mÏ, velmi krutÈ...), sbalit stany, naloûit vÏci do autobusu (zde nesmÌm opomenout naöe p·ny
¯idiËe, kte¯Ì byli velmi ochotnÌ) a vyrazit na cestu. Takhle
se to opakovalo kaûd˝ den
a my mÏli povÏtöinou to ötÏs-

tÌ, ûe bylo v kempu mÌsto. Aû skoro ke konci
naöÌ poutÏ, kdyû jsme doöli do kempu, uk·zalo se, ûe tam nenÌ mÌsto. A tak jsme se autobusem vr·tili na kemp, kde jsme p¯edchozÌ
noc stanovali. Byl to velmi zvl·ötnÌ pocit vracet se zase zpÏt... MÏ osobnÏ jiû hned t¯etÌ den
zaËaly bolet nohy a myslela jsem si, ûe to
prostÏ neujdu. Ale nakonec jsme vöichni ve
zdravÌ doöli aû do Santiaga de Compostela,
kde jsme kaûd˝ obdrûel dekret poutnÌka. Po
prohlÌdce mÏsta, jsme se jeli podÌvat na Finesterra ñ ÑKonec svÏtaì. Na zp·teËnÌ cestÏ
jsme se stavili v Montserattu ñ poutnÌm mÌstÏ a v Monaku ñ Monte Carlu.
Po p¯Ìjezdu do »eskÈ republiky, jsme naöi
pouù zakonËili möÌ svatou a vydali zpÏt do
sv˝ch domov˘. Jsem moc r·da, ûe jsem tam
jela, protoûe jsem se sezn·mila s nov˝mi lidmi a poznala mnoho kr·sn˝ch mÌst.:)
Rudolf Ku¯e (L.M)

Exercicie s otcem Billem

Ministranská skála 2007

Jednou n·m n·ö kamar·d David BÌlek
¯Ìkal o indickÈm knÏzi, skrze kterÈho k n·m
hovo¯Ì B˘h. Dost mÏ to zajÌmalo a moje sourozence takÈ, ale kdyû jsem slyöela slovo KoclÌ¯ov, tak jedinÈ co mÏ napadlo, bylo to, ûe tam
budou jen samÈ babiËky, kterÈ si po¯·d na
nÏco stÏûujÌ: buÔ ûe je nÏco bolÌ, nebo nebolÌ
a majÌ po¯·d nÏjak˝ problÈm s okolÌm. No,
hrozn· p¯edstava, ale to mne neodradilo. Nakonec jsme jeli.
NejvÌc mÏ upoutalo to, ûe otec Bill n·m
st·le opakoval, ûe n·s miluje, ûe i B˘h n·s miluje; J· ale st·le nech·pala proË? Pak jsem to
ñ ale po velkÈm uzdravenÌ ñ koneËnÏ pochopila: P·n n·m tÌm dod·v· sÌlu.
TakÈ jsem byla uûasl·, ûe skrze otce Billa
vlastnÏ mluvÌ s·m B˘h, a kdyû se po cel˝ch
öest dnÌ nad n·mi r·no vûdy modlil, byl to
kr·sn˝, nepopsateln˝ pocit. Jsem moc r·da,
ûe jsem tam jela a p¯·la bych kaûdÈmu takovÈ
kr·snÈ uzdravenÌ, kterÈ dod· sebevÏdomÌ
a pravÈ ötÏstÌ...
M.M.

Putov·nÌ do Santiaga de Compostela

Dívčí Skála 2007
Jelikoû tÈmatem letoönÌ Sk·ly byla pouù
do Santiaga de Compostela, vedoucÌ se rozhodli, ûe n·s natrÈnujÌ öestikilometrov˝m pochodem k naöÌ chatÏ mÌsto obvyklÈ mnohem
pohodlnÏjöÌ cesty autobusem. Dokonce n·s
nenechali ani dospat! Hned prvnÌ noc jsme se
vydaly do lesa hledat poutnÌka. DalöÌ dny
jsme soutÏûili a sbÌrali kilometry, kter˝mi
jsem se p¯ibliûovali k Santiagu.
P¯edposlednÌ den jsme koneËnÏ doputovaly na slavnÈ poutnÌ mÌsto, kter˝m se stal
kostel ve Sk·le. Tam jsme se setkaly se svat˝m Jakubem a po zodpovÏzenÌ nÏkolika ot·zek na ud·losti v jeho ûivotÏ jsme obdrûely
poutnick˝ glejt. Vypadalo to tak, ûe jiû nic jinÈho nedostaneme, ale z·hadn˝ poutnÌk n·s
poslal jeötÏ hledat sladkou odmÏnu, kter·
visela na stromÏ na h¯bitovÏ.
DalöÌ den jsme jely dom˘. Bylo to tam
letos tak skvÏlÈ, ûe se n·m ani nechtÏlo.
T.L.
»esk· biskupsk· konference, CyrilometodÏjsk· teologick· fakulta UP v Olomouci,
VysokoökolskÈ katolickÈ hnutÌ, Kolegium katolick˝ch lÈka¯˘, BioetickÈ centrum Hippokrates a dalöÌ instituce po¯·dajÌ p¯i p¯Ìleûitosti 20. v˝roËÌ vyd·nÌ instrukce Donum Vitae konferenci s mezin·rodnÌ ˙ËastÌ

éIVOT JE DAR
Konference se kon· pod z·ötitou rektora
Masarykovy univerzity prof. PhDr. Petra Fialy, PhD. a rektora Univerzity PalackÈho
v Olomouci prof.RNDr. LubomÌra Dvo¯·ka,
CSc.
v BrnÏ ve dnech 12. aû 14. ¯Ìjna 2007
P¯edn·öejÌ p¯ednÌ dom·cÌ i zahraniËnÌ odbornÌci z oblasti teologie, medicÌny, psychologie, sociologie i dalöÌch obor˘.
HlavnÌ refer·t p¯ednese prezident
PapeûskÈ akademie pro ûivot Mons. Elio
Sgreccia.
PoËet mÌst je omezen, p¯ihl·öky se posÌlajÌ nejvhodnÏji elektronickou poötou na adresu: bioetika@volny.cz, p¯ÌpadnÏ dopisem na
adresu: Hippokrates, MÌËkova 59, 614 00 Brno, tel. 548 527 262.

Sestava letoönÌ sk·ly
»ty¯i hlavnÌ vedoucÌ: Petr M˙Ëka, Jana
M˙Ëkov·, Luk·ö Synek (Bizon), Marie
M˙Ëkov·.
Dva praktikanti: VojtÏch HaiËman (Hitachi), VojtÏch Cajzl (C·ja).
Kucha¯ky:
Jana M˙Ëkov·, Marie M˙Ëkov·.
Ministrantsk· sk·la trvala sedm dnÌ a to
od 16. 7. do 22. 7. 2007.
P¯ijeli jsme v pondÏlÌ 16. 7. odpoledne.
Jiû po des·tÈ jsem se letos z˙Ëastnil s ministranty od sv. Jakuba tÈto Sk·ly. Letos poprvÈ jsem byl zapojen jako praktikant. Pom·hal jsem vedoucÌm p¯i organizov·nÌ her.
N·plnÌ celot·borovÈ hry bylo ÑP¯enesenÌ
ostatk˘ sv. Jakuba do Santiaga de Compostelaì.
ï V pondÏlÌ veËer jsme zah·jily celot·borovou hru t·bor·kem a p¯itom se odehr·la
prvnÌ noËnÌ hra. P¯evleËen˝ Bizon za posla
sv. Jakuba p¯ibÏhl k t·borovÈmu ohni
a sdÏlil n·m, ûe m·me p¯enÈst ostatky sv.
Jakuba do Santiaga de Compostela. Ale taky n·m ¯ekl, ûe jsou mu v pat·ch lupiËi,
kte¯Ì ty ostatky chtÏjÌ ukr·st. A tak kaûd˝
se jednotlivÏ vydal na cestu. Za ˙kol mÏl
kaûd˝ jÌt po svÏteln˝ch znamenÌ aû k mÌstu, kde byly na zemi poloûenÈ ostatky sv.
Jakuba. Byly to: bota, moöna, v·Ëek, pl·öù,
cingulum, k¯Ìû, h˘l, muöle, meË a l·hev.

Kaûd˝ mÏl vzÌt jen jednu vÏc a donÈst ji do
cÌle.
ï V ˙ter˝ byla hra: rozdÏlov·nÌ se do skupinek. Byly po pÏti a jmenovaly se
Z¡PADNÕ
a
V›CHODNÕ
Kuba Nozar
VÌtek HaiËman
Honza äirok˝
Michal K¯iv·nek
Kuba Karas
MatÏj Nozar
Martin HaiËman
David Kaisler
Petr Kar·sek (»utora),
Vojta Kar·sek (KvÏtin·Ë)
ï Ve st¯edu jsme mÏli azimunù·k, odpoledne fotbal a veËer koup·nÌ na KachliËce.
A tak to ölo d·l...
ï V sobotu byla zase noËnÌ hra p¯i t·bor·ku a to n·m uû celot·borov· hra konËila.
1. mÌsto obsadila skupinka V˝chodnÌ a 2.
mÌsto obsadila Z·padnÌ. Pak n·sledovalo
p¯ed·v·nÌ diplom˘. A nakonec byla jeötÏ
noËnÌ stezka, kde vöichni p¯ekon·vali sv˘j
strach. Ti mladöÌ öli do cÌle, mÏli vzÌt zap·lenou svÌËku a vr·tit se s nÌ zpÏt a ti staröÌ
mÏli p¯ijÌt k rybnÌku, p¯eplavat na ostrov,
vzÌt zap·lenou svÌËku, p¯eplavat zp·tky na
b¯eh a vr·tit se zpÏt k t·bor·ku s tou svÌËkou.
ï V nedÏli jsme öli r·no na möi. Pak n·sledoval ˙klid a odjezd.
LetoönÌ sk·la se mi nejvÌce lÌbila, protoûe
jsem mÏl ˙lohu praktikanta a vöechny hry
byly obzvl·öù zajÌmavÈ.
VojtÏch HaiËman

Přípravy snoubenců v naší farnosti
StejnÏ jako v p¯edchozÌch letech, tak
i v letoönÌm ökolnÌm roce 2007/2008 bude probÌhat v naöÌ farnosti p¯Ìprava snoubenc˘ na
cÌrkevnÌ manûelstvÌ. Samotn· p¯Ìprava samoz¯ejmÏ nezaruËÌ bezproblÈmovÏ ûitÈ manûelstvÌ, avöak pom·h· k z·kladnÌmu porozumÏnÌ toho rozmÏru, kter˝ manûelskÈmu
svazku urËil B˘h. Proto absolvov·nÌ tÈto p¯Ìpravy ch·peme jako jednu z podmÌnek pro
uzav¯enÌ manûelstvÌ v naöem kostele.
DalöÌ podmÌnky pro uzav¯enÌ cÌrkevnÌho
manûelstvÌ:
ñ ûadatelÈ jsou muû a ûena, jsou plnoletÌ
a jsou svÈpr·vnÌ
ñ oba ûadatelÈ jsou pok¯tÏnÌ katolÌci (nebo je
pok¯tÏn˝ alespoÚ jeden z nich)
ñ oba jsou svobodnÌ, ovdovÏlÌ nebo jejich d¯ÌvÏjöÌ manûelstvÌ cÌrkevnÌ autorita prohl·sila za neplatnÈ
ñ ve sÚatku jim nebr·nÌ û·dn· p¯ek·ûka
ñ oba se rozhodli pro manûelstvÌ zcela svobodnÏ bez jakÈhokoli n·tlaku
P¯Ìprava na manûelstvÌ je zdarma a skl·d· se ze öesti setk·nÌ. PrvnÌ Ëty¯i vedou brnÏnötÌ knÏûÌ (P. Petr Beneö, P. Pavel äenky¯Ìk, P. Hynek ämerda, P. David Ambroû)
a dalöÌ dvÏ jsou svÏ¯ena vybran˝m manûelsk˝m p·r˘m, kte¯Ì r·di p¯ed·vajÌ mnohÈ ze
sv˝ch zkuöenostÌ. DalöÌ p¯Ìpadn· setk·nÌ si
snoubenci domluvÌ jiû soukromÏ s knÏzem,
kter˝ je bude odd·vat.
P¯Ìprava je urËena
ñ snoubenc˘m, kte¯Ì budou mÌt svatbu v kostele sv. Jakuba

ñ snoubenc˘m z farnostÌ knÏûÌ, kte¯Ì se na
p¯ÌpravÏ podÌlejÌ
ñ podle moûnosti takÈ snoubenc˘m, kte¯Ì pl·nujÌ svatbu jinde (se souhlasem duchovnÌho
spr·vce v mÌstÏ, kde pl·nujÌ svatbu).
Jednotliv· setk·nÌ zaËÌnajÌ podle rozpisu
vûdy v 19:00 hod. na fa¯e u sv. Jakuba.
TermÌny p¯Ìprav snoubenc˘
nauka I.:
3.9. - 10.9. - 17.9. - 24.9. - 1.10. - 8.10.
nauka II.:
8.10. - 15.10. - 22.10. - 29.10. - 5.11. - 12.11.
nauka III.:
12.11. - 19.11. - 26.11. - 3.12. - 10.12. - 17.12.
nauka IV.:
7.1. - 14.1. - 21.1. - 28.1. - 4.2. - 11.2.
nauka V.:
4.2. - 11.2. - 18.2. - 25.2. - 3.3. - 10.3.
nauka VI.:
3.3. - 10.3. - 17.3. - 31.3. - 7.4. - 14.4.
nauka VII.:
7.4. - 14.4. - 21.4. - 28.4. - 5.5. - 12.5.
nauka VIII.:
5.5. - 12.5. - 19.5. - 26.5. - 2.6. - 9.6.
nauka IX.:
2.6. - 9.6. - 16.6. - 23.6. - 30.6. - 7.7.
BÏhem pr·zdnin a dovolen˝ch je obtÌûnÈ
d·t cel˝ tento t˝m dohromady, proto pl·nujte
absolvov·nÌ p¯Ìpravy na svatbu radÏji ve
ökolnÌm roce.
Podle nabÌdky si napl·nujte p¯Ìpravu dostateËnÏ dop¯edu a p¯ijÔte se na faru u sv. Jakuba domluvit.
Otec V·clav Slouk
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13. 9.
14. 9.
15. 9.
16. 9.
16. 9.
16. 9.
16. 9.
17. 9.
17. 9.
19. 9.
20. 9.
21. 9.
23. 9.
23. 9.
26. 9.
27. 9.
28. 9.
29. 9.
30. 9.
30. 9.
1. 10.
1. 10.
2. 10.
3. 10.
4. 10.
6. 10.
6. 10.
7. 10.
7. 10.

Hodina

9.30
20.00

20.00

10.45
16.00
17.00

13.30

20.00
18.00
18.30

15.00

Co n·s Ëek·

MÌsto

DiecÈznÌ pouù farnostÌ a rodin
éÔ·r nad S·zavou
22. nedÏle v mezidobÌ
DiecÈznÌ sbÌrka na TV NOE
Möe sv. se zvl·ötnÌm zamÏ¯enÌm na dÏti
kostel
Pam·tka sv. ÿeho¯e VelikÈho, papeûe a uËitele cÌrkve
Zased·nÌ farnÌ pastoraËnÌ rady
fara
Pam·tka sv. Melichara GrodeckÈho, knÏze a muËednÌka
Sv·tek NarozenÌ Panny Marie
23. nedÏle v mezidobÌ
Pam·tka bl. Karla Spinoly, knÏze a muËednÌka
Pam·tka JmÈna Panny Marie
Setk·nÌ katechet˘, dirigent˘, vedoucÌch ministrant˘, vedoucÌch spoleËenstvÌ,
z·jemc˘ o ûivot farnosti
fara
Pam·tka sv. Jana Zlato˙stÈho, biskupa a uËitele cÌrkve
Sv·tek Pov˝öenÌ SvatÈho K¯Ìûe
Pam·tka Panny Marie BolestnÈ
24. nedÏle v mezidobÌ
FarnÌ kav·rna (Ñmoûn· p¯ijde i Abrah·mì)
fara
Setk·nÌ ˙ËastnÌk˘ pouti (Ñmoûn· p¯ijde i Abrah·mì)
fara
EkumenickÈ modlitebnÌ setk·nÌ
katedr·la
Pam·tka sv. KornÈlia, papeûe, a Cypri·na, biskupa, muËednÌk˘
Pam·tka sv. Roberta Bellarmina, biskupa a uËitele cÌrkve
Pam·tka sv. Janu·ria, biskupa a muËednÌka
Pam·tka sv. Ond¯eje Kin Taegona, knÏze, Pavla Chong Hasanga a druh˘, muËednÌk˘
Sv·tek sv. Matouöe, apoötola a evangelisty
25. nedÏle v mezidobÌ
Pouù brnÏnskÈho dÏkanstvÌ do katedr·ly
katedr·la
Pam·tka sv. Kosmy a Dami·na, muËednÌk˘
Pam·tka sv. Vincence z Pauly, knÏze
Slavnost sv. V·clava, muËednÌka, hlavnÌho patrona ËeskÈho n·roda
Sv·tek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandÏl˘
26. nedÏle v mezidobÌ
RedakËnÌ rada FarnÌho zpravodaje
fara
Pam·tka sv. Terezie od DÌtÏte JeûÌöe, panny a uËitelky cÌrkve
Zah·jenÌ p¯Ìpravy k p¯ijetÌ sv·tosti bi¯mov·nÌ
fara
Pam·tka sv. andÏl˘ str·ûn˝ch
Zah·jenÌ p¯Ìpravy dospÏl˝ch k p¯ijetÌ sv·tosti k¯tu
fara
Pam·tka sv. Frantiöka z Assisi
Pam·tka sv. Bruna, knÏze
3. misijnÌ kongres dÏtÌ
katedr·la
27. nedÏle v mezidobÌ
Koncert v kostele ñ Rockov· möe, Jesenick˝ smÌöen˝ sbor
kostel

Z lékárny doktora humoris causa
Mlad˝ Abraham ñ star˝ pades·tnÌk
VÌtej nov˝ Abra - hame
zbude na n·s kousek - hamÈ (öunka)
vËera bylo jenom . . . cet
dnes uû je to . . . s·t
budeme i my, nÏco . . . s·t?
V 50-ti m·ö n·rok na h˘l v rozkopanÈm BrnÏ,
proti ps˘m a bezdomovc˘m.
P¯ejeme Ti past˝¯skou berlu, kdyû paseö BoûÌ
dobytek.
V mÏstskÈ dopravÏ pohodlnÈ sedadlo, pokud
Ti jej nÏkdo mladöÌ neobsadil.
TakÈ poloviËnÌ jÌzdnÈ v p¯eplnÏnÈ mÏstskÈ
dopravÏ, kdyû budeö st·t na jednÈ noze, a to
jeötÏ ne na svÈ.
Voln˝ vstup do vöech muzeÌ, kde zaöept·ö nad
vöemi relikviemi: ÑJ· jsem proti V·m jeötÏ
mladÌk.ì

ÑOsude, ” sude, co s n·ma bude ñ je sucho
neteËeö!ì
Aù tv· pravice nic nevidÌ, ûe nic nedala tv·
levice.
Pades·tnÌky p¯estanou platit, st·hnou je
a p˘jdou do örotu. Dokud budeö Pades·tnÌku
platit, nest·hneme TÏ a do örotu nep˘jdeö!
Do z·chytky nechodÌö vizitovat, i tam m·ö
odlouËenÈ bratry.
KÈû je Ti ˙tÏchou, ûe sv. Jakub je o nÏco staröÌ
neû Ty.
Kostel sv. Jakuba je pozdnÌ ötÌhl· gotika, Ty
se nÏkdy rozlÈv·ö aû do baroka.
Protoûe jsme n·rod piva¯˘, d·me Ti d·rkem
jednu radu: ÑR·no Ti staËÌ litr, v poledne do
dûb·nu a veËer k˝bl; ale ne abys chlastal!ì
DÏkujem Ti ze srdce Pane, ûe ho mezi n·mi
m·me!

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! 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 ¯ÌjnovÈ ËÌslo zpravodaje je v nedÏli 30. z·¯Ì 2007.
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