farnÌ SVAT› JAKUB BRNO
zpravodaj

Z¡ÿÕ 2008

Milí bratři a sestry, farníci
a všichni, ke kterým se zpravodaj
farnosti u sv. Jakuba v Brně dostal.
Pr·zdniny skonËily, a tak v·s vöechny srdeËnÏ zdravÌm 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.
Do novÈho ökolnÌho roku opÏt vstupujeme s nov˝m farnÌm vik·¯em v naöÌ farnosti. V nedÏli 31. 8. 2008 se vydal na cestu za vzdÏl·nÌm do VÏËnÈho mÏsta ÿÌma n·ö
dosavadnÌ farnÌ vik·¯ Mgr. David Ambroû. Jiû p¯i letoönÌm knÏûskÈm svÏcenÌ brnÏnsk˝ biskup Mons. VojtÏch Cikrle ozn·mil, ûe dnem 1. 7. 2008 ustanovil do naöÌ farnosti novÈho farnÌho vik·¯e ñ novoknÏze ThLic. Jana BezdÏka. ObÏma vyproöujme
hojnost dar˘ Ducha SvatÈho k plnÏnÌ nov˝ch ˙kol˘.
V mÏsÌci z·¯Ì bych r·d upozornil na dva termÌny:
ñ v ˙ter˝ 9. 9. 2008 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;
ñ r·di bychom p¯ijali pozv·nÌ farnosti Vranov nad DyjÌ k ˙Ëasti na moravskÈ pouti
do JenÌkova u Duchcova, v severnÌch »ech·ch, kter· se uskuteËnÌ v sobotu 20. 9.
2008; naöe ˙Ëast na tÈto pouti bude ovöem z·viset na dostateËnÈm poËtu z·jemc˘.
Kdyû jsme na zaË·tku ledna tohoto roku zaËÌnali s rekonstrukcÌ prostor pro farnost v 1. poschodÌ budovy fary, ani v nejËernÏjöÌm snu mÏ nenapadlo, ûe ökolnÌ rok budeme zaËÌnat jeötÏ v provizoriu. Stalo se.
Opravy jeötÏ nejsou dokonËeny, a tak mÌsto do farnÌ kav·rny v·s jeötÏ zvu k brig·d·m na faru a k modlitb·m za ˙spÏönÈ dokonËenÌ oprav.
DÏkuji za vaöi dosavadnÌ sluûbu, pomoc a trpÏlivost a vyproöuji v·m hojnost BoûÌho poûehn·nÌ.
Otec V·clav Slouk

Věnování
Když si
myslíme, že
větší utrpení
nad naše není,
vzpomeňme si,
že lidé bez
rukou mezi
námi žijí.
Jejich síla
a víra k životu
je veliká, když
malují ústy
a nohama.
Mohou nám
být příkladem
smířit se
někdy s naším
těžkým osudem.
I v utrpení
sílu k životu
a víru mít!
Alena Veithová

Světec měsíce: 9. z·¯Ì ñ sv. Petr Klaver
knÏz, ¯eholnÌ mision·¯
Patron Ëernoösk˝ch misiÌ (1896), misijnÌch sester sv. Petra Klavera a lidÌ ûijÌcÌch v otroctvÌ.
Petr Klaver byl knÏzem a ¯eholnÌm mision·¯em Tovaryöstva JeûÌöova, kter˝ p˘sobil mezi
Ëern˝m obyvatelstvem americkÈho kontinentu.

Úmysly apoštolátu
modlitby na září 2008
⁄mysl vöeobecn˝
Aby k¯esùanÈ obhajovali pr·va tÏch, kte¯Ì museli
opustit domovy kv˘li v·lce nebo pron·sledov·nÌ.
⁄mysl misijnÌ
Aby kaûd· k¯esùansk· rodina rozvÌjela hodnoty
l·sky a spoleËenstvÌ a evangelizovala s citlivostÌ
a otev¯enostÌ k pot¯eb·m bliûnÌch.
⁄mysl n·rodnÌ
Aby ve studijnÌch programech ökol a v pÈËi rodiË˘ mÏla n·boûensk· v˝chova svÈ nezastupitelnÈ
mÌsto.

Proto se mu nÏkdy ¯Ìk· Ñapoötol Ëernoch˘ì. éil
v letech 1580ñ1654. Narodil se v katal·nskÈm
Verd˙, vzdÏl·nÌ nabyl na univerzitÏ v BarcelonÏ
a jezuitou se stal zhruba ve dvaceti letech (1600)
v TarragonÏ. V koleji v PalmÏ na Mallorce pocÌtil
touhu po Ëernoösk˝ch misiÌch ve vzd·len˝ch konËin·ch, p¯iËemû ho pr˝ ovlivnil zejmÈna kl·öternÌ vr·tn˝ svat˝ Alfons Rodriguez. A proto hned
po skonËenÌ studiÌ vyplul za Atlantik. O pÏt let
pozdÏji (1615) byl vysvÏcen na knÏze v severokolumbijskÈm mÏstÏ CartagenÏ. Tehdy zaËal
spolupracovat s velk˝m mision·¯em jezuitskÈho
¯·du s Alfonsem de Sandoval. Oba se vÏnovali duchovnÌm pot¯eb·m otrok˘ v CartagenÏ
(v dneönÌ Kolumbii). BÏhem n·sledujÌcÌch t¯iceti
let Petr peËoval o vÌce neû t¯i sta tisÌc Ëern˝ch
otrok˘, k nimû mimo jinÈ pron·öel sv· k·z·nÌ.
VÏtöina tÏchto z·stup˘ byla p¯epravena do LatinskÈ Ameriky z africkÈ domoviny ve straön˝ch
(pokraËov·nÌ na str. 2)
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podmÌnk·ch, Ëasto bez vody, potravy,
otroci byli decimov·ni nejr˘znÏjöÌmi
chorobami. Ti, kdo p¯eûili dopravu p¯es
Atlantik, byli posl·ni do jihoamerick˝ch
dol˘ a na plant·ûe. RoËnÏ se u americk˝ch b¯eh˘ ˙dajnÏ vylodilo na deset tisÌc
otrok˘. Petr a jeho û·ci v CartagenÏ jim
pod·vali hned potÈ, co dorazili na mÌsto
urËenÌ, kdyû byli jeötÏ uzav¯eni v lodÏnicÌch, lÈky, vodu, potraviny, ale i p·lenku, citrony a tab·k, uËili je z·klad˘m
k¯esùanskÈ vÌry a snaûili se vr·tit jim pocit lidskÈ d˘stojnosti. Proto se stal Petr
patronem otrok˘, vÏzÚ˘ a vöech chud˝ch
bez ohledu na barvu pleti. NavötÏvoval

FATYM
Vranov nad DyjÌ
a farnost u sv. Jakuba v BrnÏ
srdeËnÏ zve
na

Moravskou pouť
do Jeníkova
u Duchcova
v sobotu
20. září 2008
Program:
ï 11.00 ˙vodnÌ modlitba
v Lahoöti
ï procesÌ do JenÌkova (cca 2 km)
Ti, kte¯Ì nemohou tuto cestu ujÌt
pÏöky, budou p¯evezeni autobusem.
ï slavn· poutnÌ möe svat·
v chr·mu svatÈho Petra
a Pavla v JenÌkovÏ
ï po möi svatÈ setk·nÌ s mÌstnÌmi
farnÌky a malÈ obËerstvenÌ
ï p¯i zp·teËnÌ cestÏ bude
poboûnost v K¯em˝ûi
Odjezd autobusu:
5.30 z Brna od BohÈmy
Cena: 400,ñ KË
Hl·sit se m˘ûete v sakristii nebo
na fa¯e u sv. Jakuba.
Telefon: 731 402 777.
P¯ihlaste se co nejd¯Ìve! P¯i malÈm z·jmu se pouù neuskuteËnÌ.
PÿIJœTE PODPOÿIT
VÃÿÕCÕ
V ÑMISIJNÕ OBLASTIì
SEVERNÕCH »ECH.
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dÏlnÌky v dolech a na plant·ûÌch, ve vÏznicÌch i ve öpit·lech. P¯itom v krimin·lech byli drûeni i vÏzni inkvizice.
To vöechno neprov·dÏl bez odporu ñ
protestovali majitelÈ plant·ûÌ, kte¯Ì mÏli
pocit, ûe Petr ma¯Ì Ëas otrok˘ a d·vali
mu za vinu, jestliûe se nÏkdy otroci chovali nep¯ÌstojnÏ. Odcizil se tak svou
umÌnÏnostÌ a svÈhlavou nep¯ÌstupnostÌ
i vyööÌm cÌrkevnÌm kruh˘m. NicmÈnÏ po
smrti, kter· nebyl lehk· (1654), protoûe
Petr Klaver ve svÌzeln˝ch klimatick˝ch
podmÌnk·ch, ochrnul a trpÏl st·l˝mi bolestmi, se mu dostalo zaslouûen˝ch poct
i od jeho nad¯Ìzen˝ch. BÏhem k·z·nÌ ho

˙dajnÏ ranila mrtvice a tak Petr Klaver
musel svÈ Ëinnosti toku 1650 zanechat
a po zbytek svÈho ûivota jen str·dal
vlastnÌm utrpenÌm Za lÈta svÈho p˘sobenÌ ˙dajnÏ pok¯til na t¯i sta tisÌc, moûn· i jeötÏ vÌce otrok˘ a za jedin˝ rok vyslechl vÌc neû pÏt tisÌc zpovÏdÌ, v nichû se
mu otroci nejspÌöe vyplakali z tÏûkostÌ
svÈho ûivota. Za svatÈho vöak byl prohl·öen Lvem XIII. aû roku 1888 a o dalöÌch osm let pozdÏji (1896) se stal ofici·lnÌm patronem Ëernoösk˝ch misiÌ. »ernoöskÈ misie v Africe podporujÌ dodnes
sestry Petra Klavera.
Podle VelkÈ knihy svÏtc˘

Poděkování farní rodině
MilÌ brat¯i a sestry, v·ûenÌ p¯·telÈ,
jak asi tÈmÏ¯ vöichni vÌte, 10. dubna
t.r., kdy u mÏ byl zjiötÏn n·dor na
pravÈ stranÏ mozku, se mi radik·lnÌm zp˘sobem zmÏnil ûivot. ObdobÌ
od 10. dubna do 2. srpna jsem str·vila v nemocnici v BohunicÌch. NynÌ
jsem uû doma a cÌtÌm se podstatnÏ
lÈpe. Samoz¯ejmÏ jsem se musela
vzd·t mnoha aktivit vËetnÏ pr·ce,
kter· mÏ bavila. MusÌm vzÌt na vÏdomÌ, ûe jiû nemohu ÑlÌtat jak hadr na
holiì, ale v mnoh˝ch smÏrech jsem
odk·z·na na pomoc svÈho okolÌ. Ale
pr·vÏ proto pÌöi tyto ¯·dky. DÏkuji
V·m vöem, kte¯Ì jste mÏ navötÌvili
v nemocnici, dÏkuji za Vaöe modlitby
a möe svatÈ, kterÈ za mnÏ byly odslouûeny. Zvl·ötnÌ dÌk n·leûÌ otci
V·clavovi, kter˝ mÏ p¯es veökerou
svoji vytÌûenost nÏkolikr·t navötÌvil
v nemocnici, otci Karlovi za povzbudiv· slova, p˘sobÌcÌ jako balz·m na
duöi, ing. VÌùovi Smolkovi, kter˝ mi
neziötnÏ dÏl· taxik·¯e p¯i dopravÏ na
nedÏlnÌ bohosluûby a lÈka¯sk· vyöet¯enÌ.

ProûÌv·m nelehkÈ obdobÌ, ale dÌky v˝öe zmÌnÏnÈ pomoci V·s vöech cÌtÌm, jak jsem jÌm doslova p¯en·öena.
Svoji nemoc vnÌm·m jako napomenutÌ a Ëas k zamyölenÌ nad sv˝m dosavadnÌm ûivotem. UvÏdomuji si, jak
˙ûasn˝ je dar vÌry a mohu odpovÏdnÏ
prohl·sit, ûe dosud nikdy jsem nepocÌtila tolik l·sky a neziötnÈ pomoci
jako pr·vÏ nynÌ.

Zahájení nového
kurzu přípravy
dospělých ke křtu

Zahájení přípravy
biřmovanců

Nov˝ kurz p¯Ìpravy dospÏl˝ch z·jemc˘ o k¯est zaËÌn· ve st¯edu 1. ¯Ìjna 2008 v 18.30 hodin.
Setk·nÌ budou probÌhat vûdy ve
st¯edu v 1. poschodÌ v uËebnÏ na fa¯e
u sv. Jakuba od 18.30 do 20 hodin.
P¯Ìprava je rozvrûena tak, aby ob¯ad
k¯tu probÏhl o VelikonocÌch 2010.
P¯Ìpravu vede Mgr. Ludmila Grombi¯Ìkov· ve spolupr·ci s knÏûÌmi farnosti.
SrdeËnÏ zveme vöechny z·jemce.
Otec V·clav Slouk

Jsem vdÏËn· za BoûÌ napomenutÌ
i öanci, kter· je mi zatÌm jeötÏ d·v·na. N·dor se zmenöil a v souËasnÈ
dobÏ jeötÏ doch·zÌm na oza¯ov·nÌ do
Masarykova onkologickÈho ˙stavu.
V d˘sledku prodÏlanÈ chemoterapie
i s ohledem na mnoûstvÌ uûÌvan˝ch
lÈk˘ m·m sice trochu pomalejöÌ myölenÌ, ale ujiöùuji V·s, ûe na celou farnÌ
rodinu pamatuji ve sv˝ch modlitb·ch.
JeötÏ jednou dÌky Bohu
a dÌky V·m vöem,
milÌ p¯·telÈ!
Zdenka Hladk·

P¯Ìprava ke sv·tosti bi¯mov·nÌ v naöÌ farnosti zaËne v pondÏlÌ 6. ¯Ìjna 2008 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 v nedÏli 31. kvÏtna 2009
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.

Přípravy snoubenců v naší farnosti
StejnÏ jako v p¯edchozÌch letech, tak
i v letoönÌm ökolnÌm roce 2008/2009 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. Bohumil Urb·nek,
P. Jan BezdÏk) 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.:
1. 9., 8. 9., 15. 9., 22. 9., 29. 9., 6. 10.
nauka II.:
6. 10., 13. 10., 20. 10., 27. 10., 3. 11.,
10. 11.
nauka III.:
3. 11., 10. 11., 24. 11., 1. 12., 8. 12., 15. 12.
nauka IV.:
5. 1., 12. 1., 19. 1., 26. 1., 2. 2., 9. 2.
nauka V.:
2. 2., 9. 2., 16. 2., 23. 2., 2. 3., 9. 3.
nauka VI.:
2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3., 6. 4.
nauka VII.:
20. 4., 27. 4., 4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5.
nauka VIII.:
25. 5., 1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6., 29. 6.
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

P. Jozef Blaščák – 70 let
P¯ed nÏkolika dny ñ ve Ëtvrtek 28. 8. 2008 ñ oslavil svÈ 70. narozeniny
dÏkan brnÏnsk˝ a biskupsk˝ vik·¯ pro Moravu ¯eckokatolickÈ cÌrkve
otec Jozef BlaöË·k. Jiû nÏkolik let bydlÌ na naöÌ fa¯e, v naöÌ farnosti
slouûÌ jako presbyter jednomu z neokatechumen·tnÌch spoleËenstvÌ a je
souË·stÌ knÏûskÈho spoleËenstvÌ v naöÌ farnosti.
P¯eji mu nejen hojnost dar˘ Ducha SvatÈho pro sluûbu tÏm, kte¯Ì jsou
mu svÏ¯eni, ale takÈ, aby se jeötÏ v aktivnÌ sluûbÏ doûil chvÌle, kdy svÏ¯enÈ spoleËenstvÌ bude moci uvÈst do novÏ opravenÈho a posvÏcenÈho
chr·mu sv. Josefa v BrnÏ.
Otci Jozefovi mnoh· a poûehnan· lÈta!
P¯i tÈto p¯Ìleûitosti takÈ p¯eji otci Karlu Hrazdilovi hojnost BoûÌho poûehn·nÌ k jeho 81. narozenin·m, kterÈ oslavil 29. 8. 2008, a Mons. Josefu HladÌkovi blahop¯eji k 53 rok˘m sluûby v kostele sv. Jakuba, kterÈ
zavröil 26. 8. 2008.
A vöem tÏmto spolubrat¯Ìm dÏkuji za vÏrnou a obÏtavou sluûbu v naöÌ
farnosti.
Otec V·clav Slouk

Termíny sběru věcí
pro CHARITU BRNO:
26. a 27. z·¯Ì 2008
17. a 18. ¯Ìjna 2008
14. a 15. listopadu 2008
5. a 6. prosince 2008
VÏci sbÌr·me vûdy v p·tek od 12 do 17
hod. a v sobotu od 9 do 12 hod. do ûelezniËnÌho vagÛnu, vedle n·stupiötÏ Ë. 5,
u hlavnÌho n·draûÌ »D ñ zast·vka ÑNovÈ
sadyì tramvajÌ Ë. 1, 2, 5, 10. ProsÌme, dodrûte Ëas sbÏru! VÏci p¯inesenÈ po odbavenÌ vagÛnu nem·me moûnost uskladnit.
Seznam vÏcÌ, kterÈ m˘ûete p¯inÈst
do sbÌrky organizovanÈ Charitou Brno:
ñ ODÃVY, PR¡DLO pro kojence, dÏti
i dospÏlÈ
ñ OBUV ñ JEN NOVOU !!!
ñ LOéNÕ PR¡DLO, PÿIKR›VKY, DEKY, SPACÕ PYTLE A STANY
ñ DOM¡CÕ POTÿEBY vybavenÌ dom·cnosti ñ n·dobÌ, p¯Ìbory, utÏrky...
ñ HYGIENICK… A TOALETNÕ POTÿEBY ñ m˝dla, kart·Ëe, öampÛny, ûÌnky,
zubnÌ pasty a kart·Ëky, holÌcÌ strojky
a m˝dla, h¯ebeny, ruËnÌky, toaletnÌ papÌr...
ñ PRACÕ PROSTÿEDKY
ñ ZDRAVOTNICK… PROSTÿEDKY ñ
obvazov˝ materi·l, dezinfekËnÌ prost¯edky, vitamÌnovÈ p¯Ìpravky ñ NE
L…KY !!!
ñ POTÿEBY PRO Z¡JMOVOU »INNOST ñ jehly, h·Ëky, pletacÌ dr·ty, nitÏ, bavlnky, zbytky p¯Ìze, vlny, l·tky...
ñ äKOLNÕ POTÿEBY tuûky pera, pastelky, barvy. ötÏtce, seöity, bloky. Ëtvrtky, papÌry, taöky, omalov·nky, pen·ly,
pravÌtka, kruûÌtka...
ñ HRA»KY, HRY, HUDEBNÕ N¡STROJE, SPORT. POTÿEBY (nerozbitÈ,
funkËnÌ)
ñ OPTICK… BR›LE (i poökozenÈ), OPTICK¡ SKLA, LUPY
ñ POHLEDNICE, POäTOVNÕ ZN¡MKY i pouûitÈ
ñ KNIHY ñ nauËnÈ i beletrii, uËebnice,
slovnÌky, knihy v ËeötinÏ i v cizÌch jazycÌch
ñ TRVANLIV… POTRAVINY ñ cukr,
mouka, luötÏniny, r˝ûe, tÏstoviny, Ëaj,
k·va, kakao, suöenÈ mlÈko...
ProsÌme, abyste darovanÈ vÏci p¯inesli, v uvedenÈm Ëase, zabalenÈ do
pytl˘, krabic, nebo taöek.
BliûöÌ informace:
pÌ. Hal·mkov· telef. 543 249 684
pÌ. Keprtov· telef. 543 214 816
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Z kalendáře: září 2008
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10.00
20.00

18.30

Co n·s Ëek·

Pam·tka sv. ÿeho¯e VelikÈho, papeûe a uËitele cÌrkve
23. nedÏle v mezidobÌ
DiecÈznÌ sbÌrka na cÌrkevnÌ ökolstvÌ
kostel
Sv·tek NarozenÌ Panny Marie
Pam·tka sv. Petra Klavera, knÏze
Setk·nÌ katechet˘, dirigent˘, vedoucÌch ministrant˘,
fara
vedoucÌch spoleËenstvÌ, z·jemc˘ o ûivot farnosti
Pam·tka bl. Karla Spinoly, knÏze a muËednÌka
Pam·tka JmÈna Panny Marie
Pam·tka sv. Jana Zlato˙stÈho, biskupa a uËitele cÌrkve
Sv·tek Pov˝öenÌ SvatÈho K¯Ìûe
Pam·tka Panny Marie BolestnÈ
Pam·tka sv. Ludmily, muËednice
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˘
Ekumenick· poboûnost, procesÌ, ekumenick· bohosluûba
kostel sv. Tom·öe, »erven˝ kostel
25. nedÏle v mezidobÌ
Pam·tka sv. Pia z Pietrelciny, knÏze
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
Ekumenick· bohosluûba
kostel C»SH Botanick·
RedakËnÌ rada FarnÌho zpravodaje
fara
Sv·tek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandÏl˘
Pam·tka sv. Jeron˝ma, knÏze a uËitele cÌrkve
Pam·tka sv. Terezie od DÌtÏte JeûÌöe, panny a uËitelky cÌrkve
Zah·jenÌ p¯Ìpravy dospÏl˝ch k p¯ijetÌ sv·tosti k¯tu
fara
Pam·tka sv. andÏl˘ str·ûn˝ch
Pam·tka sv. Frantiöka z Assisi
27. nedÏle v mezidobÌ

Z lékárny doktora humoris causa
DESATERO V NOV… äKOLE
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

MÌsto

BÏûÌ liöka do ökoly, budou novÈ ˙koly. Jde to vzh˘ru do kopce, nenaöla se korupce.
Nebudeö pÌti mlÈko ve ökole zadarmo.
M˘ûeö se tÏöit na sv·teËnÌ volnÈ dny, bude jich st·le p¯ib˝vat.
Miluj aspoÚ naoko otce z matËina t¯etÌho nebo ËtvrtÈho manûelstvÌ.
ChraÚ se ökolnÌch bitek, aù nejÌö biftek v polepöovnÏ.
Do öestky pr˝ nikdo neh¯eöÌ, potom jen h¯ÌönÌ lidÈ mÏsta praûskÈho, a to my nejsme.
NekraÔ, drû jenom pytel a sviù baterkou.
Leû m· kr·tkÈ nohy, pij jenom leû·k, aù daleko uteËeö.
Nep¯Ìsahej k¯ivÏ, nevÌö co p¯ijde, aù to nenÌ zn·mÈ celÈ t¯ÌdÏ.
äet¯i na d˘chod, k¯epelka pod mezÌ uû vol·: ÑBudeö bez penÏz, budeö bez penÏz!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.

A co Vy na to dÏdo Dvo¯·Ëku?
ÑJe to vöechno z vingluì ¯Ìk·m: ÑSeber vöechno co m˘ûeö a odnes to v pinglu!ì
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 28. z·¯Ì 2008.
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