farnÌ SVAT› JAKUB BRNO
zpravodaj

Z¡ÿÕ 2010

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 alespoÚ trochu odpoËati m˘ûeme spoleËnÏ budovat BoûÌ
kr·lovstvÌ na zemi, a tak smÏ¯ovat k BoûÌmu kr·lovstvÌ na vÏËnosti.
Jako vûdy na zaË·tku ökolnÌho roku, i letos se v ˙ter˝ 7. 9. 2010 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; z·roveÚ m·me udÏlat
jak˝si rozvrh hodin a vyuûitÌ prostor na fa¯e
V tomto mÏsÌci si p¯ipomeneme, ûe uplynul 1 rok od chvÌle, kdy naöi vlast a naöe mÏsto
navötÌvil papeû Benedikt XVI. Bylo by jistÏ uûiteËnÈ p¯ipomenout si alespoÚ nÏco z myölenek,
kterÈ n·m adresoval. NajdÏme si proto texty papeûe, vezmÏme a ËtÏme. Pr·vÏ dnes n·s vybÌzÌ
n·ö brnÏnsk˝ biskup VojtÏch, abychom vzali a Ëetli p¯edevöÌm BoûÌ slovo a hledali v nÏm slova
pro n·ö ûivot. P¯eji n·m vöem, aby n·s nov˝m ökolnÌm rokem prov·zelo p¯edevöÌm slovo naöeho Boha, ale takÈ slova tÏch, kte¯Ì n·m BoûÌ slovo budou aktualizovat.
Aù n·ö dobr˝ B˘h ûehn· v·m vöem, zvl·ötÏ vöem dÏtem, rodiË˘m, uËitel˘m a vychovatel˘m.
Otec V·clav Slouk

Maria
na každém
poutním místě
se zázrak stal,
aby nám cestu
k Tobě, ukázal.
Je jako maják
na moři, který
svým světlem
ukazuje cestu,
v bouří do
přístavu bezpečí.
Ať světlo Tvojí
lásky svítit
nepřestane, když
v životní bouři
hledáme cestu,
Maria, k Tobě.
Životní bouře
se překoná, Tvoje
náruč je pro nás,
Matičko, otevřená!
Alena Veithová

Světec měsíce: 10. z·¯Ì ñ bl. KAREL SPINOLA
Narodil se v roce 1564 s urËitou pravdÏpodobnostÌ
v Praze. Jeho otcem byl italsk˝ hrabÏ Oktavi·n, kter˝
p¯iöel z italskÈho Janova do Prahy a oûenil se s Ëeskou
ölechtiËnou. NÏkdy potÈ se p¯estÏhovali do Madridu,
kde vyr˘stal Rudolf II. a Karl˘v otec Oktavi·n pr˝
pat¯il mezi jeho uËitele. V souvislosti s otcov˝m zamÏstn·nÌm u dvora p¯ev·ûnou Ë·st dÏtstvÌ str·vil Karel
ve äpanÏlsku.
V roce 1572 si ho vzal k sobÏ do pÈËe jeho str˝c, kter˝ byl biskupem v jihoitalskÈ Nole. Zde Karel studoval
u jezuit˘ a v jejich ¯·du 23. 12. 1584 zaËal novici·t. DalöÌm mÌstem p¯Ìpravy na povol·nÌ byla Neapol, v nÌû studoval filosofii a 25. 12. 1586 sloûil t¯i ¯eholnÌ sliby. Jiû
od prvnÌ zpr·vy o muËednickÈ smrti Rudolfa Acquavivy
a jeho druh˘ v SalsettskÈ oblasti Indie, Karel touûil
po misiÌch ve v˝chodnÌ Asii a zem¯Ìt pro Krista povaûoval za velikÈ ötÏstÌ. Pro celou rozs·hlou v˝chodnÌ oblast
se uûÌvalo slova Indick·.
Na dalöÌ studie byl posl·n do Brera a pak do Mil·na,
kde dostudoval teologii a r. 1594 p¯ijal knÏûskÈ svÏcenÌ.
Po nÏm û·dal p¯edstavenÈ o moûnost vycestovat jako

Úmysly apoštolátu
modlitby na září 2010
⁄mysl vöeobecn˝
Aby hl·s·nÌ BoûÌho slova v mÈnÏ rozvinut˝ch oblastech
svÏta obnovovalo srdce lidÌ a povzbuzovalo je k aktivnÌ
pr·ci pro opravdov˝ spoleËensk˝ pokrok.
⁄mysl misijnÌ
Abychom otevÌrali sv· srdce l·sce, a tak uËinili konec
Ëetn˝m v·lk·m a konflikt˘m, jimiû st·le krv·cÌ n·ö svÏt.
⁄mysl n·rodnÌ
Aby dÏti v naöich ökol·ch byly nejen vzdÏl·v·ny, ale i vychov·v·ny k osvÏdËen˝m mravnÌm hodnot·m.

mision·¯ do Japonska. V rodinÏ vyvolal rozho¯ËenÌ jiû
Karl˘v vstup do jezuitskÈho ¯·du a tÌm vÌce byla proti
cestÏ do misiÌ. Jeho p¯Ìbuzn˝ biskup a kardin·l nakonec
proti tÈto cestÏ nic nepodnikl. Karel za nÌm öel z ˙cty
k nÏmu, sdÏlil mu svÈ pevnÈ rozhodnutÌ a dodal, ûe douf·, ûe kardin·l svatÈ Matky CÌrkve neuplatnÌ vliv svÈ vysokÈ hodnosti, aby p¯ipravil synovce o tak velikÈ ötÏstÌ.
TÈmÏ¯ po roËnÌm p˘sobenÌ v CermÛny se doËkal dopisu,
t˝kajÌcÌho se povolenÈ cesty do Japonska. K vyplutÌ z Janova doölo na zaË·tku roku 1596, ale loÔ jeötÏ u italskÈho pob¯eûÌ najela na sk·lu a cesta byla pozdrûena na samÈm zaË·tku. Karel Spinola p¯i Ëek·nÌ sestavil litanie
k jezuitsk˝m muËednÌk˘m a za proseb o jejich p¯Ìmluvu
vyrazil se sv˝m druhem na cestu p¯es äpanÏlsko a Portugalsko. Od jeho b¯eh˘ mÏli odplout 10. 4. tÈhoû roku.
⁄dajnÏ z lisabonskÈho p¯Ìstavu vypluli aû 10. srpna.
Propluli kolem Afriky a poblÌû mysu DobrÈ nadÏje p¯iöli
n·mo¯nÌci o kormidlo. VÌtr hnal loÔ na z·pad a zaËalo se
na nÌ öÌ¯it onemocnÏnÌ se zimnicÌ. OnemocnÏli i nÏkte¯Ì
ze sedmi mision·¯˘. Nakonec p¯ist·li u jihoamerickÈho
pob¯eûÌ poblÌû St. Salvadore v Brasilii. Oprava lodi se
prot·hla na Ëty¯i mÏsÌce a mision·¯i zatÌm p˘sobili pastoraËnÏ p¯i mÌstnÌm kl·öteru. K pokraËov·nÌ cesty doölo
12. 12., ale po urËitÈm delöÌm ˙seku plavby je v KaribskÈm mo¯i zastihla siln· bou¯e. Jejich poökozen· loÔ
p¯ist·la 25. 3. u Portorika. Zde mision·¯i slouûili zejmÈna Ëernoch˘m a z ostrova odpluli 21. 8. 1597 ve dvou lodÌch. Po dvou mÏsÌcÌch plavby potkali anglickou v·leËnou loÔ a jelikoû to bylo v dobÏ v·leËnÈho konfliktu Anglie se äpanÏlskem a Portugalskem, po dvouhodinovÈm
boji byli mision·¯i s pos·dkou zajati. AngliËanÈ po zjiötÏnÌ o koho jde, vr·tili vÏci zabavenÈ mision·¯˘m a vysadili je u anglickÈho p¯ÌstavnÌho mÏsta Yarmouthu. Odtud se poda¯ilo mision·¯˘m vyplout aû dalöÌ rok v lednu
a dorazili zpÏt k Lisabonu. Znovu od portugalsk˝ch b¯eh˘ vypluli koncem b¯ezna 1599 ve smÏru k Indii.
(pokraËov·nÌ na stranÏ 2)
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P. Spinola na lodi onemocnÏl a p¯ist·l
v indickÈm Goji. Z Goje plul dva mÏsÌce k Malace a po osmi dnech pokraËoval ËÌnsk˝m mo¯em a v listopadu 1600 dorazil k p¯ÌstavnÌmu
mÏstu Makaa. Zde se zaËal uËit japonskÈmu
jazyku. Po mnoha obtÌûÌch na cestÏ se mu
z »Ìny do Japonska poda¯ilo dorazit aû poË·tkem kvÏtna r. 1602. HorlivÏ hned pokraËoval
v uËenÌ se mÌstnÌmu jazyku a svÈ misijnÌ p˘sobenÌ zaËal v ArimÏ. PozdÏji p˘sobil asi 7 let
v Miyako (dneönÌm KjÛto), kterÈ b˝valo hlavnÌm mÏstem Japonska. PoË·tkem roku 1612
byl povol·n do Nagasaki a stal se gener·lnÌm
vik·¯em misiÌ a provinËnÌm prokur·torem.
P¯ed koncem ledna r. 1614 vyöel edikt
o postavenÌ k¯esùanstvÌ mimo z·kon a zaËalo
pron·sledov·nÌ. Edikt byl podeps·n Hidetadou, synem Ieyasu, jemuû otec p¯enechal titul öÛgun, aby zajistil moc vlastnÌ rodinÏ. äÛgun je zkratka titulu Sei-i TaiöÛgun a jedn·
se o vojev˘dce ñ gener·la. P. K. Spinola pokraËoval v Ëinnosti tajnÏ do 14. 9. 1618, kdy
byl v noËnÌch hodin·ch i se sv˝m pr˘vodcem
Ambroûem Fernandesem v Nagasaki zatËen
a po v˝slechu p¯epraven do vÏzenÌ v Suzuta
u Omury. OËek·val muËednickou smrt, ale
p¯edch·zelo ji 4 roky ûivÈho muËednictvÌ, jak
je nazval P. Porro a P. Spinola v nÏm vidÏl p¯Ìpravu na dokon·nÌ.
Prostor vÏzenÌ oznaËil za ÑptaËÌ klecì.
Zprvu obsahovala 17 BoûÌch posl˘, pozdÏji poËet vÏzÚ˘ v ˙zkÈ mÌstnosti stoupl aû na 33.
V noci se nedalo leûet ani ve dne se pohybovat. AË jejÌ Ë·st tvo¯ily k˘ly, mezi nimiû byly
mezery, vÏzni neust·le trpÏli z·pachem, neboù svÈ osobnÌ nezbytnÈ pot¯eby nemohli vykon·vat nÏkde mimo ani se nemohli m˝t Ëi
vymÏnit obleËenÌ. P¯es vöechnu tÌseÚ vÏznÏnÌ
seminaristÈ i katechumeni û·dali o p¯ijetÌ
do Tovaryöstva JeûÌöova a 7 jich po skonËenÌ
novici·tu v tÈto ÑptaËÌ kleciì sloûilo svatÈ sliby. P¯es veökerÈ st¯eûenÌ a svÌzelnou situaci
zde b˝vala snad dennÏ slavena NejsvÏtÏjöÌ
obÏù. DÌky paöer·ck˝m schopnostem k¯esùan˘ venku bylo z Ëeho promÏnit Kristovo TÏlo
a Krev. Den vÏzÚ˘, pod vedenÌm P. Spinoly,

mÏl pevn˝ ¯·d pro meditaci, recitaci modlitby
cÌrkve, r˘ûenec, po skromnÈm jÌdle i tzv. rekreaci a nechybÏl ani zpÏv neöpor a zpytov·nÌ
svÏdomÌ. VÏznÏnÌ, kterÈ je mÏlo zniËit, tak
vedlo k jejich vnit¯nÌmu r˘stu. Dne 28. 8.
1622 se P. K. Spinolovi poda¯ilo i napsat dopis
na rozlouËenou provinci·lovi. Psal v nÏm
Ñ...Odsouzeni pro jmÈno JeûÌöovo k smrtiì.
V ten den vtrhli mezi vÏznÏ soudnÌ pohunci
a mÌsto oËek·vanÈho usmrcenÌ je jen p¯epoËÌtali a sepsali jejich jmÈna.
V tomto roce se stal öogunem 19tilet˝ Tokugawa Iemitsu, kter˝ byl ctiû·dostiv˝, vrtoöiv˝ a krut˝. Nesn·öel kritiku ani n·mitky
a dr·ûdil ho odpor k¯esùan˘. Ediktem byli
k¯esùanÈ obvinÏni, ûe nep¯ipluli kv˘li obchodu, ale se z·mÏrem öÌ¯it zloËinn˝ Z·kon, zniËit Spr·vnou doktrÌnu (Kami a Budhy),
svrhnout st·vajÌcÌ vl·du st·tu a zmocnit se
zemÏ. Iemitsu zaËal proto s jejich systemtick˝m pron·sledov·nÌm a rozhodl o co nejok·zalejöÌ popravÏ, kter· veöla ve zn·most jako
ÑVelkÈ martyrium v Nagasakiì.
Dne 9. 9. 1622 bylo 25 vÏzÚ˘ ze Suzuty
p¯evezeno do Nagasaki a druhÈho dne byli
p¯ivedeni na ÑSvat˝ vröekì k muËenickÈ smrti. D·le sem byla p¯ivedena z mÏsta 30ti Ëlenn· skupina k¯esùan˘, kte¯Ì byli rovnÏû odsouzeni k popravÏ. Mezi nimi byla 80tilet· Lucie
de Freitas za poskytnutÈ p¯Ìst¯eöÌ P. Spinolovi a mal˝ Ign·c Jorge, kterÈho pok¯til kr·tce
p¯ed sv˝m zajetÌm. P¯i povzbuzujÌcÌm pohledu na P. Spinolu jim kat sùal hlavy. Asistovalo
pr˝ 500 voj·k˘. Kolem velkÈ hranice bylo p¯ipraveno 22 k˘l˘, k nimû byli muËednÌci p¯iv·z·ni. NÏkter˝m popravovan˝m z mÏsta
pak nar·ûeli hlavy na k˘ly. Za pozvolnÈho
upalov·nÌ, od û·ru uprost¯ed kruhu nÏkte¯Ì
umÌrali t¯i hodiny. P. K. Spinolu plameny
usmrtily jako prvnÌho a poslednÌm umÌrajÌcÌm byl japonsk˝ jezuita P. äebesti·n Kimura. JmÈna up·len˝ch sedmi Japonc˘, kterÈ
P. Spinola p¯ijal ve vÏzenÌ do ¯·du jsou: AntonÌn Kiuni, Gundisalvus Fusai, Tom·ö Acahoshi, Petr Sampo, Michael Shumpo, LudvÌk
Kawara a Jan Chugoku.

„Všechny cesty vedou do Říma...“
JistÏ zn·te tuto vÏtu vöichni, nÏkte¯Ì
z n·s ji pouûÌvajÌ jako fr·zi aniû by si uvÏdomovali, co tÌm ¯ÌkajÌ, zas ale jinÌ t¯eba proto,
ûe si z tÈto Ë·sti It·lie p¯ivezli kr·snÈ a t¯eba
i hlubokÈ z·ûitky. Jelikoû jsem se z˙Ëastnila
takovÈ cesty a projeli jsme spoustu zajÌmav˝ch mÌst, v m˝ch vzpomÌnk·ch z˘stala jedna
velice pÏkn· a asi nejvÌce na mne zap˘sobila...
Byli jsme na mÌstÏ, kde se za doby nejvÏtöÌho pron·sledov·nÌ k¯esùan˘ poh¯bÌvali mrtvÌ v tzv. Katakomb·ch... (podzemnÌ poh¯ebiötÏ). Na zaË·tku tÈto cesty jsem netuöila co by
mohlo b˝t na jejÌm konci tak zajÌmavÈho. äli
jsme lÌpovou alejÌ, mezitÌm jsme vidÏli i sochu
sv. Tarsicia, kter˝ n·s p¯ekvapil svou v˝ökou
(asi 5 m socha) a potkali takÈ sochu sv. Dona
Bosca s Dominikem Saviem u Salesi·nskÈho
st¯ediska. Uû cesta lÌpovou alejÌ byla u konce.
ZapadajÌcÌ slunce zaËalo oza¯ovat malou, nen·padnou a skromnou kapli s n·pisem... DOMINE, QUO VADIS?... hned jsem si vybavila
Henrik Sienkiewicz ñ polsk˝ spisovatel, jeho
dÌlo jste nÏkte¯Ì z v·s moûn· Ëetli (kniha pod
podobn˝m n·zvem pojedn·vajÌcÌ o pron·sledov·nÌ k¯esùan˘ za vl·dy krutÈho cÌsa¯e Nera) ... ale co d·l? ... moûn· matnÈ vzpomÌnky
v pamÏti co to vlastnÏ QUO VADIS vlastnÏ
znamen·? Kdyû jsem vstoupila do tÈto malinkÈ prostÈ kapliËky, pocÌtila jsem najednou ve-
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lice zvl·ötnÌ, kr·sn˝ pocit ñ klid a mÌr, kter˝
z tohoto mÌsta p¯Ìmo z·¯il. ZpoË·tku jsem nech·pala proË? ...ale staËilo se zahledÏt na bÌlou dlaûebnÌ kostku, kter· vynikala svou bÏlostÌ mezi obyËejnou öedou dlaûbou, pozornÏji
jsem se na ni podÌvala, kromÏ zn·zornÏn˝ch
JeûÌöov˝ch nohou byl na ni latinsk˝mi pÌsmeny vyryt rozhovor mezi Petrem a JeûÌöem.
Nemohla jsem zpoË·tku uvÏ¯it, ûe pr·vÏ stojÌm na mÌstÏ, kde p¯ed nÏkolika tisÌci lety st·l
vzk¯Ìöen˝ JeûÌö, zrovna tak, jak tam stojÌm
teÔ j·. Kdyû jsem si pomalu uvÏdomovala kde
to vlastnÏ stojÌm... probÏhla mÏ hlavou myölenka... Kolikr·t touûÌme kaûd˝ s·m za sebe,
setkat se osobnÏ s JeûÌöem, podat mu ruku
a vidÏt Ho na vlastnÌ oËi, p¯·li bychom si snÌm
mluvit tak jako Petr, mÌt takovÈ ötÏstÌ jako
mÏl on... ale m·lokdy si uvÏdomujeme, ûe tuto moûnost m·me kaûdou minutu, vlastnÏ
kaûdou vte¯inu, m˘ûeme snÌm nep¯etrûitÏ
mluvit (t¯eba skrze Bibli ñ jak vöichni vÌme)
a vidÏt ve vöem co je kolem n·s kr·snÈ (a nenÌ
toho m·lo), radovat se tak z JeûÌöovi blÌzkosti, jako bychom st·li na mÌstÏ Petra a nechali
jen oËi povÌdat za n·s. DÌvat se na toho kdo se
za n·s nechal zabÌt, kdo se chce jÌt znovu
uk¯iûovat za naöe p¯estupky, malichernosti,
p˝ch a sobectvÌ... uû to, ûe by JeûÌö öel a znovu
zem¯el za mne, za tebe, za n·s... nem˘ûeme
p¯ece p¯ipustit aby n·s to nechalo vlaûnÈ,

V Brně si připomenou
1. výročí návštěvy
Svatého otce Benedikta XVI.
P¯i p¯Ìleûitosti 1. v˝roËÌ n·vötÏvy SvatÈho
otce Benedikta XVI. v BrnÏ bude brnÏnsk˝
biskup Mons. ThLic. VojtÏch Cikrle slavit
v pondÏlÌ 27. z·¯Ì 2010 v 17.30 hodin v katedr·le sv. Petra a Pavla v BrnÏ dÏkovnou bohosluûbu.
V loÚskÈm roce, 27. z·¯Ì 2009, proûila
brnÏnskÈ diecÈze historickou ud·lost ñ poprvÈ od jejÌho zaloûenÌ v roce 1777 ji navötÌvil
Petr˘v n·stupce. Bohosluûbu se Svat˝m otcem Benediktem XVI. proûilo na tu¯anskÈm
letiöti vÌce neû 120 000 poutnÌk˘ z naöÌ vlasti
i ze zahraniËÌ. Bezprost¯ednÏ po skonËenÌ akce p¯ich·zely na biskupstvÌ stovky dÏkovn˝ch
zpr·v, kterÈ odr·ûely spokojnost ˙ËastnÌk˘
s organizacÌ i pr˘bÏhem akce. Proto brnÏnsk˝
biskup VojtÏch Cikrle vyzval v lednu letoönÌho roku vÏ¯ÌcÌ, aby zaznamenali p¯ÌbÏhy,
k nimû dala n·vötÏva SvatÈho otce v jejich
ûivotech Ëi rodin·ch impuls.
Ke zve¯ejnÏnÌ na internetov˝ch str·nk·ch biskupstvÌ www.biskupstvi.cz dalo poslÈze souhlas dvacet t¯i autor˘ p¯ÌbÏh˘, kterÈ
z nejr˘znÏjöÌch ˙hl˘ mapujÌ chvÌle setk·nÌ
s papeûem Benediktem XVI. v BrnÏ.

Biblický kurs 2010: Exodus
a Lukášovo evangelium
LetoönÌ osm˝ roËnÌk BiblickÈho kursu,
kter˝ pravidelnÏ p¯ipravuje PastoraËnÌ st¯edisko brnÏnskÈ diecÈze, probÏhne letos na tÈma: Exodus a Luk·öovo evangelium a probÏhne v r·mci biblickÈho programu brnÏnskÈ
diecÈze pro obdobÌ 2010ñ2013: VEZMI A »TI.
Jak uv·dÌ ¯editel PastoraËnÌho st¯ediska,
R. D. Petr Neöpor: ÑKniha Exodus m· centr·lnÌ postavenÌ a v˝znam v historickÈm r·mci Pentateuchu (PÏti knih MojûÌöov˝ch). Ud·losti, o kter˝ch mluvÌ, tvo¯Ì jeho dÏjovou osu,
na niû se napojujÌ dÏje p¯edchozÌ i n·sledujÌcÌ.
Ukazuje Boha jako osvoboditele a smluvnÌho
partnera, a z·roveÚ p¯edstavuje lid Izraele
jako svobodn˝ lid smlouvy. B˘h je p¯Ìtomn˝
v pomÌjiv˝ch a p¯echodn˝ch ud·lostech a situacÌch historie svÈho lidu. B˘h Exodu nenÌ
B˘h, kter˝ p¯eb˝v· pouze na ÑnebesÌchì a ve
vÏËnosti, ale jde sdÌlet podmÌnky svÈho lidu,
kter˝ ûije v nedokonalÈm svÏtÏ Ëasu a historie.ì
Kurz je urËen vöem v·ûn˝m z·jemc˘m
o Bibli, kte¯Ì s uûitkem chtÏjÌ ûÌt BoûÌm slovem, a takÈ pro ty, kte¯Ì se v mal˝ch spoleËenstvÌch snaûÌ porozumÏt Bibli, aù uû jako vedoucÌ, nebo jako ˙ËastnÌci.
Zah·jenÌ BiblickÈho kursu probÏhne
23. z·¯Ì 2010 v 17 hodin na BiskupskÈm gymn·ziu v BrnÏ v BarviËovÏ ulici 85.
vûdyù to kaûdou nedÏli slyöÌme v k·z·nÌ, pokaûdÈ jinak ¯eËenÈ a my?... snaûÌme se chovat
snad tak, aby svÏt kolem n·s byl veselejöÌ,
kr·snÏjöÌ a ûivot plnÏjöÌ?... abychom se mohly
s ostatnÌmi podÏlit o z·ûitky s Bohem?... Proto je pot¯eba mÌt v urËit˝ch duchovnÌch situacÌch nÏkdy nadp¯irozen˝ pohled i kdyû je to
tÏûkÈ, prosit neust·le o sÌlu... a ona p¯ijde,
uvidÌte... Odch·zela jsem z tohoto kr·snÈho
mÌsta s pocitem obnovenÈ d˘vÏry v Boha a radostn˝m srdcem, ûe jsem Ho zase potkala...
KaûdÈmu z v·s p¯eji, abyste zbyteËnÏ neutÌkali od problÈm˘ a bolestÌ, ale p¯edali je Bohu
M.M.
a nestydÏli se mu podÌvat do oËÌ.

Rozhovor se známou osobností
Jako kaplan slouûil otec Jan BezdÏk ve
farnosti sv. Jakuba od srpna roku 2008 do Ëervence 2010. Proûil s n·mi po pracovnÌ str·nce
nejexponovanÏjöÌ obdobÌ velkÈ rekonstrukce
farnÌho s·lu a p¯Ìsluön˝ch prostor. Vedle dohledu a otvÌr·nÌ fary v brzk˝ch rannÌch hodin·ch zednÌk˘m a jin˝m ¯emeslnÌk˘m, organizace a vedenÌ brig·d. TakÈ s·m na fa¯e pracoval, d· se ¯Ìci, ûe nejvÌce z n·s farnÌk˘. M˘ûeme si pravdivÏ p¯iznat, ûe bez nÏj by tato
akce zd·rnÏ a v brzkÈm termÌnu neskonËila.
VdÏËÌme mu nejen za praktickou Ëinnost,
ale za mnohÈ vÏci, kterÈ bychom ani nevyjmenovali, kterÈ vÌ jen s·m B˘h.
Dovolila jsem si mu poloûit p·r ot·zek:
1) OtËe Jene, kdyû jsi se po svÏcenÌ dozvÏdÏl, ûe p˘jdeö do Brna ke sv. Jakubovi,
jakÈ jsi mÏl p¯edstavy a pocity o tÈto Ëinnosti?
Jako kluk z vesnice, jsem si ¯Ìkal Ñzase do
velkÈho mÏsta!?ì Ale dob¯Ì lidÈ jsou i tam, tak
to p˘jde. A ölo to. No a jako novoknÏz jsem öel
s tÌm, ûe toho moc neumÌm a budu se zaËÌnat
uËit ûÌt s vÏdomÌm, ûe jsem ÑknÏzem pro druhÈì. Takûe jsem mÏl docela velkÈ obavy.
2) TvÈ p¯edstavy a obavy se naplnily, anebo byla skuteËnost ˙plnÏ jin·? V kladnÈm p¯ÌpadÏ odpovÏdi, v Ëem byla jin·?
Co se t˝Ëe prost¯edÌ, tak jsem byl r·d, ûe
v BrnÏ a okolÌ jsou takÈ pÏkn· mÌsta, kam
ËlovÏk m˘ûe zajÌt. A v kontaktech s v·mi, farnÌky, mi docela dlouho trvalo, neû jsem se
osmÏlil ûÌt vÌce s v·mi a pro v·s. VlastnÏ mi
p¯ijde, ûe v tom m·m velk˝ dluh, ûe jsem v·s
mohl za ty dva roky mnohem vÌc poznat.
3) Trochu si vzpomÌn·m, ûe Tvoje ûivotnÌ
pouù se neodvÌjela pouze v olomouckÈm
semin·¯i. Ve srovn·nÌ se sv˝m ûivotem TÏ
vnÌm·m skoro jako svÏtobÏûnÌka. To by
mohlo p¯edpokl·dat, ûe se na ¯adu vÏcÌ
dÌv·ö s nadhledem. Co si myslÌö ñ v Ëem
m· naöe farnost nejvÏtöÌ sÌlu, tedy p¯ednost?
Jako svÏtobÏûnÌk si tedy moc nep¯ipad·m
:-). Ale uû samotn· poloha kostela sv. Jakuba,
kter˝ je navÌc st·le p¯Ìstupn˝ lidem, m· velkou moûnost, oslovit ËlovÏka, kter˝ p¯ich·zÌ.
NemÏli bychom to nechat tÏm, co na tom
chtÏjÌ ÑvydÏlatì, ale snaûit se nabÌdnout p¯ÌchozÌm sezn·menÌ s vÌrou a JeûÌöem. Pak je
ve farnosti spousta öikovn˝ch lidÌ, kte¯Ì dostali kr·snÈ h¯ivny. Je dobrÈ, kdyû se da¯Ì
spoleËnÏ s ostatnÌmi nÏco pÏknÈho udÏlat pro
Boha.
4) Samoz¯ejmÏ, ûe p¯ednosti naöÌ farnosti majÌ i opaËn˝ pÛl ñ na co podle Tebe, bychom si mÏli d·vat pozor a v Ëem m·me
jeötÏ rezervy?
Asi se zkusit vÌc pozn·vat navz·jem a neb·t se p¯ijÌt s nÏjakou nabÌdkou spoleËn˝ch
setk·nÌ.
5) Reprodukuji teÔ ot·zky mladöÌ generace: Kdyû jsi odmaturoval a bylo Ti 20
let, vÏdÏl jsi jasnÏ, ûe chceö slouûit Bohu
jako knÏz ñ v celib·tu, se vöÌm vöudy?
Maturoval jsem v 17ti, aû za dva mÏsÌce
po ni jsem byl plnolet˝ :-). Pak jsem öel na vojnu, kde jsem chodil s dÌvkou, a poËÌtal jsem
spÌöe s tÌm, ûe se oûenÌm a budu mÌt rodinu.
Ale po¯·d jsem nebyl spokojen˝ se sv˝m ûivotem. Ve spoleËenstvÌ cÌrkve jsem nejprve poznal, ûe mnoho od cÌrkve dost·v·m, a proto ji
chci takÈ nÏco d·vat. Pak aû ve 30 letech jsem
se odhodlal na k¯iûovatce ûivota zvolit cestu
ke knÏûstvÌ, a tedy i k celib·tu.
6) DalöÌ ot·zka Ñna tÏloì od mladöÌ generace: ProûÌval jsi nÏkdy ve svÈm ûivotÏ takovÈ tÏûkosti, ûe jsi pochyboval o existenci Boha?
V obdobÌ dospÌv·nÌ, kdy si z n·s, co jsme
chodili do n·boûenstvÌ, nÏkte¯Ì uËitelÈ i dÏcka

tropili ve¯ejn˝ posmÏch, jsem se hlavnÏ na
st¯ednÌ ökole a pak zkraje na vojnÏ hodnÏ ptal
ÑBoûe, JeûÌöi, opravdu jsi? Jestli ano, dej se
mi poznat!ì Toto obdobÌ moûn· trvalo 3ñ4 roky. Navenek to asi nebylo moc poznat ñ do
kostela jsem v nedÏli chodil, ale uvnit¯ to bylo
velkÈ hled·nÌ. A B˘h postupnÏ odpovÌdal.
7) A poslednÌ ot·zka ode mne: Kdybys mÏl
struËnÏ vyj·d¯it, co pro Tebe dva roky
u sv. Jakuba znamenaly nebo ËÌm TÏ obohatily?
Od otce V·clava i dalöÌch naöich knÏûÌ
jsem se uËil prvnÌm kr˘Ëk˘m v knÏûstvÌ a za
to jsem jim velmi vdÏËn˝. TakÈ za dalöÌ p¯·telstvÌ, kter· vznikla moc dÏkuji. DÏkuji takÈ
vöem, kte¯Ì to se mnou ty dva roky vydrûeli ñ
dÏtem, ml·deûi, rodiË˘m, senior˘m, zkr·tka
celÈ farnÌ rodinÏ od sv. Jakuba.
Za rozhovor dÏkuje Helena M˙Ëkov·
Jen pro zopakov·nÌ, pro ty kdo to snad
jeötÏ nevÌ, Ëi p¯i ohl·ök·ch nepost¯ehli: otec
Jan je od 1. 8. 2010 ustanoven administr·torem (far·¯em) v LetovicÌch. Je to pÏknÈ mÏsteËko na hranicÌch DrahanskÈ a »eskomoravskÈ vrchoviny. Kdyû budete mÌt cestu kolem, urËitÏ navötivte mÌstnÌ kostel sv. Prokopa a bohosluûbu s naöÌm otcem Janem!

PŘÁTELSTVÍ
Kdyû m·ö dobrÈ p¯·tele, vidÌ tÏ r·di u sebe a r·di ti prokazujÌ nÏco dobrÈho. St˝sk· se
jim po tobÏ, kdyû jsi pryË, a s velk˝m potÏöenÌm tÏ vÌtajÌ, kdyû se vr·tÌö.
SdÌlejÌ s tebou tvou radost, kdykoliv se ti
povede nÏco dobrÈho, a spojujÌ se s tebou, aby
ti pomohli, kdyû tÏ potk· nÏjakÈ neötÏstÌ.
MÌt dobrÈ p¯·tele, to povaûuji za tak velikÈ ötÏstÌ, ûe ten, kdo je m·, je bez vlastnÌho
p¯iËinÏnÌ, p¯Ìmo zavalen vöÌm mysliteln˝m
dobrem.
Vöechno bohatstvÌ tv˝ch p¯·tel jsou tvÈ
poklady.
»iÚ dob¯e sv˝m p¯·tel˘m, vûdyù tÌm obohacujeö s·m sebe.
ZÌsk·ö-li si je, nebudeö muset mÌt z niËeho
strach, n˝brû oni se budou b·t o tebe, aby se ti
nÏco zlÈho nep¯ihodilo.
Bude-li ti hrozit nebezpeËÌ, budou oni bojovat po tvÈm boku.
Budou se tÏöit z tvÈho ötÏstÌ a tvÈ z·jmy
budou br·t za svÈ vlastnÌ.
PohlÌûej na svÈ p¯·tele jako na svÈ pokrevnÌ p¯ÌbuznÈ a p¯ekon·vej je v kon·nÌ dobra.
Nep¯est·vej usilovat o to, abys jim uk·zal
nÏco moudrÈho, kr·snÈho nebo dobrÈho.
V jejich p¯Ìtomnosti buÔ jejich spojencem
a v jejich nep¯Ìtomnosti usiluj o to, abys je
mohl znovu spat¯it.
Kdyû to vöechno budeö dÏlat, buÔ si jist, ûe
zÌsk·ö to nejkr·snÏjöÌ a nejblaûenÏjöÌ, co je
moûno mÌt. ZÌsk·ö opravdovÈ ötÏstÌ.
XenofÛn ñ ¯eck˝ historik a filozof ze 4. stol.
p¯. Kristem; zaznÏlo jako myölenka na den na
Radiu Proglas dne 23. 8. 2010.

Zahájení přípravy
biřmovanců ve farnosti
svatého Jakuba
P¯Ìprava ke sv·tosti bi¯mov·nÌ v naöÌ farnosti zaËne v pondÏlÌ 4. ¯Ìjna 2010 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 12. Ëervna 2011 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.
Otec V·clav Slouk

Obecně závazná vyhláška
č. 6/2010 o zákazu žebrání
v městě Brně
Jiû nÏkolikr·t jsem zvaûoval, zda se vyj·d¯it ve zpravodaji k problematice ûebr·nÌ
a obtÏûov·nÌ zn·m˝mi ÑpostaviËkamiì s kelÌmkem v ruce v p¯edsÌni i v chr·mu sv. Jakuba, kterÈ poûadujÌ jak˝koliv obnos na vylepöenÌ chmur svÈho ûivota ñ na cigaretky, alkohol, okenu a nebo jeötÏ lÈpe ñ toluen... Je mi
z toho smutno a z·roveÚ mÏ to zlobÌ, ûe jde
o zdravÈ lidi, kte¯Ì by mohli kdekoli pracovat.
Samoz¯ejmÏ, pokud by se jim chtÏlo... Je vöak
z¯ejmÈ, ûe se jim nechce. éebr·nÌ, p¯estoûe je
poniûujÌcÌ, vyhovuje lÈpe, protoûe ÑnemusÌ
pröet, hlavnÏ ûe kapeì a vûdy si p¯ijdou na nÏjak˝ ten drobn˝ penÌz. P¯estoûe vyhl·öka zakazujÌcÌ ûebr·nÌ je v platnosti, tak se tÌm nikdo nezab˝v·, a to ani MÏstsk· policie. Je jÌ
to jedno, nebo se jÌ ani nechce ñ proË taky...
Tak si myslÌm, ûe s tÌm m˘ûeme udÏlat
aspoÚ nÏco my sami. A co je to nejd˘leûitÏjöÌ?
ée jim d·me jasnÏ najevo, ûe nic nedostanou,
a poradÌme jim, aby si zaöli do AzylovÈho domu Charity Brno (Bratislavsk· ulice 58 nebo
na ulici Karlovu 59). TakÈ mohou prod·vat
Ëasopis ÑNov˝ prostorì (DennÌ centrum Brno,
P¯ÌËnÌ 111/4, 602 00 Brno). Kdyû p¯estanou
mÌt p¯Ìsun finanËnÌch p¯ÌspÏvk˘, sami opustÌ
toto lukrativnÌ v˝bÏrËÌ mÌsto... Pokud si vöak
nebudete vÏdÏt rady a budete tÏmito lidmi
st·le atakov·ni, nebojte se zavolat MÏstskou
policii ñ telefon 156.
A ta to bude muset ¯eöit.
Pokud v·s nÏkoho napadne lepöÌ ¯eöenÌ
tÈto smutnÈ skuteËnosti, tak se obraùte na
farnost sv. Jakuba na JakubskÈ 11.
St·lou BoûÌ p¯ÌzeÚ p¯eje j·hen Josef

Milá farní rodino
svatého Jakuba,
kdyû tak pozoruji, jak je kr·sn˝ a velk˝ prostor kostela sv. Jakuba, tak se ani nedivÌm, ûe
jej uklidit d· jistÏ hodnÏ pr·ce. Je to pÏknÏ
velk˝ ob˝v·k! Ne kaûd˝ m· vöak Ëas a moûnosti pomoci s ˙klidem tohoto st·nku BoûÌho.
VÏ¯Ìm, ûe takÈ doma nem·te radost z nepo¯·dku a z r˘znÈ öpÌny a musÌte si uklidit,
abyste se cÌtili dob¯e.
A nynÌ se dost·v·m ke konkrÈtnÌmu dotazu pro n·s, svatojakubskÈ farnÌky: Jsem i j·
schopen d·t nÏkdy Ëas dobrovolnÏ do sluûby
k ˙klidu tohoto chr·mu?
Pokud jsem toho schopen, je moûnost
kaûd˝ p·tek se po möi svatÈ zapojit do spoleËnÈ pr·ce s ostatnÌmi dobrovolnÌky, kte¯Ì takÈ
chtÏjÌ mÌt radost z pohybu a dobrÈho pocitu,
ûe vykonali nÏco dobrÈho pro Boha a jeho svat˝ chr·m. Je to dobrÈ i pro n·s samotnÈ, neboù takto zÌsk·me i sv˘j osobnÌ vztah k tomuto posv·tnÈmu mÌstu.
DÏkuji v·m vöem, kte¯Ì jste tuto v˝zvu
jen tak nep¯eËetli...
J·hen Josef

Zahájení nového kurzu
přípravy dospělých ke křtu
Nov˝ kurz p¯Ìpravy dospÏl˝ch z·jemc˘
o k¯est zaËÌn· v ˙ter˝ 19. ¯Ìjna 2010 v 17.00
hodin.
Setk·nÌ budou probÌhat vûdy ve st¯edu
v 1. poschodÌ v uËebnÏ na fa¯e u sv. Jakuba od
17.00 do 18.30 hodin. P¯Ìprava je rozvrûena
tak, aby ob¯ad k¯tu probÏhl o VelikonocÌch
2012. P¯Ìpravu vede Mgr. Ludmila Grombi¯Ìkov· ve spolupr·ci s knÏûÌmi farnosti.
SrdeËnÏ zveme vöechny z·jemce.
Otec V·clav Slouk

/3

Z kalendáře: září 2010
Datum

P·
Ne
Ne
⁄t
⁄t

03. 9.
05. 9.
05. 9.
07. 9.
07. 9.

St
»t
P·
Ne
Po
⁄t
St
»t
P·
P·
Ne
Ne
Po
⁄t
»t
»t
Ne
Ne
Po
⁄t
St
»t
P·
So
So
So
Ne

08. 9.
09. 9.
10. 9.
12. 9.
13. 9.
14. 9.
15. 9.
16. 9.
17. 9.
17. 9.
19. 9.
19. 9.
20. 9.
21. 9.
23. 9.
23. 9.
26. 9.
26. 9.
27. 9.
28. 9.
29. 9.
30. 9.
1. 10.
2. 10.
2. 10.
2. 10.
3. 10.

Hodina

20.00

17.00

18.00
20.00

18.00
19.30

Co n·s Ëek·

MÌsto

Pam·tka sv. ÿeho¯e VelikÈho, papeûe a uËitele cÌrkve
23. nedÏle v mezidobÌ
DiecÈznÌ sbÌrka na splacenÌ dluhu z n·vötÏvy papeûe Benedikta XVI. v BrnÏ
kostel
Pam·tka sv. Melichara GrodeckÈho, knÏze a muËednÌka
Setk·nÌ katechet˘, dirigent˘, vedoucÌch ministrant˘, vedoucÌch spoleËenstvÌ,
fara
z·jemc˘ o ûivot farnosti
Sv·tek NarozenÌ Panny Marie
Pam·tka sv. Petra Klavera, knÏze
Pam·tka bl. Karla Spinoly, knÏze a muËednÌka
24. nedÏle v mezidobÌ
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
25. nedÏle v mezidobÌ
Ekumenick· bohosluûba
»erven˝ kostel
Pam·tka sv. Ond¯eje Kim-Taegona, knÏze, Pavla Chong Ha-sanga a druh˘, muËednÌk˘
Sv·tek sv. Matouöe, apoötola a evangelisty
Pam·tka sv. Pia z Pietrelciny, knÏze
PrvnÌ biblick· hodina
fara
26. nedÏle v mezidobÌ
RedakËnÌ rada FarnÌho zpravodaje
fara
Pam·tka sv. Vincence z Paula, knÏze
Slavnost sv. V·clava, muËednÌka, hlavnÌho patrona ËeskÈho n·roda
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
Pam·tka sv. andÏl˘ str·ûn˝ch
Möe sv.
kostel
Koncert duchovnÌ hudby
kostel
27. nedÏle v mezidobÌ

Jubilejní zářijové poutě k Matce Boží Vranovské
se konajÌ v obdobÌ od prvnÌ nedÏle v z·¯Ì do prvnÌ nedÏle v ¯Ìjnu 2010 s moûnostÌ zÌskat plnomocnÈ odpustky.
POÿAD BOHOSLUéEB: ve vöednÌ dny se po¯ad bohosluûeb nemÏnÌ
sobota: soboty v poutnÌm obdobÌ: 18:00 hodin, prvnÌ soboty v mÏsÌci (4. z·¯Ì a 2. ¯Ìjna): 11:15; 18:00 hodin,
poboûnost sv. r˘ûence se svÏteln˝m procesÌm: 20:00 hodin
nedÏle: nedÏle v poutnÌm obdobÌ: 8:00; 9:30; 11:15; 15:00 hodin, zasvÏcenÌ PannÏ Marii a sv·tostnÈ poûehn·nÌ: 14:00 hodin, titul·rnÌ slavnost kostela NarozenÌ Panny Marie, st¯eda 8. z·¯Ì 2010: 8:00; 11:15; 19:00
hodin
HLAVNÕ CELEBRANTI
nedÏle 5. z·¯Ì ñ möe sv. v 11:15 hodin ñ Kardin·l Miloslav Vlk
st¯eda 8. z·¯Ì ñ möe sv. v 11:15 hodin ñ Mons. Ji¯Ì Mikul·öek, gener·lnÌ vik·¯ brnÏnskÈ diecÈze
nedÏle 12. z·¯Ì ñ möe sv. v 11:15 hodin ñ Mons. VojtÏch Cikrle, biskup brnÏnsk˝
ñ (möi zpÏvem doprovodÌ sbor Rastislav z Blanska)
nedÏle 19. z·¯Ì ñ möe sv. v 11:15 hodin ñ Mons. Diego Causero, apoötolsk˝ nuncius v »R;
ñ möe sv. v 15 hodin P. Alois Sedl·k
nedÏle 26. z·¯Ì ñ möe sv. v 11:15 hodin ñ Mons. Frantiöek Radkovsk˝, biskup plzeÚsk˝
nedÏle 3. ¯Ìjna ñ möe sv. v 11:15 hodin ñ Mons. Pavel Pos·d, pomocn˝ biskup ËeskobudÏjovick˝
v boËnÌ kapli kostela je p¯Ìleûitost ke sv·tosti smÌ¯enÌ

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 26. z·¯Ì 2010.
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