farnÌ SVAT› JAKUB BRNO
zpravodaj

Z¡ÿÕ 2013

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.
VÏ¯Ìm, ûe se z pr·zdnin a dovolen˝ch vracÌte osvÏûeni na tÏle i na duöi a ûe n·m B˘h d· tu
milost, abychom spoleËnÏ pokraËovali v budov·nÌ BoûÌho kr·lovstvÌ mezi n·mi a kaûd˝ z n·s
aby novÏ nasmÏroval sv˘j ûivot k BoûÌmu kr·lovstvÌ na vÏËnosti. VrcholÌ Rok vÌry, Rok
sv. Cyrila a MetodÏje, papeû Frantiöek p¯in·öÌ dalöÌ novÈ podnÏty. VÏ¯Ìm, ûe toto vöechno
a mnohÈ dalöÌ m˘ûe p¯in·öet nov· povzbuzenÌ.
Na zaË·tku ökolnÌho roku je dobrÈ takÈ myslet i na spoleËnost, ve kterÈ ûijeme. Za dva
mÏsÌce n·s ËekajÌ volby do PoslaneckÈ snÏmovny Parlamentu »R. P¯ipravujme se, abychom
zvolili moud¯e a zodpovÏdnÏ. Modleme se za to, abychom nemÏli jen takovÈ poslance, jakÈ si
zaslouûÌme, ale abychom mÏli poslance, kte¯Ì budou nejen vytv·¯et spravedlivÈ z·kony, ale
kte¯Ì sami budou respektovat z·kony: z·kony lidskÈ i z·kony BoûÌ. Modleme se takÈ za n·s ñ
k¯esùany, abychom obst·li ve volebnÌ kampani, kter· z¯ejmÏ bude namÌ¯ena i proti n·m.
Jako vûdy na zaË·tku ökolnÌho roku, i letos se v ˙ter˝ 3. 9. 2013 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.
Aù n·ö dobr˝ B˘h ûehn· v·m vöem, zvl·ötÏ vöem dÏtem, rodiË˘m, uËitel˘m, katechet˘m a vychovatel˘m.
Otec V·clav Slouk

3. září – sv. Řehoř I. Veliký, papeû a uËitel cÌrkve

Poděkování
za šťastný návrat
V návratech často
strach je uschován
v návratech začátek
bývá už nepoznán
V návratech nucených
srdce se svírá
v návratech za Kristem
vyrůstá víra
Ve víře naděje
jak hvězdná obloha
kdo žije v lásce
nežije bez Boha
M.V.

Úmysly apoštolátu
modlitby na září 2013
⁄mysl vöeobecn˝
Aby lidÈ naöÌ doby, Ëasto zahlcenÌ hlukem,
znovu objevili hodnotu mlËenÌ a ticha a umÏli
naslouchat BoûÌmu hlasu a sv˝m brat¯Ìm
a sestr·m.
⁄mysl misijnÌ
Za k¯esùany, kte¯Ì v tolika oblastech svÏta trpÌ
pron·sledov·nÌm, aby byli sv˝m svÏdectvÌm
proroky Kristovy l·sky.
⁄mysl naöich biskup˘
Aby ti, kdo majÌ b˝t nositeli kultury a vzdÏlanosti, sami pozn·vali a ch·pali, kde je zdroj
skuteËnÈ moudrosti a pozn·nÌ.

ÿeho¯ se narodil kolem r. 540 v ÿÌmÏ
do v˝znamnÈ patricijskÈ rodiny, kter· mÏla
na SicÌlii velk˝ majetek. Byl velmi nadan˝,
po vysokoökolsk˝ch studiÌch se mu nabÌzela
skvÏl· kariÈra. Pracoval v obËanskÈ spr·vÏ
a uû ve t¯iceti letech se stal v˝znamn˝m st·tnÌm soudnÌm ˙¯ednÌkem. On ale otcovsk˝
d˘m opustil a vydal se do kl·ötera sv. Ond¯eje
a dalöÌch öest kl·öter˘ zaloûil na sv˝ch sicilsk˝ch statcÌch. Velkou Ë·st zdÏdÏnÈho majetku prodal a rozdal chud˝m.
ÿeho¯ si osvojil benediktinskÈ z·sady
a spolupracoval s benediktiny, proto se p¯edpokl·d·, ûe s·m se stal benediktinsk˝m mnichem. Papeûem byl povol·n za jeho pomocnÌka a bylo mu udÏleno j·henskÈ svÏcenÌ. Byl
posl·n do Ca¯ihradu, kde nav·zal nov· p¯·telstvÌ a zÌsk·val zkuöenosti.
V ÿÌmÏ nastal po straönÈ povodni hlad
a potÈ vypukl mor. Mezi prvnÌmi obÏùmi byl
i papeû Pelagius II. Vöichni (kromÏ nÏj samÈho) uvaûovali o ÿeho¯ovi jako o jeho n·stupci, coû se nakonec takÈ potvrdilo.
Na konci srpna 590 organizoval prosebnÈ
pr˘vody za odvr·cenÌ moru. P¯i pr˘vodu, kter˝ smÏ¯oval k bazilice Panny Marie SnÏûnÈ
a p¯ed Hadri·nov˝m pomnÌkem odboËoval
k sv. Petrovi, byl ˙dajnÏ vidÏn archandÏl Michael, jak schov·v· meË na znamenÌ konce
moru ñ odtud vzniklo pojmenov·nÌ AndÏlsk˝
hrad.
DalöÌm smÌrn˝m aktem jsou tzv. gregori·nskÈ möe. Kdyû se ÿeho¯ dozvÏdÏl, ûe bylo

u mnicha Justy nalezeno nÏkolik duk·t˘,
ËÌmû se mnich provinil proti slibu chudoby,
dal za nÏj slouûit 30 möÌ sv. po 30 dnÌ bezprost¯ednÏ za sebou. Tento zp˘sob byl pozdÏji
uzn·n i cÌrkvÌ (1884).
Byl prvnÌm, kdo mÏl titul ÑSluûebnÌk sluûebnÌk˘ BoûÌchì, kter˝ se pak mezi papeûi
ujal. Nab·dal lidi k pok·nÌ a staral se o pokojn˝ ûivot lidu uprost¯ed vöeho hladu, bÌdy
a pustoöenÌ Langobard˘, kte¯Ì po It·lii öÌ¯ili
bludy.
Kdyû r. 593 p¯it·hl k ÿÌmu langobardsk˝
kr·l Agiluf, p¯eruöil papeû ÿeho¯ I. homilii
a öel pomoct p¯i obranÏ mÏsta. Jeho prosby
p¯ispÏly k zastavenÌ boje, aû nakonec r. 603
dos·hl uzav¯enÌ mÌrovÈ dohody.
Napsal neuvÏ¯itelnÏ mnoho spis˘, jeho
prvnÌm dÌlem jsou koment·¯e ke knize Job.
Zpracoval meönÌ knihu, sjednotil a upevnil
podstatnou Ë·st liturgie. MluvÌ se takÈ o tom,
ûe zaloûil pÏveckou ökolu. Ve skuteËnosti uû
existovala, ale on jÌ dal nov˝ ¯·d a postavil
pro ni dvÏ budovy v Later·nu a u sv. Petra.
Prost· vypr·vÏnÌ k ˙tÏöe a povzbuzenÌ Ëten·¯˘, to jsou jeho Rozpravy. Ned· se p¯ehlÈdnout ani jeho misijnÌ snaûenÌ o rozvoj cÌrkve
ve svÏtÏ.
VÏtöinu pontifik·tu byl suûov·n nemocemi, od r. 599 tr·vil vÏtöinu Ëasu na l˘ûku,
p¯esto ¯Ìdil cÌrkev aû do 12. 3. 604, kdy zem¯el.
sign·ly.cz
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Svěcení trvalých jáhnů v Brně
V p·tek 6. 9. 2013 v 17.30 hodin p¯ijme v katedr·le sv. Petra a Pavla v BrnÏ z rukou biskupa
VojtÏcha Cikrleho svÏcenÌ pro sluûbu trvalÈho j·henstvÌ pÏt kandid·t˘:
Mgr. DrahomÌr »erm·k (*1966) z farnosti Brankovice
Mgr. Marek Lepka (*1976)
z farnosti Kunöt·t na MoravÏ
Pavel SouËek (*1965)
z farnosti u kostela NejsvÏtÏjöÌ Trojice v BrnÏ-Kr·lovÏ Poli
Ing. ZbynÏk VanËura (*1965)
z farnosti Nerovnice (obec Kotvrdovice)
Bc. Jan Zaplatil (*1974)
z farnosti u katedr·ly sv. Petra a Pavla v BrnÏ

Kněží ze sekulárního
institutu Schönstatt-Patres
ve farnosti Brno-Křenová
S platnostÌ od 1. srpna 2013 p¯evzali duchovnÌ spr·vu brnÏnskÈ farnosti u kostela
NeposkvrnÏnÈho PoËetÌ Panny Marie na K¯enovÈ ulici t¯i knÏûÌ ze sekul·rnÌho institutu
Schˆnstatt-Patres, ze SchˆnstattskÈho hnutÌ.
NovÏ jmenovan˝ far·¯ P. Petr PolÌvka
p¯ibliûuje charisma hnutÌ, jehoû zakladatelem a duchovnÌm otcem je P. Josef Kentenich
(1885ñ1968): ÑSchˆnstattskÈmu hnutÌ je blÌzk· pastoraËnÌ pr·ce s rodinami a ml·deûÌ,
snaûÌme se propojovat vÌru s konkrÈtnÌm ûivotem. ZatÌm se seznamujeme s farnostÌ. Byl
bych r·d, aby lidÈ u n·s naöli p¯Ìleûitost
k dobrÈ sv·tosti smÌ¯enÌ a duchovnÌm rozhovor˘m, kterÈ by mohly b˝t do budoucna p¯Ìnosem pro tuto farnost v centru mÏsta. Za nedlouho zde oslavÌme 100. v˝roËÌ posvÏcenÌ
mÌstnÌho kostela.ì
O SchˆntattskÈm hnutÌ vÌce
na www.schoenstatt.cz

Ještě jedno zamyšlení
nad bezdomovci a žebráky
u našeho kostela
Star˝ vlada¯ pouËuje svÈho syna:
ÑByl jsem aû p¯Ìliö Ëasto svÏdkem, jak se
dal soucit nepravou cestou. Ale my, kdo vl·dneme lidem, jsme se nauËili zpytovat jejich
srdce a vÏnovat pozornost jen tomu, co si jÌ
opravdu zaslouûÌ... V jednÈ dobÏ mÈho ml·dÌ
ve mnÏ probouzeli soucit ûebr·ci a jejich v¯edy. NajÌmal jsem pro nÏ ranhojiËe a nakupoval balz·my. Karavany mi p¯iv·ûely z jednoho ostrova zlatÈ masti, po nichû k˘ûe znovu
p¯ir˘st· k masu. To vöechno aû do dne, kdy
jsem pochopil, ûe si na svÈm z·pachu zakl·dajÌ jako na vz·cnÈm p¯epychu, kdy jsem je
p¯istihl, jak se ökrabou a pomaz·vajÌ lejnem,
jako by hnojili zemi, aby z nÌ vydobyli purpurov˝ kvÏt. Chlubili se jeden druhÈmu svou
hnilobou, byli pyönÌ na almuûny, kterÈ dostali, neboù ten, kdo vydÏlal nejvÌc, p¯ipadal s·m
sobÏ jako veleknÏz, vystavujÌcÌ tu nejkr·snÏjöÌ modlu. Pokud svolili poradit se s m˝m
lÈka¯em, pak jen v nadÏji, ûe ho ohromÌ morov˝m z·pachem a velikostÌ svÈho v¯edu. M·vali sv˝mi pah˝ly, aby si vydobyli mÌsto na
svÏtÏ. A p¯ijÌmali lÈËbu jako poctu, polichocenÏ si nech·vali Ëistit a om˝vat ˙dy, ale
sotvaûe nemoc zmizela, p¯ipadali si n·hle
bezv˝znamnÌ a jaksi zbyteËnÌ, neboù uû sv˝m
tÏlem nic neûivili. A prvnÌ jejich starostÌ bylo,
vzk¯Ìsit znovu v¯ed, kter˝ z nich ûil. A vyöÚo¯eni opÏt nemocÌ, vÌtÏzoslavnÌ a marnivÌ se
vraceli s miskou v ruce zp·tky na cestu karavan, aby tu ve jmÈnu svÈho neËistÈho boha
vydÌrali pocestnÈ.ì
(z knihy Antonie de Sanit-ExupÈry: Citadela)
J. H.
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Lidé přicházejí a odcházejí
P¯ed rokem jsem ve farnÌm zpravodaji
napsal p¯ÌspÏvek s nadpisem ÑLidÈ p¯ich·zejÌ
a odch·zejÌì. I dnes je toto tÈma aktu·lnÌ.
BrnÏnsk˝ biskup Mons. ThLic. VojtÏch
Cikrle ke dni 1. 8. 2013 uvolnil ze sluûby
v naöÌ farnosti P. Ladislava ätefka ISch.
a P. ZdeÚka Kr·lÌka ISch. a ustanovil je farnÌmi vik·¯i ve farnosti u kostela NeposkvrnÏnÈho PoËetÌ Panny Marie v BrnÏ, K¯enov· ul.
Od 1. 11. 2007 p˘sobili v naöÌ farnosti jako
farnÌ vik·¯i. P·n B˘h zaplaù za tuto jejich
sluûbu. Aù jim B˘h ûehn· i nad·le.
Ke stejnÈmu dni 1. 8. 2013 p¯ich·zÌ do naöÌ farnosti P. Josef Novotn˝, dosavadnÌ farnÌ
vik·¯ ve farnosti P¯ÌmÏtice. Je ustanoven
jako farnÌ vik·¯ v naöÌ farnosti a z·roveÚ jako
spiritu·l CÌrkevnÌho domova ml·deûe Petrinum. P¯ejeme mu hojnost dar˘ Ducha SvatÈho k tÈto sluûbÏ. P. Daniel Bo¯kovec ISch.
v naöÌ farnosti z˘st·v· jako farnÌ vik·¯
i nad·le.
Otec V·clav Slouk

V Brně se bude konat
konference o Matce Vojtěše
Hasmandové
B˝val· dlouholet· gener·lnÌ p¯edstaven·
sester boromejek, Matka VojtÏcha Hasmandov·, by se 25. b¯ezna 2014 doûila sta let.
A protoûe 21. ledna 2013 uplynulo 25 let
od jejÌ smrti rozhodly se sestry boromejky pojmout tato obdobÌ jako ÑJubilejnÌ rok Matky
VojtÏchyì. P¯i tÈto p¯Ìleûitosti p¯ipravily takÈ
nÏkolik tÈmatick˝ch aktivit. Dne 14. z·¯Ì
2013 bude v BrnÏ na BiskupskÈm gymn·ziu
uspo¯·d·na celodennÌ konference o ûivotÏ
a p˘sobenÌ Matky VojtÏchy HasmandovÈ.
VÌce http://www.biskupstvi.cz/2012-12-12jubilejni-rok-matky-vojtechy
a http://www.boromejky.cz/matkavojtecha

Biblické hodiny
od 3. ¯Ìjna 2013
kaûd˝ Ëtvrtek
od 18.00 do 19.30 hodin
v knihovnÏ v 1. pat¯e
na fa¯e u sv. Jakuba v BrnÏ
Jiû 13. rokem budou probÌhat biblickÈ
hodiny v naöÌ farnosti jako souvisl· Ëetba PÌsma svatÈho s v˝kladem.
Po 4 ˙vodnÌch hodin·ch, obsahujÌcÌch
vöeobecnou orientaci v PÌsmu, biblickÈ
pozadÌ, atd., budeme pokraËovat v proËÌt·nÌ Matouöova evangelia (kap. 26).
Vede Mgr. Ludmila Grombi¯Ìkov·.
Jste vöichni srdeËnÏ zv·ni.
Vaöi knÏûÌ farnosti

Příprava dospělých k přijetí
svátosti křtu, biřmování
a eucharistie o Velikonocích
2015 ve farnosti sv. Jakuba
v Brně
Nov˝ kurz p¯Ìpravy dospÏl˝ch z·jemc˘
o k¯est zaËÌn· dne

2. ¯Ìjna 2013.
Setk·nÌ budou probÌhat vûdy ve st¯edu
od 18.30 do 20.00 hodin v I. poschodÌ na fa¯e
u sv. Jakuba.
Vede Mgr. Ludmila Grombi¯Ìkov· ve spolupr·ci s knÏûÌmi farnosti.
SrdeËnÏ zveme vöechny z·jemce.

Kurz přípravy
ke svátosti biřmování
bude zah·jen v pondÏlÌ 7. ¯Ìjna 2013
ve farnosti svatÈho Jakuba v BrnÏ
v 18 hodin na fa¯e v uËebnÏ v 1. pat¯e.
Absolventi kurzu p¯ijmou sv·tost bi¯mov·nÌ o slavnosti Sesl·nÌ Ducha SvatÈho 8. Ëervna 2014 v katedr·le svat˝ch Petra a Pavla v BrnÏ.
Program kurzu:

Hudba v našem kostele
mše sv. v 11 hod.
nedÏle 22. z·¯Ì
AntonÌn Dvo¯·k: Agnus Dei
Josef äkrob·nek ñ tenor
nedÏle 29. z·¯Ì
Eduard Tregler: Ave Maria
ä·rka Brychov· ñ alt
Eduard Tregler: Oremus
Miroslav Ben˝öek ñ housle
Stanislav Kysel·k ñ varhany
ZmÏna vyhrazena!

1. KÈrygma ñ z·klady k¯esùanskÈ vÌry (BoûÌ
l·ska, h¯Ìch, vykoupenÌ, obr·cenÌ, dar Ducha SvatÈho, cÌrkev)
2. ApoötolskÈ vyzn·nÌ vÌry ñ rozbor textu
ze 4. stoletÌ, kter˝ shrnuje obsah vÌry apoötolskÈ doby
3. Orientace ñ duchovnÌ vedenÌ, povol·nÌ,
p¯irozen˝ z·kon, soci·lnÌ nauka cÌrkve,
spo- leËnost, mari·nsk· ˙cta...
4. Sv·tosti ñ k¯est, bi¯mov·nÌ, eucharistie,
smÌ¯enÌ, pomaz·nÌ nemocn˝ch, knÏûstvÌ,
manûelstvÌ; sv·tostiny
5. Bible ñ biblickÈ jazyky, inspirace, biblick˝
k·non, Ëetba
6. K¯esùansk· etika ñ Desatero obecnÏ
a konkrÈtnÏ
Kurz vede Mgr. Pavel Hruban
ve spolupr·ci s knÏûÌmi farnosti.
Kontakt: pavel.hruban@charita.cz

Klubík na táboře

V

e dnech 17.ñ21. Ëervence se na fa¯e
v KonÏöÌnÏ uskuteËnil minit·bor nejmladöÌch dÏtÌ z naöÌ farnosti s tÈmatem Z poh·dky do poh·dky.
Ve st¯edu veËer jsme vöichni ˙spÏönÏ dorazili na mÌsto. Po poË·teËnÌm oËek·v·nÌ n·s
p¯ekvapila pÏknÏ opraven·, prostorn· fara
s travnatou zahradou, kterÈ dominovalo nÏkolik ovocn˝ch strom˘ a kter· byla jako stvo¯ena pro naöe hry a dov·dÏnÌ. T·bor jsme
zah·jili dÌky za öùastn˝ p¯Ìjezd a t·bor·kem
s opÈk·nÌm öpek·Ëk˘. PotÈ, co se n·m poda¯ilo uloûit i poslednÌ malÈ nespavce, jsme mohli
doladit poslednÌ detaily programu a pak takÈ
hur· na kutÏ!
Kaûd˝ den n·s od r·na Ëekal nabit˝ program. Dopoledne bylo v panujÌcÌm horkÈm
poËasÌ vÏnov·no vÏtöinou koup·nÌ v bazÈnu,
kter˝ jsme spojen˝mi silami rozloûili na zahradÏ, nafoukli a naplnili vodou, hr·m na pÌskoviöti a zdokonalov·nÌ se v jÌzdÏ na odr·ûedlech, kolech a v˘bec vozidlech vöeho druhu.
Po v˝bornÈm obÏdÏ n·sledoval polednÌ klid,
aby naöi malÌ t·bornÌci naËerpali dostatek sil
k plnÏnÌ t·borov˝ch ˙kol˘.
Odpoledne bylo vûdy zah·jeno hranou
nebo Ëtenou poh·dkou a ˙koly navazujÌcÌmi
na danou poh·dku. DÏti tak mÏly moûnost
vyzkouöet svou obratnost p¯i cestÏ lesem jako
»erven· Karkulka, proûÌt p¯ÌbÏh JenÌËka
a Ma¯enky a splnit ˙koly, kterÈ dal kr·l Ji¯Ìkovi, kdyû si chtÏl zaslouûit Zlatovl·sku.
Vöechny dÏti se do plnÏnÌ ˙kol˘ vrhly neohroûenÏ a s velkou vervou. OdmÏnou za kaûd˝
splnÏn˝ ˙kol jim byl obr·zek, kter˝ si nalepili
do svÈ Knihy poh·dek. Obr·zky pak veËer

jeötÏ vybarvili a vyzdobili i titulnÌ str·nku
svÈ knÌûky. Kdyû byla knÌûka takto p¯ipravena, stala se pro dÏti vstupenkou k honbÏ
za pokladem.
Poklad byl opravdu dob¯e ukryt˝ a k jeho
zÌsk·nÌ bylo pot¯eba splnit ˙koly na lÌstcÌch
schovan˝ch po cestÏ k nÏmu. Po p¯ekon·nÌ
vöech n·strah cesty byl nakonec k vöeobecnÈ
radosti objeven a spravedlivÏ rozdÏlen. Kaû-

BALTAZAR – charitní bazar s mottem
„I druhá ruka může pomáhat“
● V BALTAZARU m˘ûete zakoupit obleËenÌ a doplÚky z druhÈ ruky za v˝hodnou fixnÌ cenu. DÏtsk˝ textil stojÌ 20 KË, obleËenÌ pro dospÏlÈ je za 40 KË kus.
● Z·roveÚ tak p¯ispÏjete na pomoc lidem v nouzi, kterou DiecÈznÌ charita Brno prost¯ednictvÌm sv˝ch sluûeb poskytuje.
● LidÈ v prokazatelnÈ hmotnÈ nouzi mohou zÌskat oöacenÌ ˙plnÏ zdarma.
Pouk·zku na bezplatn˝ odbÏr obleËenÌ zÌskajÌ na soci·lnÌm odboru p¯ÌsluönÈ
mÏstskÈ Ë·sti.
● ProdejnÌ mÌsta fungujÌ souËasnÏ jako charitnÌ öatnÌky, kterÈ p¯ijÌmajÌ zachoval˝
textil od d·rc˘.
Co m˘ûete do BALTAZARU p¯inÈst?
● letnÌ a zimnÌ obleËenÌ - p·nskÈ, d·mskÈ, dÏtskÈ
● l˘ûkoviny, prostÏradla, utÏrky, ruËnÌky, z·clony
● l·tky - minim·lnÏ 1m≤ (prosÌme, ned·vejte n·m odst¯iûky a zbytky)
● dom·cÌ pot¯eby - n·dobÌ bÌlÈ i ËernÈ, skleniËky (vöe nepoökozenÈ)
● polöt·¯e, deky
● obuv - veökerou nepoökozenou
● bat˘ûky a ledvinky, p·nskÈ opasky, tkaniËky do bot
● pot¯eby osobnÌ hygieny
● ËistÌcÌ prost¯edky
● funkËnÌ ruËnÌ n·¯adÌ
● a dalöÌ uûiteËnÈ vÏci po telefonickÈ dohodÏ s Janou Maökovou, 730 580 160
Provoz poboËek v mÏstÏ BrnÏ
Rosick· 1
PoñP· 9ñ11 h, 12.30ñ16 h
Hybeöova 51
PoñP· 9ñ11 h, 12.30ñ16 h
Zvona¯ka 470/2b
PoñP· 9ñ11 h, 12.30ñ16 h
Bratislavsk· 56
PoñP· 7.30ñ11.30, 12ñ16 h, So 7.30ñ13.30 h
VÌce informacÌ najdete na http://dchb.charita.cz/baltazar/

d˝ z naöÌch t·bornÌk˘ naöel v pokladu balÌËek
s bonbÛnky a upomÌnkov˝ diplom. Pak uû n·sledovala cesta zpÏt na faru, z·vÏreËn˝ t·bor·k, balenÌ a ˙klid.
N·ö pobyt v KonÏöÌnÏ jsme ukonËili v nedÏli, kdy jsme p¯i möi sv. P·nu a PannÏ Marii
podÏkovali za naöe rozvÌjejÌcÌ se spoleËenstvÌ
dÏtÌ a maminek a v nadÏji na jeho dalöÌ utuûov·nÌ ve vz·jemnÈ l·sce a p¯·telstvÌ.

„Skála“ 2013
Letos se ve dnech 10.ñ17. 8. jiû tradiËnÏ
konal t·bor ÑSk·laì, organizovan˝ naöÌ farnostÌ. Tento rok byla pro n·ö pobyt vybr·na
fara v Rycht·¯ovÏ. T·bor letos doznal jednÈ
zmÏny, a to tÈ, ûe se ho poprvÈ mohly ˙Ëastnit
i dÌvky.
HlavnÌm tÈmatem t·bora byla ÑCesta kolem svÏtaì, cÌlem kterÈ bylo chytit zlodÏje
britsk˝ch korunovaËnÌch klenot˘. P¯es den
jsme se ˙Ëastnili r˘zn˝ch her a soutÏûÌ, za
nÏû jsme zÌsk·vali ÑSkal·kyì tj. t·borovou
mÏnu a posunovali jsme se dÌky nim po mapÏ
svÏta. Na mapÏ byly ukrytÈ indicie, kterÈ
n·m napovÏdÏly do jakÈ zemÏ se m·me za
zlodÏjem vydat. PotÈ, co jsme takto procestovali vÏtöinu svÏta, se poslednÌ den t·bora
konala fin·lnÌ honba za zlodÏjem a klenoty.
Na jednotliv˝ch stanoviötÌch jsme zÌsk·vali
kousky zpr·vy napsanÈ v Morseovce. Ze zpr·vy jsme zjistili, kde se ukr˝v· zlodÏj a dopadli
ho. OdmÏnou n·m byly opÏt ÑSkal·kyì. Tentokr·t n·m poslouûily jako platidlo na Ñmarketuì, kde jsme si za nÏ koupili odmÏny v podobÏ drobn˝ch sladkostÌ. VeËer se jeötÏ konal
z·vÏreËn˝ t·bor·k spojen˝ s p¯ed·v·nÌm
diplom˘ a cen. A pak uû n·s Ëekalo jen balenÌ
a n·vrat dom˘.
T·bor se velice vyda¯il, a to nejen
dÌky detailnÏ propracovanÈ celot·borovÈ h¯e, ale i dÌky starostlivosti vedoucÌch a vöech, kte¯Ì pro n·s vytvo¯ili
z·zemÌ a kter˝m za to pat¯Ì n·ö velk˝
dÌk.
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Z kalendáře: září 2013
Datum

Hodina

Ne c1. 9.
⁄t c3. 9.
⁄t c3. 9. 20.00
So
Ne
Po
⁄t
St
»t
P·
So
Ne
Ne
Po
⁄t
⁄t
»t
P·
So
Ne
Ne
Po
»t
P·
So

c7. 9.
c8. 9.
c9. 9.
10. 9.
11. 9. 20ñ22
12. 9.
13. 9.
14. 9.
15. 9.
15. 9.
16. 9.
17. 9.
17. 9.
19. 9.
20. 9.
21. 9.
22. 9.
22. 9. 19.00
23. 9.
26. 9.
27. 9.
28. 9.

Ne
Ne
Po
⁄t
St
St
»t
P·
Ne

29. 9.
29. 9. 20.00
30. 9.
1. 10.
2. 10.
2. 10. 18.30
3. 10. 18.00
4. 10.
6. 10.

Co n·s Ëek·

MÌsto

22. nedÏle v mezidobÌ
Pam·tka sv. ÿeho¯e VelikÈho, papeûe a uËitele cÌrkve
Setk·nÌ katechet˘, dirigent˘, vedoucÌch ministrant˘, vedoucÌch spoleËenstvÌ,
z·jemc˘ o ûivot farnosti
fara
Pam·tka sv. Melichara GrodeckÈho, knÏze a muËednÌka
23. nedÏle v mezidobÌ
Pam·tka sv. Petra Klavera, knÏze
Pam·tka bl. Karla Spinoly, knÏze a muËednÌka
NikodÈmova noc
kostel
Pam·tka JmÈna Panny Marie
Pam·tka sv. Jana Zlato˙stÈho, biskupa a uËitele cÌrkve
Sv·tek Pov˝öenÌ SvatÈho K¯Ìûe
24. nedÏle v mezidobÌ
DiecÈznÌ sbÌrka na technickÈ a organizaËnÌ zajiötÏnÌ dÏkansk˝ch ˙¯ad˘
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 Kim-Taegona, knÏze, Pavla Chong Ha-sanga a druh˘, muËednÌk˘
Sv·tek sv. Matouöe, apoötola a evangelisty
25. nedÏle v mezidobÌ
PrvnÌ slovensk· möe sv. v novÈm akademickÈm roce
kostel
Pam·tka sv. Pia z Pietrelciny, knÏze
Pam·tka sv. Kosmy a Dami·na, muËednÌk˘
Pam·tka sv. Vincence z Paula, knÏze
Slavnost sv. V·clava, muËednÌka, hlavnÌho patrona ËeskÈho n·roda ñ
doporuËen˝ sv·tek
26. nedÏle v mezidobÌ
RedakËnÌ rada FarnÌho zpravodaje
fara
Pam·tka sv. Jeron˝ma, knÏze a uËitele cÌrkve
Pam·tka sv. Terezie od DÌtÏte JeûÌöe, panny a uËitelky cÌrkve
Pam·tka svat˝ch andÏl˘ str·ûn˝ch
Zah·jenÌ p¯Ìpravy dospÏl˝ch k p¯ijetÌ sv·tosti k¯tu
fara
PrvnÌ biblick· hodina
fara
Pam·tka sv. Frantiöka z Assisi
27. nedÏle v mezidobÌ

Špetka humoru od jáhna Josefa:
Kamelot v Olomouci
Kamelot v Olomouci vyk¯ikuje: ÑVelk˝ podvod v Olomouci! Uû 26 obÏtÌ!ì
OkolojdoucÌ p·n si od nÏj koupÌ noviny. Po chvilce zjistÌ, ûe jsou p˘l roku starÈ. Najednou slyöÌ
ze smÏru od kamelota: ÑVelk˝ podvod v Olomouci! Uû 27 obÏtÌ!ì
Drah˝ inkoust
Tati, je inkoust drah˝? Ani ne.
Tak proË se maminka tolik zlobila, kdyû jsem ho rozlil na tu novou pohovku?

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

ÿÌzek
Pane vrchnÌ, dal bych si ten ¯Ìzek, co m· t·mhleten p·n. No, a myslÌte si, ûe V·m ho d·?
JeötÏ jeden restauraËnÌ.
P¯ijde host do restaurace a poruËÌ si specialitu podniku.
Na st˘l mu p¯inesou objednanÈ jÌdlo, ale host nenÌ spokojen a stÏûuje si: ÑCo jste mi to dal
na talÌ¯? ZmaËkan˝ kapesnÌk, öiöku, dva ûaludy a jednu bukvici!?ì
ÑAle to je v po¯·dku, pane,ì obhajuje se vrchnÌ. ÑObjednal jste si p¯ece ,TajemstvÌ Rumcajsovy
kapsyë!ì

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 ¯ÌjnovÈ ËÌslo zpravodaje je v nedÏli 29. z·¯Ì 2013.
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