farnÌ SVAT› JAKUB BRNO
zpravodaj

Z¡ÿÕ 2014

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.
O letoönÌm ökolnÌm roce v naöÌ farnosti platÌ vÌce neû jindy ÑP·n B˘h vÌì. Asi v polovinÏ listopadu 2014 bude zve¯ejnÏno, zda naöe farnost dostane Ëi nedostane pomÏrnÏ velk˝ obnos penÏz na opravu kostela sv. Jakuba v BrnÏ. Pokud bychom penÌze dostali, na vyËerp·nÌ penÏz
bychom mÏli Ëas do dubna 2016, tedy pouze 15 mÏsÌc˘. S tÌm by se objevila dalöÌ nezn·m·: zda
budeme opravovat kostel za provozu, nebo zda bude zcela nebo Ë·steËnÏ mimo provoz. Proto
naöe pl·ny do novÈho ökolnÌho roku mohou mÌt podobu pouze Ñd·-li B˘h...ì
Z toho vypl˝vajÌ nÏkterÈ prosby, kterÈ vkl·d·m do vaöich modliteb:
ñ jiû nynÌ zaËÌn· proces v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ na dodavatele celÈho dÌla; prosÌm, modleme se, aby
byla vybr·na spr·vn· firma;
ñ je t¯eba obnovit ekonomickou radu naöÌ farnosti; modleme se, abychom naöli ty pravÈ r·dce
pro toto n·roËnÈ obdobÌ;
ñ jiû nynÌ na p¯ÌpravÏ dÌla spolupracuje spousta lidÌ ñ zamÏstnanc˘ farnosti, dobrovolnÌk˘
i zaplacen˝ch firem; modleme se za poûehn·nÌ pro jejich pr·ci;
ñ modleme se, aù n·s vöechny B˘h naplÚuje spr·vn˝mi vnuknutÌmi a aù naöi pr·ci p¯edch·zÌ
i prov·zÌ sv˝m poûehn·nÌm.
Jedno opat¯enÌ platÌ uû nynÌ: do zve¯ejnÏnÌ rozhodnutÌ o p¯idÏlenÌ dotacÌ nem˘ûeme slÌbit termÌny pro svatby
a jinÈ aktivity v naöem kostele v dobÏ od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2016. DÏkujeme za pochopenÌ.
Moûn·, ûe p¯ÌötÌ jeden nebo Ë·steËnÏ dva ökolnÌ roky budou pro n·s vöechny mimo¯·dnÏ n·roËnÈ. ProsÌm, modleme se za sebe navz·jem, vÏ¯me v BoûÌ vedenÌ a d˘vÏ¯ujme v BoûÌ poûehn·nÌ.
Aù n·ö dobr˝ B˘h ûehn· v·m vöem, zvl·ötÏ vöem dÏtem, rodiË˘m, uËitel˘m, katechet˘m, vychovatel˘m a vöem
spolupracovnÌk˘m ve farnosti.
Otec V·clav Slouk

Pane můj
Přitáhni
mocí Kříže
k naději
lásce víře
zatrpklé
smutné lidi
co hlavně
sebe vidí
dej poznat
že jen v Kříži
se člověk
se Tobě blíží
vždyť dražší
poklad není
než Kříže
nalezení
Pavel Kroupa

Světec měsíce srpna:
23. srpen 2014 ñ sv. R˘ûeny z Limy, panny
Narodila se roku 1586 v peru·nskÈm hlavnÌm
mÏstÏ LimÏ. JejÌ rodiËe byli öpanÏlskÈho p˘vodu;
p¯i k¯tu jÌ dali jmÈno Isabela, ale pro jejÌ kr·su jÌ uû
od maliËka ¯Ìkali Rosa (r˘ûe). Uû od dÏtstvÌ vidÏla
sv˘j vzor a ide·l ve sv. Kate¯inÏ SienskÈ. Vstoupila
do t¯etÌho ¯·du sv. Dominika (1606), vedla kajÌcn˝

ûivot za obr·cenÌ sv˝ch krajan˘ a na usmÌ¯enÌ za
krvavÈ Ëiny öpanÏlsk˝ch dobyvatel˘. Dos·hla vysokÈho stupnÏ mystick˝ch milostÌ. Zem¯ela 24. VIII.
1617 v LimÏ, v roce 1671 byla prohl·öena za svatou
a je uctÌv·na jako patronka celÈ LatinskÈ Ameriky.

Úmysly apoštolátu
modlitby na září 2014

Lidé přicházejí a díky
Bohu neodcházejí

⁄mysl vöeobecn˝
Aby ment·lnÏ postiûenÈ osoby byly obklopeny l·skou
a pomocÌ, kterou pot¯ebujÌ k d˘stojnÈmu ûivotu.

P¯ed rokem jsem ve farnÌm zpravodaji napsal p¯ÌspÏvek s nadpisem ÑLidÈ p¯ich·zejÌ a odch·zejÌì. I dnes
je toto tÈma Ë·steËnÏ aktu·lnÌ.
BrnÏnsk˝ biskup Mons. ThLic. VojtÏch Cikrle
dnem 1. 9. 2014 jmenoval P. Ji¯Ìho Cajzla, dosavadnÌho
far·¯e ve farnosti éerotice, farnÌm vik·¯em v naöÌ farnosti u kostela sv. Jakuba v BrnÏ. P¯eji mu hojnost dar˘ Ducha SvatÈho k tÈto sluûbÏ. P. Daniel Bo¯kovec
ISch., P. Josef Novotn˝ i Mons. Radomil Kal·b v naöÌ
farnosti z˘st·vajÌ i nad·le.
Otec V·clav Slouk

⁄mysl misijnÌ
Aby k¯esùanÈ inspirov·ni BoûÌm slovem slouûili chud˝m a trpÌcÌm.
⁄mysl naöich biskup˘
Za moudrost a Ducha SvatÈho pro vöechny dÏti a studenty, jejich rodiËe a uËitele.

www.ebreviar.cz

Citát na září:

Jedno procento pomoci je víc než sto procent soucitu. (P. Bosmans)
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Relikvie svatého Jana M. Vianneye
připutuje také do Brna
Ve dnech 13. aû 23. z·¯Ì 2014 bude po »eskÈ republice putovat relikvie srdce patrona
knÏûÌ, arskÈho far·¯e sv. Jana Maria Vianneye. V brnÏnskÈ diecÈzi bude p¯Ìleûitost
k uctÏnÌ ve Ëtvrtek 18. z·¯Ì 2014 v katedr·le
svat˝ch Petra a Pavla.
Tato akce probÌh· z iniciativy kr·lovÈhradeckÈho biskupa Mons. Jana Vok·la u p¯Ìleûitosti Roku povol·nÌ, kter˝ letos v kr·lovÈhradeckÈ diecÈzi proûÌvajÌ. Organiz·to¯i nabÌdli
tuto moûnost takÈ ostatnÌm diecÈzÌm. Jak
uv·dÏjÌ ve svÈm dopise: Ñ...jsme p¯esvÏdËeni,
ûe p¯Ìtomnost tÈto vz·cnÈ relikvie znamen·
pro celou naöi cÌrkev velkou p¯Ìleûitost, poûehn·nÌ a milost. P. FrÈdÈric Vollaud, kter˝
spoleËnÏ s P. Rolandem Varinem p¯iveze
z Arsu Vianneyovo srdce, na toto tÈma s·m
¯ekl: OËek·vejte velkÈ milosti na vöech mÌstech, kde bude relikvie p¯Ìtomn·.ì

V r·mci brnÏnskÈho zastavenÌ je od 16.15
do 22.00 hodin p¯ipraveno setk·nÌ pro öirokou ve¯ejnost. Setk·nÌ probÏhne v katedr·le
sv. Petra a Pavla a bude zah·jeno slavnostnÌm pr˘vodem v 16.15 hodin. Po spoleËnÈm
uctÏnÌ relikvie bude n·sledovat modlitba
r˘ûence a chvÌle ticha k soukromÈ adoraci.
BohosluûbÏ v 17.30 hodin bude p¯edsedat
brnÏnsk˝ biskup VojtÏch Cikrle, homilii pronese P. FrÈdÈric Vollaud (tlumoËenÌ zajiötÏno).
P¯ed möÌ i po nÌ bude v katedr·le p¯Ìleûitost k p¯ijetÌ sv·tosti smÌ¯enÌ. Po möi od
18.30 hodin do 22.00 hodin bude v katedr·le
moûnost k individu·lnÌmu uctÌv·nÌ relikvie,
k tichÈ modlitbÏ a k rozjÌm·nÌ.
Z·jemci mohou v s·le Petrov 2 zhlÈdnout
od 19.00 do 20.00 hodin francouzsk˝ film
(s Ëesk˝mi titulky) o sv. Janu M. Vianneyovi.

Výstava mezi klíčem
a mečem představí
unikátní rukopisy

Televize Noe nově
v Brně a na jižní
Moravě v pozemním
vysílání

29. 9. 2014 ñ 5. 10. 2014
V˝stava DiecÈznÌho muzea v BrnÏ ÑMezi klÌËem a meËem ñ knÌûe Frantiöek kardin·l z Ditrichötejna a jeho dobaì bude doplnÏna o unik·tnÌ origin·ly listin s p¯Ìm˝m
vztahem k V˝znaËnÈ kolegi·tnÌ kapitule
v MikulovÏ.
V t˝dnu od 29. z·¯Ì 2014 budou v tzv.
ÑPropitÈ vÏûiì katedr·ly sv. Petra a Pavla
v BrnÏ k vidÏnÌ vz·cnÈ rukopisy ze 17. a 18.
stoletÌ. N·vötÏvnÌk˘m bude p¯edstavena
p¯edevöÌm Zakl·dacÌ listina mikulovskÈ
kapituly z roku 1625, Ëi bohatÏ iluminovan· Statuta v˝znaËnÈ kolegi·tnÌ kapituly
sv. V·clava v MikulovÏ z roku 1773. Vzhledem k n·chylnosti archiv·liÌ na svÏtlo budou tyto origin·ly vstaveny pouze po dobu
jednoho t˝dne. Archiv·lie na v˝stavu zap˘jËÌ DiecÈznÌ archiv BiskupstvÌ brnÏnskÈho v RajhradÏ. N·vötÏva rozöÌ¯enÈ v˝stavy
je takÈ p¯ÌleûitostÌ k nahlÈdnutÌ do prostor
p˘vodnÌ gotickÈ vÏûe brnÏnskÈ katedr·ly,
kter· je jinak p¯Ìstupn· pouze p¯edem objednan˝m skupin·m a p¯i p¯Ìleûitosti Noci
kostel˘. VÌce o v˝stavÏ
http://www.biskupstvi.cz/2014-04-28mezi-klicem-a-mecem

P¯ipojte se do öirokÈ rodiny p¯·tel televize Noe!
Televize Noe je urËena pro vöechny, kdo
chtÏjÌ a majÌ z·jem slyöet dobrÈ a povzbuzujÌcÌ zpr·vy. ObsahovÈ pestrÈ vysÌl·nÌ
p¯in·öÌ mnoho zajÌmav˝ch informacÌ a pozitivnÌ pohled na svÏt kolem n·s. stejnÏ jako Radio Proglas, p¯edstavuje odv·ûnou
a ojedinÏlou nekomerËnÌ alternativu, vysÌl· bez reklam a ûije pouze z dar˘ div·k˘
prost¯ednictvÌm NadaËnÌho fondu Telepace. Vytv·¯Ì se tak virtu·lnÌ spoleËenstvÌ
s div·ky, kte¯Ì sv˝mi n·mÏty vysÌl·nÌ rozvÌjejÌ.

Zp˘soby p¯Ìjmu:
ñ satelitnÌ televiznÌ vysÌl·nÌ z druûice
Astra 3B nekÛdovanÏ
ñ pozemnÌ digit·lnÌ vysÌl·nÌ z vysÌlaËe
Brno mÏsto a Mikulova (od 1. 8. 2014)
ñ prost¯ednictvÌm kabelov˝ch sÌtÌ TKR
ñ prost¯ednictvÌm poËÌtaËov˝ch sÌtÌ
(IPTV)
ñ éIVÃ na internetov˝ch str·nk·ch
televize Noe

Vzpomínka na p. Ladislava Kubíčka
Dne 11. z·¯Ì 2014 uplyne deset let ode
dne, kdy byl na fa¯e v T¯ebenicÌch zavraûdÏn P. MUDr. Ladislav KubÌËek. K p¯ipomÌnce tÈto ud·losti chyst· farnost v Kunöt·tÏ, jeho rodiöti, vzpomÌnkovÈ triduum.
V p·tek 12. 9. 2014 v 18.00 hodin bude
v mÌstnÌm kostele sv. Stanislava slavit bohosluûbu gener·lnÌ vik·¯ brnÏnskÈ diecÈze
Mons Ji¯Ì Mikul·öek.
V sobotu 13. z·¯Ì 2014 probÏhne 11.
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pÏöÌ smÌrn· pouù P. Ladislava KubÌËka
z Kunöt·tu (zaË·tek je v 8.00 hodin modlitbou na jeho hrobÏ na zdejöÌm h¯bitovÏ)
do Sloupu v MoravskÈm krasu, kde bude
v 17.00 hodin slavit dÏkovnou bohosluûbu
brnÏnsk˝ biskup VojtÏch Cikrle.
V nedÏli 14. 9. 2014 ve 14.00 hodin
n·sleduje putov·nÌ z Kunöt·tu na kopec
ÑKulÌöekì mezi RozseËÌ a Toubo¯Ì. Na trase
se za RozseËÌ poutnÌci pomodlÌ K¯Ìûovou
cestu P. Ladislava KubÌËka.

Programová nabídka
Centra pro rodinu
a sociální péči
DoporuËujeme VaöÌ pozornosti pestrou
nabÌdku Centra pro rodinu a soci·lnÌ pÈËi
na z·¯Ì 2014, kterou najdete na internetov˝ch str·nk·ch www.crsp.cz. PodrobnÈ
informace o programech na telefonnÌm
ËÌsle 542 217 464. Mobil 731 402 731.

Příprava dospělých k přijetí
svátosti křtu, biřmování
a eucharistie o Velikonocích
2016 ve farnosti sv. Jakuba
v Brně
Nov˝ kurz p¯Ìpravy dospÏl˝ch z·jemc˘
o k¯est zaËÌn· dne 1. ¯Ìjna 2014.
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.

Zahájení přípravy
biřmovanců ve farnosti
svatého Jakuba v Brně
P¯Ìprava ke sv·tosti bi¯mov·nÌ v naöÌ
farnosti zaËne v pondÏlÌ 6. ¯Ìjna 2014 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 24. kvÏtna
2015 v katedr·le sv. Petra a Pavla v BrnÏ.
P¯Ìpravu povede Mgr. Pavel Hruban ve
spolupr·ci s knÏûÌmi naöÌ farnosti.
Vöichni z·jemci jsou srdeËnÏ zv·ni.

Biblické hodiny
od 2. ¯Ìjna 2014 kaûd˝ Ëtvrtek od 18.00
do 19.30 hodin v knihovnÏ v 1. pat¯e na
fa¯e u sv. Jakuba v BrnÏ
Jiû 14. rokem budou probÌhat biblickÈ
hodiny v naöÌ farnosti jako souvisl· Ëetba
PÌsma svatÈho s v˝kladem. Po dokonËenÌ
listu Galatsk˝m zapoËneme s proËÌt·nÌm
Janova evangelia. Vede Mgr. Ludmila
Grombi¯Ìkov·.
SrdeËnÏ zvou knÏûÌ farnosti

Vezmi a čti
V·ûenÌ a milÌ farnÌci,
uû je to vÌce neû rok, co jsme byli vyzv·ni,
abychom se zapojili do projektu ËtenÌ Bible
za dva roky. MyslÌm, ûe mnozÌ z n·s tuto
Ëinnost zaËali a snaûÌ se poctivÏ dennÏ ËÌst
zadanÈ kapitoly jak ze StarÈho, tak z NovÈho Z·kona.
Je to velmi zajÌmavÈ, takÈ n·roËnÈ, ale
rozhodnÏ ne nesplnitelnÈ. Mnoh· tÈmata
p¯Ìmo vybÌzejÌ k rozebr·nÌ, promodlenÌ nebo takÈ vysvÏtlenÌ. Chci se zeptat, jestli bychom se nemohli obËas sejÌt a nad p¯eËten˝mi kapitolami popovÌdat a promodlit
poselstvÌ, kter· z text˘ vypl˝vajÌ pro n·ö
ûivot. Bylo by to urËitÏ uûiteËnÈ a obohacujÌcÌ. Kdo m·te z·jem, p¯ihlaste se...
Helena M˙Ëkov· ñ tel: 604 327 000
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a tuto pouù jsem jela s velkou zvÏda
vostÌ, jakÈ to asi bude. Naposledy jsem
v Medjugorii byla p¯ed 5 lety a mohu ¯Ìct, ûe
teÔ se tam opravdu mnoho zmÏnilo (nap¯. vylepöil se are·l za hlavnÌm kostelem, kde b˝valy kaûd˝ den po Ëas tohoto festivalu p¯edn·öky od r˘zn˝ch knÏûÌ a lidÌ, kte¯Ì nÏjak˝m
zp˘sobem zaûili ve svÈm ûivotÏ dotek Boha
nebo Panny Marie. Abych ¯ekla pravdu, nikdy jsem moc nemÏla v oblibÏ setk·v·nÌ ml·deûe (byla jsem p·rkr·t na nÏËem takovÈm
a velmi mÏ to otr·vilo).
Medjugorje bylo a st·le je nÏco ˙plnÏ jinÈho, zde jde p¯edevöÌm o hloubku a nez·leûÌ
na tom, jestli jste star˝ nebo mlad˝ a nebo
˙plnÈ miminko... nejd˘leûitÏjöÌ totiû je, s ËÌm
pr·vÏ na toto poûehnanÈ mÌsto jedete a jestli
jsou to nap¯. prosby, dÌky nebo pok·nÌ...
a chcete to promÏnit v nÏco velkÈho.
Potom odjÌûdÌte s pokojem a radostÌ ve
svÈm srdci, protoûe to, co jste PannÏ Marii dok·zali odevzdat, ona promÏnila... a aû se ËlovÏk vr·tÌ do svÈho domova a m· st·le srdce
otev¯enÈ, uvidÌ to, co je promÏnÏnÈ.
DalöÌch takov˝ch okamûik˘ bylo mnoho.
T¯eba to, kolik zemÌ se najednou objevÌ v tak
malinkatÈm mÏsteËku jako je Medjugorje.
Pro p¯edstavu; zapsan˝ch ˙ËastnÌk˘ bylo
letos p¯es 55 000 z vÌce neû 60 zemÌ.
Snad nejkr·snÏjöÌm z·ûitkem a nepopsateln˝m pocitem kr·sy a mÌru, byly veËernÌ
adorace po möi svatÈ, kdy se tisÌce lidÌ ztiöily,
otev¯ely sv· srdce a snaûily se naslouchat Bohu a PannÏ Marii. Odevzdali svÈ prosby, dÌky
a vöechno, co kdo chtÏl. Byl to takov˝ pocit
bezpeËÌ. V rozjÌm·nÌ jste se mohli pono¯it do
svÈ duöe za zvuk˘ kr·snÈ hudby ñ orchestru,
kter˝ cel˝ tento festival prov·zel.
D·le jsem byla moc r·da za mladÈ lidi,
kte¯Ì jeli v naöem autobuse.

MEDJUGORJE 2014

Stala se z n·s takov· fajn skupina. R·di
jsme spolu sdÌleli svÈ z·ûitky a p¯edevöÌm tu
hloubku kaûdÈho okamûiku setk·nÌ s Bohem
a Pannou MariÌ. Nikdy jsem s nÏjakou skupinou nic podobnÈho nezaûila a najednou to ölo
a j· byla mile p¯ekvapen·, ûe nÏkdo rozumÌ
tomu, co a jak vnÌm·m a co mnÏ setk·nÌ s Bohem a MariÌ v mÈm ûivotÏ vûdy p¯inese. Jsem
takÈ r·da, kolik hluboce moudr˝ch lidÌ jsem
mohla na tÈto pouti potkat. OdjÌûdÏla jsem
z tohoto mÌsta pln· nadÏje, radosti a p¯edevöÌm toho pokoje a mÌru, kter˝ Medjugorii
naplÚuje.
Marta M.

Minitábor jakubského „klubíku“
Heřmanov
V srpnu o pr·zdnin·ch jsme byli na fa¯e v He¯manovÏ na
minit·bo¯e. BÏhem t˝dne se n·s tam seölo 24 dÏtÌ s maminkami,
a o vÌkendu i s tatÌnky. Celot·borovou hru jsme hr·li na tÈma Noemova Archa. Byly to ˙koly i pro ty nejmenöÌ. D·vali jsme postupnÏ
vodu a jÌdlo do archy a potom r˘zn· dom·cÌ i divok· zvÌ¯ata.
Za kaûd˝ splnÏn˝ ˙kol jsme dostali razÌtko do t·borov˝ch not˝sk˘.
Bylo to z·bavnÈ a nakonec jsme naöli i poklad. MÏli jsme kr·snÈ
poËasÌ, tak jsme mohli vyrazit i do lesa na bor˘vky, ostruûiny a naöli jsme i houby. Taky jsme se koupali v bazÈncÌch a mÏli dvakr·t
t·bor·k.
Moc dÏkuji tetÏ IvÏ, ûe pro n·s vöechny hry p¯ipravila.
DomËa M.

Císař měsíce srpna
V letoönÌm roce 2767 ab urbe condita (od zaloûenÌ mÏsta ÿÌma)
si p¯ipomÌn·me, ûe p¯esnÏ p¯ed 2000 lety, tedy v roce 767, zem¯el
cÌsa¯ Augustus, jenû s·m dal srpnu svÈ jmÈno. Gaius Julius Caesar Octavianus (23. 9. 63 p¯ed Kristem ñ 19. 8. 14 po Kristu) p¯ijal
totiû v roce 27 p¯. Kr. od Sen·tu na n·vrh Munatia Planca titul
ÑAugustusì (= vzneöen˝, ctihodn˝, urozen˝). TÌmto titulem p¯ejmenoval mÏsÌc sextilis, protoûe, jak pÌöe Suetonius, pr·vÏ v tomto
mÏsÌci dos·hl prvnÌho konzul·tu a nÏkter˝ch vÌtÏzstvÌ. Augustus
samoz¯ejmÏ netuöil, ûe jednou v tomto mÏsÌci zem¯e. Augustova
babiËka Julie byla sestrou Julia Caesara, Caesar ho adoptoval
jako syna. Po n·silnÈ smrti Caesara vytvo¯ili Augustus, Marcus
a Lepidus triumvir·t.
Titul ÑAugustusì pouûÌvali pak dalöÌ ¯ÌmötÌ cÌsa¯ovÈ pro sebe
i pro svÈ p¯ÌbuznÈ. Jelikoû ölo o pohansk˝ kult, snad i na to nar·ûÌ
kniha ZjevenÌ sv. Jana (Zj 13,1 a 17,3), kdyû hovo¯Ì o öelmÏ a jmÈnech, kter· ur·ûejÌ Boha. Po LepidovÏ smrti byl Augustus i ÑPontifex maximusì.
Augustus, za jehoû vl·dy se v BetlÈmÏ narodil JeûÌö Kristus
(viz L2,1), zvÌtÏzil nad Antoniem v bitvÏ u Actia v roce 31 p¯. Kr.,
potom v roce 30 p¯. Kr. dobyl Egypt a vl·dl nad celou ÿÌmskou ¯ÌöÌ.
SnÌûil poËet mÌst v Sen·tu a vydal nÏkterÈ novÈ z·kony, jimiû mimo jinÈ zkr·til dobu z·snub a omezil moûnosti rozvod˘, jak opÏt
uv·dÌ Suetonius.
Augustus v bitv·ch vÏtöinou vÌtÏzil, utrpÏl vöak nÏkterÈ por·ûky. Ta nejvÏtöÌ byla od Arminia, kter˝ vedl germ·nskÈ kmeny
v TeutoburskÈm lese v roce 9 po Kr. ÿÌmsk˝ vojev˘dce a mÌstodrûÌcÌ provincie Germania Publius Quintilius Varus tam ztratil t¯i
legie.
Augustus zem¯el v mÏstÏ Nola u Neapole. Po smrti byl uctÌv·n
jako b˘h. Z·klady jeho chr·mu se naöly nap¯. pod Ë·stÌ dÛmu
v KolÌnÏ nad R˝nem.
Pavel Kroupa
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18.30
18.00

18.00

Co n·s Ëek·

MÌsto

Setk·nÌ katechet˘, dirigent˘, vedoucÌch ministrant˘, ..................... fara
vedoucÌch spoleËenstvÌ, z·jemc˘ o ûivot farnosti
Pam·tka sv. ÿeho¯e VelikÈho, papeûe a uËitele cÌrkve
23. nedÏle v mezidobÌ
Sv·tek NarozenÌ Panny Marie
Pam·tka sv. Petra Klavera, knÏze
Pam·tka bl. Karla Spinoly, knÏze a muËednÌka
P¯i möi sv. zazpÌv· sbor ÑSocietas incognitorumì .............................. kostel
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
DiecÈznÌ sbÌrka na cÌrkevnÌ ökolstvÌ
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
Möe sv. a dalöÌ program s uctÏnÌm ostatk˘ ....................................... katedr·la
sv. Jana Maria Vianneye, far·¯e arskÈho, patrona knÏûÌ
Pam·tka sv. Janu·ria, biskupa a muËednÌka
Pam·tka sv. Ond¯eje Kim-Taegona, knÏze,
Pavla Chong Ha-sanga a druh˘, muËednÌk˘
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
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 svat˝ch andÏl˘ str·ûn˝ch
PrvnÌ biblick· hodina .......................................................................... fara
Pam·tka sv. Frantiöka z Assisi
27. nedÏle v mezidobÌ
Pam·tka sv. Bruna, knÏze
Zah·jenÌ p¯Ìpravy k p¯ijetÌ sv·tosti bi¯mov·nÌ ................................. fara

Špetka humoru od jáhna Josefa:
J· V·m vÏ¯Ìm
Po velkÈm vnit¯nÌm boji mlad˝ far·¯ nevydrûÌ a zept· se farnÌka: ÑBrat¯e, pt·m se velice nerad, ale proË p¯i mÈm k·z·nÌ vûdycky
usÌn·te?ì ÑJenom nemÏjte strach, pane far·¯i,
myslÌte si snad, ûe bych usnul, kdybych V·m
nevÏ¯il?ì
ZpovÏÔ
Jist˝ muû se vyzpovÌdal a jeötÏ dodal:
ÑTak asi p¯ed rokem jsem vyhodil z naöeho
bytu tch˝ni a t˝den jsem ji k n·m nepustil.ì
ÑAle to bylo uû p¯ed rokem a jistÏ jste se
z toho uû zpovÌdal,ì reaguje zpovÏdnÌk.
ÑAno, pane far·¯i, ale kdyû j· na to tak
r·d vzpomÌn·m.ì

Ateista
Jeden ateista ryba¯Ì u jezera Loch Ness,
kdyû najednou jeho Ëlun napadne lochnessk·
p¯Ìöera. Jedna r·na ocasem a chl·pek i s Ëlunem vylÈtl deset metr˘ do vzduchu. P¯Ìöera
otev¯ela tlamu, aby ho chytla. On v ˙dÏsu za¯val:
ÑAch, Boûe, pomoz mi!ì
V tom se vöechno zastavilo, chl·pek visÌ
jen tak ve vzduchu, a z nebe se ozve hromov˝
hlas:
ÑMyslel jsem, ûe ve MÏ nevÏ¯Ìö!ì
ÑAle no tak, Boûe, nech toho. P¯ed dvÏma
minutami jsem nevÏ¯il ani v lochnesskou
p¯Ìöeru!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.

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 28. z·¯Ì 2014.
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