farnÌ SVAT› JAKUB BRNO
zpravodaj

Z¡ÿÕ 2016

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.
P¯ed dvÏma lety jsem na tomto mÌstÏ psal o tom, ûe n·sledujÌcÌ dva ökolnÌ roky budou mimo¯·dnÈ a sloûitÈ. Bohu dÌky za to, ûe se n·m bÏhem tÏch dvou ökolnÌch rok˘ poda¯ilo s BoûÌ
pomocÌ a s pomocÌ mnoh˝ch z v·s, moûn· i v·s vöech, vykonat velikÈ dÌlo. Bohu dÌky a v·m
vöem dÌky!
NynÌ snad vstupujeme do ökolnÌho roku, kter˝ by mohl b˝t norm·lnÌ a klidn˝. To by mohlo
znamenat, ûe budeme mÌt ide·lnÌ podmÌnky pro pr·ci na tom, co m· b˝t farnosti vlastnÌ. M·m
na mysli hl·s·nÌ BoûÌho slova, evangelizaci a katechezi, m·m na mysli pastoraci dÏtÌ, ml·deûe, dospÏl˝ch, m·m na mysli liturgick˝ a sv·tostn˝ ûivot, prostÏ m·m na mysli budov·nÌ
BoûÌho kr·lovstvÌ v naöem mÏstÏ a v naöÌ diecÈzi. K tomu vedou cesty zn·mÈ, osvÏdËenÈ,
i cesty mimo¯·dnÈ, kterÈ ale odpovÌdajÌ naöim moûnostem. M˘ûeme nap¯Ìklad p¯em˝ölet
o tom, jak bychom mohli evangelizovat naöÌm kr·sn˝m, novÏ opraven˝m kostelem. Je p¯ed
n·mi mnoho moûnostÌ. Hledejme je a hledejme, jak jich m˘ûeme vyuûÌt.
SrdeËnÏ zvu vöechny z·jemce o ûivot naöÌ farnosti na sch˘zku, kter· se uskuteËnÌ v ˙ter˝
6. 9. 2016 ve 20 hodin na fa¯e. Zde bychom mohli sestavit prvnÌ rozvrh aktivit, kterÈ jako farnost m˘ûeme sobÏ a druh˝m nabÌdnout.
SrdeËnÏ zvu takÈ k modlitbÏ. V p·tek 9. 9. 2016 se uskuteËnÌ z·vÏreËn· kontrola dokonËe- nÈho projektu ze strany
Ministerstva financÌ »R a jeho spolupracovnÌk˘. ProsÌm o modlitbu, abychom obst·li.
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

Přemýšlím o nebi...

Ohlédnutí se za SDM v Krakově

Přemýšlím o Nebi
a ze všech stran
na mne volá Země.

PoslednÌ Ëervencov˝ t˝den se konaly svÏtovÈ dny ml·deûe v Polsku. Do Krakova se sjelo p¯es dva
a p˘l milionu mlad˝ch lidÌ z celÈho svÏta. Z »eskÈ republiky se na tuto pouù vydalo öest tisÌc mlad˝ch
a s nimi i 25 seminarist˘ z ArcibiskupskÈho knÏûskÈ semin·¯e v Olomouci. äest bohoslovc˘ se zapojilo do
organizace v r·mci p¯ÌpravnÈho t˝mu. Celkem byli zapojenÌ ve t¯ech skupink·ch: doprava, ˙klid a doprov·zeni otc˘ biskup˘. MyslÌm, ûe setk·nÌ bylo pro vöechny velk˝m povzbuzenÌm ve vÌ¯e i kr·sn˝ d˘kaz
existence ûivÈho spoleËenstvÌ cÌrkve.
KromÏ programu v »eskÈm n·rodnÌm centru jsme se takÈ mohli ˙Ëastnit programu s papeûem Frantiökem, kter˝ k n·m Ëty¯ikr·t promluvil. P¯es vöechny kr·snÈ myölenky ve mÏ nejvÌc rezonuje ta, ûe
ÑötÏstÌ nenÌ na pohovceì Ëili z naplnÏnÌ ûivota v jednoduchÈm a laxnÌm p¯Ìstupu, ale v l·sce. A to si myslÌm, ûe je pro n·s seminaristy d˘leûitÈ si uvÏdomit.
Z·vÏrem zb˝v· jen ¯Ìct, ûe uû se teÔ tÏöÌme na dalöÌ podobnÏ kr·snÈ a hlubokÈ okamûiky, kterÈ budeme moci zaûÌt v roce 2019 na SvÏtov˝ch dnech ml·deûe v PanamÏ.
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Nádherná, jedinečná,
milovaná Země.
Přesto prosím,
umlkni na chvíli.
Možná pak uslyším
tiché a tajemné
volání Nebe...
Přemýšlím o Nebi
a ze všech stran
na mne volá Země.
Nemocná, bolestná,
unavená Země.
Proto prosím,
umlkni na chvíli.
Možná pak uslyším
tiché a laskavé volání Nebe...
Petr Tomíček

Biskupové
moravských
a českých diecézí
navštíví Brno
V r·mci Plen·rnÌho zased·nÌ
»eskÈ biskupskÈ konference ve
VranovÏ u Brna ve dnech 17. aû
19. ¯Ìjna 2016 budou biskupovÈ
moravsk˝ch a Ëesk˝ch diecÈzÌ slavit spoleËnou bohosluûbu v ˙ter˝
18. ¯Ìjna 2016 v 17.30 hodin v katedr·le sv. Petra a Pavla v BrnÏ.
BB

Úmysly apoštolátu modlitby
na srpen 2016
⁄mysl vöeobecn˝
Aby kaûd˝ ËlovÏk p¯ispÌval k obecnÈmu dobru a povznesenÌ spoleËnosti, v nÌû lidsk· osoba bude st¯edem pozornosti.
⁄mysl misijnÌ
Aby k¯esùanÈ ve svÈm n·sledov·nÌ evangelia vyd·vali svÏdectvÌ
vÌry, ˙cty a l·sky k bliûnÌmu.
⁄mysl naöich biskup˘
Nanebevzat· Matka BoûÌ aù n·m vyprosÌ a upevnÌ v n·s jistotu, ûe
vÌra v Boha a posluönost v˘Ëi jeho v˘li jsou nejvÏtöÌm bohatstvÌm,
radostÌ, d˘stojnostÌ a kr·sou ËlovÏka.
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Pouť – SDM Kraków 2016
V ˙ter˝ p¯ed odjezdem, tedy 26. 7. jsme
se s klukama seöli nad kuleËnÌkem, abychom domluvili podrobnosti ohlednÏ pouti
do Krakova v Polsku na SvÏtovÈ dny ml·deûe. Tohle je naöe parta: C·ja ñ VojtÏch
Cajzl, Marf ñ Tom·ö MartÌnek s manûelkou
KaËkou a j·. Jeli jsme autem po vlastnÌ ose,
coû se v pr˘bÏhu akce uk·zalo, ûe to byla
dobr· volba. Ze zaË·tku se mi do Krakova
v˘bec nechtÏlo. NavÌc, kdyû C·ja p¯iöel
s tÌm, ûe mu nep¯iöly vstupenky do schr·nky, jsem vÏdÏl, ûe to bude jeötÏ tÏûöÌ. NicmÈnÏ C·ja byl sk·lopevnÏ p¯esvÏdËen˝, ûe
z·ûitek bude st·t za to a velk· mÌra BoûÌho
milosrdenstvÌ v naöich srdcÌch o tom svÏdËÌ
doteÔ. Ale nechci p¯edbÌhat.
Vyrazili jsme v p·tek 29. 7. odpoledne,
nakoupili jsme jÌdlo a vöechny naöe myölenky se ubÌraly smÏr Krakov ñ ËeskÈ centrum, kam n·s odk·zali po mailu, ûe si vstupenky vyzvedneme osobnÏ. Po p·r nezdarech a odmÌtnutÌch jsme tedy obdrûeli kartiËky se jmÈny a vstupenky do Campusu
misericordiae ñ Kampusu milosrdenstvÌ.
JeötÏ v p·tek veËer a v sobotu r·no v ËeskÈm centru probÌhal program, kterÈho
jsme se z˙Ëastnili; totiû, k¯Ìûov· cesta s v˝razov˝mi tanci a druh˝ den r·no möe
svat·.
Hned potÈ jsme hrdÏ vyrazili na mÌsto
setk·ni se Svat˝m Otcem do kampusu.
Bylo horko, p·lilo slunce, ale nenechali
jsme se odradit. I p¯es nar˘ûovÏlÈ obliËeje
ñ sp·lenÈ od slunÌËka, jsme vyËk·vali do
p¯Ìjezdu SvatÈho Otce Frantiöka. Jeho
p¯Ìjezd byl velkolep˝. Zaûil jsem opravdu
radost v celÈm tÏle, kdyû se papamobil se
Svat˝m Otcem p¯ibliûoval k n·m za zpÏvu
Abba OtËe. Volali jsme k naöemu TatÌnkovi.
Pak n·s Svat˝ Otec p¯ivÌtal a mÌstnÌ
domorodci si p¯ipravili kr·snÈ ûivotnÌ svÏdectvÌ se öùastn˝m vyvrcholenÌm doprov·zenÈ v˝razov˝mi tanci. N·dhera! Papeû
Frantiöek n·s d·le vyzval k adoraci. Pak
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byl koncert, kde ˙Ëinkovaly zn·mÈ osobnosti. Druh˝ den byla möe svat· a hned po
nÌ jsme se vydali na zp·teËnÌ cestu.
Setk·ni v Campusu misericordiae s JeûÌöem a proûitky s nÌm spojenÈ pro mÏ byly
velk˝m obdarov·nÌm. Raduji se z celÈho
setk·nÌ doteÔ. Upoutala mÏ spousta myölenek papeûe Frantiöka a nejvÌce tato:
Ñm˘ûeme ¯Ìct, ûe SvÏtov˝ den ml·deûe zaËÌn· teÔ a pokraËuje v naöich domovech,
kde se s n·mi chce setk·vat JeûÌö.ì
Na naöem papeûi se mi lÌbÌ jeho pokora
ñ jak se vyjad¯uje, jak se chov· a tak...
Zkr·tka jeho postoj.
Celou pouù hodnotÌm, jako velmi zda¯ilou, dÌky proûitk˘m a lidem, kte¯Ì byli
s n·mi a kterÈ jsme tam potkali. TakÈ proto, ûe jsme nakonec byli i v jednom z nejbliûöÌch sektor˘ u pÛdia s dalöÌmi i nov˝mi
kamar·dy z Husovic a z VelkÈho Mezi¯ÌËÌ.
Velkou n·hodou, nebo snad BoûÌm ¯ÌzenÌm, jsme se potkali ve stejnÈm sektoru
i s naöÌm b˝val˝m kaplanem a teÔ uû far·¯em Mari·nem Kalinou a s ml·deûÌ z jeho
farnosti Moravsk· Nov· Ves. Na setk·nÌ
byl i Pepson ñ otec Josef Novotn˝, jakoûto
barista v Coffee Samarit·n v ËeskÈm centru. A takÈ jsme potkali naöeho kaplana Daniela Bo¯kovce. Pak tam byli i Vojta Lerche
s br·chou Mari·nem, kte¯Ì tam p¯ijeli
s partou z dÌla Opus Dei a kdesi tam vep¯edu u sboru pobÌhal i Ond¯ej MuËka.
Pröet n·m zaËalo aû po cestÏ zp·tky, aû,
kdyû jsme byli dvÏstÏ metr˘ od auta, takûe
taky spokojenost.
Chci podÏkovat vöem po¯adatel˘m
a dobrovolnÌk˘m a hlavnÏ naöemu TatÌnkovi ñ P·nu Bohu za to, ûe n·m d·v· takovÈto ˙ûasnÈ p¯Ìleûitosti k setk·nÌ se s nÌm
i s jeho Synem, naöÌm bratrem JeûÌöem.
A takÈ dÌky C·jovi, ûe byl opravdu p¯esvÏdËiv˝ p¯i naöich pochyb·ch a taky ¯ÌzenÌ auta jsme mohli nechat na nÏm. Hned
bych se tam vr·til!
V·clav HaiËman

Lidé přicházejí a díky
Bohu neodcházejí
Hned nÏkolik zmÏn v ustanovenÌ knÏûÌ
v brnÏnskÈ diecÈzi se p¯Ìmo dotklo farnosti
u kostela sv. Jakuba v BrnÏ.
Od 1. 8. 2013 p˘sobil jako farnÌ vik·¯
u sv. Jakuba a z·roveÚ jako spiritu·l
CÌrkevnÌho domova ml·deûe Petrinum
P. Josef Novotn˝.
BrnÏnsk˝ biskup Mons. ThLic. VojtÏch
Cikrle dnem 1. 8. 2016 jmenoval P. Josefa
NovotnÈho administr·torem ve farnosti
u kostela sv. Augustina v BrnÏ.
Od 1. 10. 2011 je v naöÌ farnosti ustanoven jako farnÌ vik·¯ P. Daniel Bo¯kovec ze
sekul·rnÌho institutu Schˆnstatt Patres.
BrnÏnsk˝ biskup Mons. ThLic. VojtÏch
Cikrle dnem 1. 8. 2016 jmenoval P. Daniela
Bo¯kovce navÌc spiritu·lem v CÌrkevnÌm
domovÏ ml·deûe Petrinum.
I kdyû P. Daniel u n·s i nad·le z˘st·v·,
v souËasnÈ dobÏ jiû bydlÌ v budovÏ Petrina
na adrese Veve¯Ì 15.
BrnÏnsk˝ biskup Mons. ThLic. VojtÏch
Cikrle dnem 1. 8. 2016 jmenoval P. Jaroslava RaöovskÈho, dosavadnÌho farnÌho
vik·¯e ve farnosti HodonÌn, farnÌm vik·¯em v naöÌ farnosti u kostela sv. Jakuba
v BrnÏ.
Otci Josefovi dÏkuji za jeho sluûbu
v naöÌ farnosti.
Otce Jaroslava vÌt·m v naöÌ farnosti.
Vöem jmenovan˝m spolubrat¯Ìm p¯eji
hojnost dar˘ Ducha SvatÈho v jejich novÈ
sluûbÏ.
Mons. Radomil Kal·b a P. Ji¯Ì Cajzl
v naöÌ farnosti z˘st·vajÌ i nad·le.
Otec V·clav Slouk

Tábor Vojtěchov 2016
Barbora Proch·zkov·
Na t·bo¯e se mi nelÌbilo rannÌ vst·v·nÌ,
protoûe doma spÌm o pr·zdnin·ch dÈle.
JÌdlo bylo dobrÈ a nejlepöÌ b˝valy snÌdanÏ.
Moje skupinka byla v˝born· a vöichni
pÏknÏ spolupracovali. Dob¯e jsme si rozumÏli. TÈma NeoËek·van· cesta a Hobiti byli ˙plnÏ super. Moje skupinka byla modr·
a jmenovali jsme se Jezdci na sudech.
OstatnÌ si z n·s dÏlali legraci, ûe jsme Jezdci na rumech J.
OkolÌ t·bora bylo fajn. RybnÌk byl sice
studen˝, ale pÏknÏ Ëist˝, tak se mi v nÏm
dob¯e plavalo.
NoËnÌ hlÌdky byly dÏsivÈ, hlavnÏ, kdyû
nÏkdo ve stanu chr·pal, zachrochtal a my
jsme si mysleli, ûe na n·s jde divokÈ prase.
DÏsnÏ n·s to vylekalo.
T·hnutÌ (celot·borov· hra, ûe se t·hne
postaviËkou po mapÏ) bylo vtipnÈ. ProbÌhalo kaûd˝ veËer podle dosaûen˝ch bod˘ kaûdÈ skupinky a hozen˝ch ËÌsel na kostce.
Kaûd˝ veËer jsme se na to vöichni tÏöili.

V pokladovce jsme skonËili druzÌ, protoûe jsme omylem naöli poklad d¯Ìve, neû
jsme mÏli a museli jsme se vracet.
Z·vÏ¯eËn˝ t·bor·k byl kr·tk˝, klidnÏ
mohl b˝t i do noci J. TÏöÌm se na novÈho
pana kaplana, aû bude u n·s v kostele. Byl
za n·mi na t·bo¯e a moc se n·m vöem lÌbil!
B·ra
S·ra Proch·zkov·
Na t·bo¯e se mi lÌbili hlavnÏ kamar·di
a naöe skupinka. TakÈ se mi lÌbilo spanÌ ve
stanu a okolnÌ p¯Ìroda, vytahov·nÌ vlajky
a hymna.
Celot·borov· hra byla takÈ moc pÏkn·.
Byla jsem v zelenÈ skupince, ta se jmenovala DraËÌ zhouba. PosmÌvali se n·m, ûe
jsme DraËÌ houba. P¯i pokladovce jsme se
ztratili, protoûe jsme neumÏli jÌt podle mapy. Zabloudili jsme dost daleko a vedoucÌ
pro n·s museli p¯ijet. Dob¯e to dopadlo
a odmÏna na n·s takÈ poËkala. Kaûd· skupinka mÏla pro tento p¯Ìpad mobil, aby si

Příspěvek na potřeby diecéze pro rok 2016
Po projedn·nÌ s knÏûskou radou a ekonomickou radou brnÏnskÈ diecÈze Mons.
VojtÏch Cikrle, diecÈznÌ biskup brnÏnsk˝,
rozhodl ve vÏci stanovenÌ p¯ÌspÏvku na pot¯eby diecÈze pro rok 2016 takto:
1. P¯ÌspÏvek na pot¯eby diecÈze bude pouûit pro dorovn·nÌ mezd knÏûÌ a probÌhajÌcÌ projekty cÌrkevnÌho ökolstvÌ.
2. V˝öe p¯ÌspÏvku je stanovena tak, aby
p¯edpokl·danÈ p¯Ìjmy a v˝daje BiskupstvÌ brnÏnskÈho v roce 2016 byly vyrovnanÈ.
3. Celkov˝ p¯ÌspÏvek je sloûen ze dvou
Ë·stÌ (A) a (B):
(A) P¯ÌspÏvek farnostÌ a duch. spr·v
v brnÏnskÈ diecÈzi
Tuto Ë·st uhradÌ vöechny farnosti a duchovnÌ spr·vy, kterÈ jsou BiskupstvÌm
brnÏnsk˝m z¯Ìzeny jako cÌrkevnÌ pr·vnickÈ osoby. U tÏchto farnostÌ a duchovnÌch
spr·v nechù je dle v˝sledk˘ sËÌt·nÌ ˙ËastnÌk˘ bohosluûeb urËen poËet osob staröÌch
18 let, kte¯Ì navötÏvujÌ nedÏlnÌ bohosluûby.
V˝öe Ë·sti A celkovÈho p¯ÌspÏvku je stanovena Ë·stkou 280 KË za kaûdou takto urËenou osobu.
(B) P¯ÌspÏvek ve¯ejn˝ch pr·vnick˝ch
osob pod¯Ìzen˝ch diecÈznÌmu
biskupovi (vËetnÏ farnostÌ
a duchovnÌch spr·v) urËen˝ takto:
I. ...
II. ...
III. U n·jm˘ budov (vËetnÏ Ë·stÌ budov)
a movit˝ch vÏcÌ ve v˝öi 3 % z p¯Ìjm˘ z n·jemnÈho.
IV. ...
V. ...
V˝öe Ë·sti B nechù je urËena na z·kladÏ
hospoda¯enÌ farnostÌ za p¯edchozÌ kalend·¯nÌ rok, tj. dle ˙daj˘ z ˙ËetnÌch z·vÏrek
za rok 2015.

4. Na nedÏli 25. z·¯Ì 2016 vyhl·sil sbÌrku
na podporu pastorace a knÏûÌ brnÏnskÈ
diecÈze. Tato sbÌrka probÏhne p¯i bohosluûb·ch ve vöech kostelÌch brnÏnskÈ
diecÈze. »·stka vybran· v r·mci tÈto
sbÌrky bude pouûita jako prvnÌ spl·tka
p¯ÌspÏvku na pot¯eby diecÈze.
5. Zb˝vajÌcÌ Ë·st p¯ÌspÏvku bude potÈ
uhrazena ve druhÈ spl·tce.
BB
K tomu dod·v·m:
P¯ÌspÏvek na pot¯eby diecÈze platÌ kaûd· farnost uû dlouh· lÈta. Aû doposud se
platil jako des·tek z roËnÌho p¯Ìjmu farnosti. Od letoönÌho roku se nebude platit z p¯Ìjmu farnosti, ale podle poËtu ˙ËastnÌk˘
nedÏlnÌch bohosluûeb.
Pro ÿÌmskokatolickou farnost u kostela sv. Jakuba v BrnÏ to znamen·:
PoËet ˙ËastnÌk˘ nedÏlnÌch bohosluûeb
staröÌch 18 let je podle p¯edpisu 729,8
osob.
P¯ÌspÏvek na 1 osobu v roce 2016 ËinÌ
280 KË.
To znamen·, ûe n·ö p¯ÌspÏvek na pot¯eby diecÈze A z poËtu ˙ËastnÌk˘ nedÏlnÌch
bohosluûeb ËinÌ z¯ejmÏ 204.344 KË.
V Ë·sti B se n·s t˝k· pouze bod III ñ
z n·jm˘ budov; 3 % z loÚskÈho n·jmu ËinÌ
p¯ibliûnÏ 30.000 KË.
Celkem p¯ÌspÏvek na pot¯eby brnÏnskÈ
diecÈze za naöi farnost a za rok 2016 ËinÌ
p¯ibliûnÏ 235.000 KË.
ProsÌm v·s vöechny o pochopenÌ a podporu.
V·clav Slouk

zavolala o pomoc. NelÌbili se mi z·chody
a tÏöila jsem se na ten co m·me doma J.
S·ra
Michal Hor·k
MÏ se lÌbili kadibudky a spanÌ ve stanu.
Jen ten vzduch na obou tÏchto mÌstech byl
nÏkdy dost hrozn˝ J.
Naöe skupinka byla Ëerven· a jmenovala se HobitrpÌci a sm·li se n·m, ûe jsme
Hobitrap·ci.
P¯i pokladovce jsme se ztratili, protoûe
jsme öli a öli, pak jsme zaboËili a nevÏdÏli
jsme ani kam... Nakonec jsme zjistili, ûe
tam, kam jsme my zabloudili byl takÈ poklad a naöli jsme ho prvnÌ!
RybnÌk byl perfektnÌ na cviËenÌ otuûilosti, ale noËnÌ hra se mi moc nelÌbila. Moûn· bylo dob¯e, ûe se nikomu nepoda¯ilo mÏ
na jednu noËnÌ hru probudit. Dob¯e jsem se
vyspal.
MÌöa

Zahájení přípravy
biřmovanců
ve farnosti svatého
Jakuba v Brně
P¯Ìprava ke sv·tosti bi¯mov·nÌ
v naöÌ farnosti zaËne v pondÏlÌ 3. ¯Ìjna 2016 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 4. Ëervna 2016 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 6. ¯Ìjna 2016 kaûd˝ Ëtvrtek
od 18.00 do 19.30 hodin v knihovnÏ
v 1. pat¯e na fa¯e u sv. Jakuba
v BrnÏ.
Jiû 16. rokem budou probÌhat biblickÈ hodiny v naöÌ farnosti jako souvisl· Ëetba PÌsma svatÈho s v˝kladem.
Vede Mgr. Ludmila Grombi¯Ìkov·.
Vöichni jste srdeËnÏ zv·ni.
O. V·clav Slouk

Úklid v kostele
v měsíci září:
12. 9. ñ RODI»E
19. 9. ñ ML¡DEé
16. 9. ñ SLOVENSK¡ ML¡DEé
23. 9. ñ NEOKATECHUMEN¡T
30. 9. ñ RODI»E
/3

Z kalendáře: září 2016
Datum

Hodina

So
Ne
⁄t

3. 9.
4. 9.
6. 9.

St
»t
P·
P·

7. 9.
8. 9.
9. 9.
9. 9.

20.00

So 10. 9.
Ne 11. 9.
Po 12. 9.
⁄t 13. 9.
St 14. 9.
St 14. 9. 20ñ22
»t 15. 9.
P· 16. 9.
So 17. 9.
So 17. 9.
Ne 18. 9.
Ne 18. 9. 19.00
Po 19. 9.
⁄t 20. 9.
St 21. 9.
P· 23. 9.
Ne 25. 9.
Ne 25. 9.
Po 26. 9.
⁄t 27. 9.
St 28. 9.
»t 29. 9.
P· 30. 9.
So 1. 10.
Ne 2. 10.
Po 3. 10.
»t 6. 10.

20.00

18.00
18.00

Co n·s Ëek·

MÌsto

Pam·tka sv. ÿeho¯e VelikÈho, papeûe a uËitele cÌrkve
23. nedÏle v mezidobÌ
Setk·nÌ katechet˘, dirigent˘, vedoucÌch ministrant˘, ............................... fara
vedoucÌch spoleËenstvÌ, z·jemc˘ o ûivot farnosti
Pam·tka sv. Melichara GrodeckÈho, knÏze a muËednÌka
Sv·tek NarozenÌ Panny Marie
Pam·tka sv. Petra Klavera, knÏze
Z·vÏreËn· kontrola MF »R projektu Rekonstrukce .................................... kostel
a rehabilitace chr·mu sv. Jakuba v BrnÏ ñ Monumentum sacrum Brunense
Pam·tka bl. Karla Spinoly, knÏze a muËednÌka
24. nedÏle v mezidobÌ
Pam·tka JmÈna Panny Marie
Pam·tka sv. Jana Zlato˙stÈho, biskupa a uËitele cÌrkve
Sv·tek Pov˝öenÌ SvatÈho K¯Ìûe
NikodÈmova noc ............................................................................................. kostel
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
PrvnÌ slovensk· möe sv. v novÈm akademickÈm roce .................................. kostel
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
Pam·tka sv. Pia z Pietrelciny, knÏze
26. nedÏle v mezidobÌ
RedakËnÌ rada FarnÌho zpravodaje ............................................................... fara
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
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
27. nedÏle v mezidobÌ
Zah·jenÌ p¯Ìpravy k p¯ijetÌ sv·tosti bi¯mov·nÌ ............................................ fara
PrvnÌ biblick· hodina ..................................................................................... fara

Trocha humoru od jáhna Josefa:
ÑCo tak spÏch·ö?ì pt· se manûelka muûe,
kter˝ se chyst· do kancel·¯e.
ÑMyslÌö, ûe by to bez tebe neölo?ì
ÑAsi ölo. Ale je nebezpeËÌ, aby se nepoznalo,
ûe by to moûn· ölo i lÈpe...ì
***
ÑMoje ûena chce zhubnout, a tak se dala na
jÌzdu na koni.ì
ÑA jak se jÌ to da¯Ì?ì
ÑK˘Ú zhubl o 10 kilo.ì

ÑPane vrchnÌ, na tu veËe¯i budu Ëekat do
r·na?ì
ÑAle kdepak, pane, o p˘lnoci zavÌr·me!ì
***
ÑByl jsem na dovolenÈ v Tatr·ch. Tam byla
n·dhern· ozvÏna! Jednou jsem zavolal
,HalÛë a ozvalo se to jeötÏ pÏtkr·t!ì
ÑTo nic nenÌ. U n·s v panel·ku staËÌ jednou
k˝chnout, a ozve se desetkr·t ,Pozdrav
P·nb˘h!ë 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 zpravodaje na ¯Ìjen je v nedÏli 25. z·¯Ì 2016.
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