farnÌ SVAT› JAKUB BRNO
zpravodaj

ÿÕJEN 2016

Milí bratři a sestry, farníci
a všichni, ke kterým se zpravodaj
farnosti u sv. Jakuba v Brně dostal,
srdeËnÏ v·s vöechny zdravÌm na poË·tku mÏsÌce ¯Ìjna.
P¯ed rokem 10. 10. 2015 jsme proûili velikou slavnost. BrnÏnsk˝ biskup Mons. VojtÏch Cikrle p¯i
znovuotev¯enÌ kostela sv. Jakuba v BrnÏ poûehnal tehdy jeötÏ Ë·steËnÏ opraven˝ prostor a znovu jej
zasvÏtil k bohosluûb·m. Koncem dubna 2016 byla potom dokonËena oprava kostela. Dnes m·me kostel
opraven˝ a p¯edevöÌm slouûÌ k tomu, k Ëemu jej naöi p¯edci postavili. K oslavÏ BoûÌ a k posvÏcenÌ kaûdÈho z n·s i celÈho naöeho spoleËenstvÌ. VdÏËnÏ vzpomÌnejme...
DÌky Bohu!
DÌky vöem,
kte¯Ì opravu zajistili,
kte¯Ì ji provedli,
kte¯Ì se za ni modlili
a kte¯Ì ji podporujÌ finanËnÏ!
Po skonËenÌ gener·lnÌ opravy interiÈru kostela sv. Jakuba z˘st·v· nejen radost a vdÏËnost, ale
z˘st·v· takÈ dluh. Pro mÏ je p¯ekvapivÏ mal˝, neËekal jsem tak velkou ötÏdrost mnoh˝ch zn·m˝ch i nezn·m˝ch d·rc˘. Znovu dÏkuji vöem d·rc˘m. V poslednÌ dobÏ dluh p¯Ìliö nekles·. V nÏkterÈ t˝dny je p¯Ìr˘stek 0, nÏkdy je velmi mal˝. Bylo mi navrûeno, abych nuly nebo malÈ p¯ÌspÏvky nehl·sil; mohlo by to
vyznÌvat jako obviÚov·nÌ. V souËasnÈ dobÏ je tedy dluh naöÌ farnosti st·le p¯ibliûnÏ 1,3 mil. KË. Na tomto mÌstÏ p¯ipomÌn·m v˝öi dluhu spÌöe pro p¯ipomÌnku, abychom nezapomnÏli. Bohu dÌky za vöechny
vaöe dary.
V nedÏli 25. 9. 2016 probÏhla v kostelÌch brnÏnskÈ diecÈze sbÌrka na podporu pastorace a knÏûÌ v diecÈzi. KaûdoroËnÏ jsme
jako farnost p¯ispÌvali na provoz diecÈze 10 % z p¯Ìjmu farnosti (b˝valo to p¯ibliûnÏ 140 aû 160 tis. KË. V roce 2015 n·m byl p¯ÌspÏvek na provoz diecÈze odpuötÏn. V letoönÌm roce se p¯ÌspÏvek farnosti na pot¯eby diecÈze stanovil podle poËtu n·vötÏvnÌk˘ kostela a promÌtla se do nÏj skuteËnost, ûe od letoönÌho roku jiû kles· p¯ÌspÏvek st·tu na platy duchovnÌch a na provoz diecÈzÌ. NaöÌ farnosti byl vymÏ¯en p¯ÌspÏvek ve v˝öi 204 400 KË. P¯i nedÏlnÌ sbÌrce jsme p¯i vöech bohosluûb·ch
vybrali vaöe dary ve v˝öi 56 186 KË. K tomu p¯id·me sbÌrky celÈho p¯edch·zejÌcÌho t˝dne a nÏkteZůstane zaváto
rÈ velkÈ dary. Jako prvnÌ spl·tku p¯ÌspÏvku farnosti sv. Jakuba na podporu pastorace a knÏûÌ poöleme na ˙Ëet biskupstvÌ 170 tis. KË. Moc dÏkuji v·m vöem. P·n B˘h zaplaù za vöechny vaöe
Zůstane zaváto
ötÏdrÈ dary!
tisíce Zdrávasů
Vstupujeme do mÏsÌce ¯Ìjna ñ mÏsÌce, kdy jsme zvl·ötÏ zv·ni k modlitbÏ posv·tnÈho r˘ûence.
jež ústa matek
Modlitba r˘ûence je modlitbou, ve kterÈ m˘ûeme p¯edstupovat p¯ed Boha spolu s Pannou MariÌ
v úzkostech vyslovila?
samostatnÏ i spoleËnÏ s brat¯Ìmi a sestrami. V naöem kostele se budeme pravidelnÏ modlit tuto
modlitbu kaûd˝ den r·no v 7.30 hodin. Mimo¯·dnÏ se ji budeme modlit takÈ v pondÏlÌ, v ˙ter˝,
Zůstane pod sněhem
ve st¯edu a ve Ëtvrtek veËer po möi sv. p¯ibliûnÏ v 19.45 hodin.
Buď vůle Tvá
šeptaná okoralými rty
K v˝öe uveden˝m dÌk˘m nabÌzÌm i prosby, kterÈ m˘ûeme vkl·dat do spoleËnÈ i osobnÌ modtisíců nemocných?
litby posv·tnÈho r˘ûence v tomto mÏsÌci:
ñ V mÏsÌci ¯Ìjnu zaËÌnajÌ v naöÌ farnosti kurzy p¯Ìpravy dospÏl˝ch katechumen˘ (5. 10.) a bi¯moZůstane bez proměny
vanc˘ (3. 10.). PrvnÌ prosba aù je za vöechny, kte¯Ì se rozhodujÌ, aby slyöeli pozv·nÌ a p¯iblÌûili
Přijď království Tvé
se Bohu i cÌrkvi;
bušících kovadlin
ñ V ˙ter˝ 18. 10. 2016 v 17.30 hodin budou v katedr·le v BrnÏ na PetrovÏ slavit möi sv. ËeötÌ
mozolnatých rukou?
a moravötÌ biskupovÈ v r·mci pravidelnÈho zased·nÌ »eskÈ biskupskÈ konference; podpo¯me
toto zased·nÌ svou modlitbou i svou ˙ËastÌ p¯i möi sv. na PetrovÏ;
Kam se poděje
ñ
Ve st¯edu 19. ¯Ìjna 2016 uplyne 8 let od smrti dlouholetÈho far·¯e a kaplana ve farnosti u kosprosba
tela sv. Jakuba v BrnÏ Mons. Josefa HladÌka. VzpomeÚme takÈ na nÏj, dÏkujme za dar jeho ûikrvavých šlápot
vota a vyproöujme mu dar ûivota vÏËnÈho v BoûÌm kr·lovstvÌ
všedních dnů?
ñ NedÏle 23. ¯Ìjna 2016 je misijnÌ nedÏlÌ; jsme zv·ni k podpo¯e misiÌ ve sbÌrce, jsme p¯edevöÌm
Zůstane v propasti
zv·ni k modlitb·m za misie cÌrkve k nevÏ¯ÌcÌm i ve formÏ novÈ evangelizace d¯Ìve k¯esùansk˝ch
modlitba
n·rod˘.
poskvrněná blátem
P¯eji v·m vöem, aù proûijete cel˝ mÏsÌc v blÌzkosti BoûÌ a Panny Marie t¯eba prost¯ednictvÌm
nesoustředění?
modlitby posv·tnÈho r˘ûence. Aù radost z Hospodina a z daru znovu otev¯enÈho kostela je vaöÌ
Miriam

silou. Aù v·m B˘h ûehn·.
Otec V·clav Slouk
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Krátký životopis našeho nového kaplana,
otce Jaroslava Rašovského
Narodil jsem se 26. 10. 1987 ve Svitav·ch. Do sv˝ch öesti let jsem bydlel s mamkou a dvÏma bratry v LetovicÌch. N·slednÏ
jsme se p¯estÏhovali do P¯ibyslavic, kde
jsem vystudoval mÌstnÌ pÏtiletou z·kladnÌ
ökolu a nastoupil na KatolickÈ gymn·zium
v T¯ebÌËi. BÏhem studia na gymn·ziu jsme
se stÏhovali dvakr·t a to do T¯ebÌËe a poslÈze do Koûichovic, kde m·m trvalÈ bydliötÏ dodnes. Po devÌti letech studia na
gymn·ziu jsem si podal p¯ihl·öku do TeologickÈho konviktu v Olomouci, kde jsem
str·vil jeden rok a n·slednÏ pÏt let v ArcibiskupskÈm knÏûskÈm semin·¯i, kde jsem
v r·mci formace absolvoval v oboru Katolick· teologie na mÌstnÌ CyrilometodÏjskÈ teologickÈ fakultÏ. 21. 6. 2014 jsem p¯ijal z rukou Mons. ThLic VojtÏcha Cikrleho
j·henskÈ svÏcenÌ. KnÏûskÈ svÏcenÌ jsem
p¯ijal 27. 6. 2015 a nad·le jsem p˘sobil jako kaplan v HodonÌnÏ, kde jsem jiû p¯ed
tÌm vykon·val j·henskou sluûbu.
Jaroslave, povÌte nÏco o svÈm dÏtstvÌ?
Moje dÏtstvÌ asi nejsilnÏji poznamenala n·hl· smrt mÈho otce, kter˝ zem¯el po
tÏûkÈ nemoci, aniû bych ho mohl nÏjak vÌce
poznat. MÏl jsem totiû pouhÈ dva roky. Nedlouho potÈ jsme se vöichni p¯estÏhovali
na faru do P¯ibyslavic, kde se mamka stala
farnÌ hospodynÌ u Pavla äevely, a my, t¯i
kluci, jsme tak zÌskali novÈ z·zemÌ. Fara
byla velik· a farnÌ zahrada n·m poslouûila
jako dobrÈ ˙toËiötÏ. Tam jsme si totiû svÈpomocÌ vybudovali malÈ fotbalovÈ h¯iötÏ,
kde jsme tr·vili spoustu Ëasu zvl·ötÏ s kamar·dy z vesnice. TakÈ jsme pom·hali
i s ostatnÌ pracÌ na zahradÏ, kterÈ tam bylo
poûehnanÏ. Aù uû to bylo trh·nÌ plevele ze
z·honk˘, sek·nÌ tr·vy, sbÌr·nÌ övestek
a jablek... atd.
Samoz¯ejmÏ jsme se velice aktivnÏ podÌleli i na ûivotÏ mÌstnÌ farnosti. Vöichni
jsme pravidelnÏ ministrovali na möÌch svat˝ch, na vöech moûn˝ch k¯tech, svatb·ch,
poh¯bech, ale co mi asi nejvÌce p¯irostlo
k srdci, byly prvnÌ soboty. Pr·vÏ p¯i nich se
mi hluboko vryly do srdce vöechny moûnÈ
mari·nskÈ pÌsnÏ a litanie, kterÈ dodnes
r·d zpÌv·m, a takÈ zde se zaËal rozvÌjet m˘j
vztah a ˙cta k Matce BoûÌ. Jinak jsme proûÌvali svoje dÏtstvÌ jako vöichni ostatnÌ kluci, takûe sourozeneckÈ rvaËky a vöechno
ostatnÌ co pat¯Ì k souûitÌ t¯Ì bratr˘, nikdy
nechybÏlo. Jakoûto Ñkluci z faryì, jak se
n·m vöeobecnÏ p¯ezdÌvalo, jsme prodÏlali
velice peËlivou n·boûenskou v˝chovu, ale
z·roveÚ jsme nebyli ochuzeni ani o bÏûnou
rodinnou v˝chovu, protoûe nad n·mi drûel
pevnou ruku Pavel äevela, z jehoû strany
obËas p¯ist·l i nÏjak˝ ten pohlavek a dÌky
Bohu za to.
Vaöe cesta ñ povol·nÌ ke studiu v semin·¯i, ke knÏûstvÌ...
Po tom, co jsem ¯ekl v˝öe, by se mohlo
zd·t, ûe bych si tÏûko mohl p¯·t lepöÌ prost¯edÌ k tomu, aby se ve mnÏ rozvÌjelo povol·nÌ ke knÏûstvÌ. Opak byl ale pravdou.
Kdyû jsme se p¯estÏhovali do T¯ebÌËe, zaËa-
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la se u mÏ projevovat v plnÈ mÌ¯e puberta,
kter· mÏla na svÏdomÌ nejen to, ûe jsem
musel opakovat jeden roËnÌk na gymn·ziu,
ale z·roveÚ jsem zaûÌval i urËitou Ñdobu
temnaì v oblasti vÌry. P¯estal jsem se modlit, neËetl jsem PÌsmo svatÈ, odb˝val jsem
zpovÏdi, na möe svatÈ jsem chodil jen ze
setrvaËnosti... atd. A pr·vÏ z tÈto doby
m·m jednu takovou ˙smÏvnou vzpomÌnku,
kter· je n·zornou uk·zkou BoûÌho humoru. Kdyû jsme se zaËali uËit na gymn·ziu
latinu, nebyl jsem z toho moc nadöen˝
a v nÏjakÈ diskuzi mezi spoluû·ky jsem
prohl·sil, ûe nech·pu, proË se musÌm takovÈ blbosti uËit, kdyû doktorem nikdy nebudu a far·¯em uû v˘bec ne. Reakce to byla
opr·vnÏn·, protoûe k samotnÈmu povol·nÌ
ke knÏûstvÌ jeötÏ muselo ubÏhnout mnoho
hodin latiny.
Kdyû mi bylo 17 let, objevil se prvnÌ impulz ke zmÏnÏ mÈho dosavadnÌho duchovnÌho ûivota. BÏhem jednÈ möe svatÈ jsem si
najednou uvÏdomil, ûe je mi tu v blÌzkosti
mÈho P·na dob¯e, coû velice pÏknÏ odkazuje pr·vÏ k zasvÏcenÌ onoho kostela ñ PromÏnÏnÌ P·nÏ. Protoûe pr·vÏ p¯i tÈto ud·losti ¯Ìk· svat˝ Petr P·nu JeûÌöi: ÑPane, je
dob¯e, ûe jsme tady.ì (Mt 17,4) A od tohoto
okamûiku zaËala postupn· obnova mÈho
duchovnÌho ûivota. ZaËal jsem chodit do
kostela, i kdyû jsem nemusel a takÈ jsem
postupnÏ opraöoval z dob dÏtstvÌ zapomenutÈ modlitby. Netrvalo to dlouho a dostavilo se i samotnÈ povol·nÌ ke knÏûstvÌ.
Nepamatuji si p¯esnÏ den ani hodinu, jen
tuöÌm, ûe mi mohlo b˝t 18 let a bylo to p¯i
veËernÌ modlitbÏ. Z niËeho nic mÏ napadlo,
ûe bych mohl b˝t knÏzem a zde takÈ zaznÏlo moje prvnÌ ANO. Pak se mi to ale rozleûelo v hlavÏ a zaËal jsem proti tÈto myölence vöemoûnÏ bojovat. Nikdy jsem knÏzem
b˝t nechtÏl a vûdycky jsem si spÌöe p¯edstavoval, ûe se jednoho dne oûenÌm a budu
mÌt vlastnÌ rodinu. TeÔ se mi ale tato moje
p¯edstava zaËala pomalu rozpadat p¯ed
oËima. Proto jsem se ji snaûil ze vöech sil
zachr·nit a vedl jsem tak s·hodlouhÈ spory
s Bohem, p¯i kter˝ch jsem se mu snaûil vysvÏtlit, ûe se prostÏ netrefil, a ûe moje mÌsto je jinde. Nakonec jsem se ale vzdal a
uznal jsem, ûe nikdo jin˝ nem˘ûe lÈpe vÏdÏt, co je pro mÏ nejlepöÌ, neû B˘h. A tak
jsem si p¯ed maturitou podal p¯ihl·öku do
semin·¯e, kde zapoËala moje p¯Ìprava ke
knÏûstvÌ, kter· nynÌ vrcholÌ v j·henskÈ
praxi.
MÏl jste ñ m·te ñ nÏjak˝ knÏûsk˝ vzor?
Ano knÏûsk˝ch vzor˘ m·m mnoho,
zvl·ötÏ mezi svat˝mi si obzvl·ötÏ v·ûÌm
Dona Bosca, Jana Maria Vianneye a Filipa
Neriho. A z knÏûÌ ûijÌcÌch mÏ asi nejvÌce
oslovil ErvÌn Jansa svojÌ naprostou vydanostÌ ve sluûbÏ lidem i Bohu. Proto takÈ on
byl prvnÌm knÏzem, kterÈmu jsem ¯ekl
o svÈm povol·nÌ ke knÏûstvÌ.
Kdyû jste nastoupil do semin·¯e, zaskoËilo V·s nÏco?
Hned jak jsem nastoupil do semin·¯e,

jsem postupnÏ ztratil iluzi, ûe bohoslovci
jsou ˙ûasnÏ duchovnÌ a dokonalÈ bytosti,
kterÈ tr·vÌ sv˘j Ëas jen studiem a modlitbou. Na prvnÌm mÌstÏ to jsou obyËejnÌ lidÈ
z masa a kostÌ jako kdokoliv jin˝, coû bylo
ale velice cennÈ pozn·nÌ.
Co V·s naopak mile p¯ekvapilo?
DobrÈ kamar·dskÈ vztahy, v˝hoda ûivota podle ¯·du, pravideln· strava, bohat˝
duchovnÌ program... atd. CelkovÏ m˘ûu
¯Ìct, ûe mi semin·¯ hodnÏ dal.
Na co budete z dob svÈho studia nejradÏji vzpomÌnat?
UrËitÏ na nov· p¯·telstvÌ, na spoleËnÈ
chvÌle str·venÈ p¯i odpolednÌ k·vÏ a p¯edevöÌm na nespoËetnÈ mnoûstvÌ humorn˝ch
okamûik˘, kterÈ jsme spoleËnÏ zaûili.
Sportujete ñ m·te nÏjakÈ konÌËky?
Ze sport˘ mi z˘stal v oblibÏ od dÏtstvÌ
fotbal, jinak r·d jezdÌm na kole a obËas si
jdu i zaplavat. M˝m nejvÏtöÌm konÌËkem je
zpÏv a takÈ r·d Ëtu, kdyû se k tomu naskytne moûnost, aù uû knihy duchovnÌ nebo se
velice r·d vracÌm ke knih·m Tolkiena, kter˝ je m˝m nejoblÌbenÏjöÌm autorem.
Jste manu·lnÏ zruËn˝, dovedete si vyprat, uva¯it, postarat o sebe? (Ot·zka
dost Ñna tÏloì ñ ale kdo vÌ, kam se jednou dostanete na faru...)
Manu·lnÏ zruËn˝ jsem, ledacos zvl·dnu opravit i udÏlat, a jelikoû nem·m û·dnou sestru, tak jsem pr·ce tohoto druhu
doma Ëasto zast·val j·. Takûe jsem se nauËil nÏco m·lo uva¯it, upÈct, uklidit a v semin·¯i jsem se poslÈze nauËil pr·t a ûehlit,
takûe po tÈto str·nce jsem celkem sobÏstaËn˝.
Rozhovor je p¯evzat z farnÌho Ëasopisu
v T¯ebÌËi

Návštěva na táboře ve Vojtěchově
LetoönÌ t·bor se konal
na louce u vesnice VojtÏchov
v blÌzkosti NovÈho MÏsta
na MoravÏ. N·vötÏvnÌ den
p¯ipadal na nedÏli 21. 8.
Z Brna na t·bor za dÏtmi
jsme vyjeli po nedÏlnÌ möi
sv. T·bo¯iötÏ bylo ˙tulnÈ,
ale vzhledem k aktu·lnÌmu
deötivÈmu poËasÌ bylo vöude dost mokro. S naöÌm p¯Ìjezdem se poËasÌ umoud¯ilo.
N·lada na t·bo¯e byla p¯Ìjemn· i dÌky tomu, ûe naöi
t·bornÌci n·s pohostili k·vou a buchtami. NÏkte¯Ì tatÌnci si s t·bornÌky zahr·li fotbal, jinÌ p¯ev·ûnÏ maminky p¯ehazovanou nebo volejbal. AtmosfÈra na t·bo¯iöti byla fajn a naöe dÏti z t·bora p¯ijely nadöeny. Vöem organiz·tor˘m moc
dÏkujeme.
S pozdravem rodiËe Huskovi

Letos o pr·zdnin·ch se opÏt konal minit·bor KlubÌku dÏtÌ a maminek. MÌstem pobytu byla letos fara v B¯ezÌ na VysoËinÏ. T·borem n·s prov·zeli Mimoni, kte¯Ì po vzoru
lidÌ uspo¯·dali svÈ historicky prvnÌ mimonÌ
OlympijskÈ hry. DÏti nakreslily vlajku
her, vyrobily pochodnÏ a slavnostnÏ jimi
zaûehly olympijsk˝ oheÚ. NechybÏla ani
olympijsk· hymna. Protoûe jsou Mimoni
popletovÈ, byly disciplÌny her ponÏkud netradiËnÌ, zato ale z·bavnÈ. Kaûd˝ veËer probÌhalo vyhodnocenÌ soutÏûÌcÌch a rozdÏlov·nÌ medailÌ. T·bor se uzavÌral tradiËnÌ
honbou za pokladem a udÌlenÌm diplom˘.
Na t·boreËku se n·m moc lÌbilo a uû teÔ
se tÏöÌme na p¯ÌötÌ J.
M. a T. Kop¯ivovi

⁄mysl misijnÌ
Aby SvÏtov˝ den modliteb za misie obnovil
ve vöech k¯esùansk˝ch spoleËenstvÌch radost
a odpovÏdnost za zvÏstov·nÌ evangelia.
⁄mysl naöich biskup˘
Aù se n·ö n·rod vr·tÌ ke sv˝m k¯esùansk˝m
ko¯en˘m a naöi biskupovÈ aù majÌ odvahu jasnÏ se sv˝m slovem vyjad¯ovat k problÈm˘m ve
spoleËnosti.

Zahájení přípravy
biřmovanců ve farnosti
svatého Jakuba v Brně

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

Klubíkový tábor

Farní pouť

LetoönÌ pr·zdninov˝ KlubÌkov˝ t·bor se konal na
fa¯e v B¯ezÌ u OsovÈ BÌt˝öky. Tento rok se ˙Ëastnilo
pÏt maminek a jejich dÏti, kter˝ch bylo dostatek. DÌky mamince IvÏ se konal ˙ûasn˝ program a to v duchu
mimonÌ olympi·dy. ZpÌvala se mimonÌ hymna, soutÏûilo se a dÏlali se t·bor·ky. Z·vÏreËn˝ den se hledal
poklad a kaûdÈ z dÏtÌ zÌskalo na z·vÏr diplom a medaili. PoËasÌ sice bylo chladnÏjöÌ, slunÌËko vyölo aû na poslednÌ dny, ale el·n n·m vydrûel aû do konce. Moc dÏkujeme vöem mamink·m i dÏtem za spolupr·ci a za
˙Ëast. Vöechny zdravÌme a tÏöÌme se na p¯ÌötÌ rok
S pozdravem Jana Huskov·

SlavnostnÌ bohosluûba pro studenty brnÏnsk˝ch vysok˝ch ökol v r·mci zah·jenÌ
novÈho akademickÈho roku 2016/2017 bude
v ˙ter˝ 11. ¯Ìjna 2016 v 19.00 hodin v katedr·le sv. Petra a Pavla v BrnÏ.
P¯edsedat jÌ bude brnÏnsk˝ diecÈznÌ biskup VojtÏch Cikrle.
V t˝dnu zahajovacÌ möe svatÈ na PetrovÏ
nebude û·dn· studentsk· bohosluûba v jezuitskÈm kostele NanebevzetÌ Panny Marie.
DalöÌ informace o studentsk˝m möÌch,
kterÈ je moûno navötÏvovat uû od 12. z·¯Ì
2016, stejnÏ jako o dalöÌch aktivit·ch VysokoökolskÈho katolickÈho hnutÌ, je moûno nalÈzt
na str·nk·ch vkhbrno.cz.

⁄mysl vöeobecn˝
Aby novin·¯i p¯i v˝konu svÈho povol·nÌ
byli vûdy obda¯eni ˙ctou k pravdÏ a vyt¯Ìben˝m smyslem pro etiku.

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.

Minitábor Klubíku

Biskup Cikrle zahájí
akademický rok 2016/17

Úmysly apoštolátu
modlitby na říjen 2016

Biskupové moravských
a českých diecézí
navštíví Brno
V r·mci Plen·rnÌho zased·nÌ »eskÈ biskupskÈ konference ve VranovÏ u Brna ve
dnech 17.ñ19. 10. 2016 budou biskupovÈ moravsk˝ch a Ëesk˝ch diecÈzÌ slavit spoleËnou
bohosluûbu v ˙ter˝ 18. 10. 2016 v 17.30 hod.
v katedr·le sv. Petra a Pavla v BrnÏ.
SrdeËnÏ zveme.
BB
⁄klid v kostele v mÏsÌci ¯Ìjnu:
17.
14.
21.
28.

10. ñ
10. ñ
10. ñ
10. ñ

ML¡DEé
SLOVENSK¡ ML¡DEé
NEOKATECHUMEN¡T
RODI»E

MilÌ farnÌci i nefarnÌci!
Zveme v·s v sobotu, 15. ¯Ìjna na farnÌ
pouù do KutnÈ Hory, kde vedle baziliky sv.
Barbory takÈ navötÌvÌme n·ö partnersk˝ kostel sv. Jakuba. Tento kostel byl souËasnÏ s naöÌm chr·mem opravov·n ze stejn˝ch norsk˝ch fond˘ ñ Ëili n·s spojuje podobn˝ osud,
radost, pr·ce atd...
Cestou se zastavÌme ve éÔ·ru nad S·zavou a vedle prohlÌdky n·dhern˝ch architektonick˝ch drahokam˘ takÈ projdeme Br·nou
milosrdenstvÌ, kterou ûÔ·rötÌ farnÌci pojali
opravdu origin·lnÏ. Odjezd bude v 8 hodin od
Jan·Ëkova divadla, p¯edpokl·dan˝ n·vrat
v 19 hodin. P¯ihl·öky p¯ijÌm·me do 8. 10.
2016 v z·kristii kostela sv. Jakuba nebo ve
farnÌ kancel·¯i. Cena za dopravu pro ˙ËastnÌka pouti 300 KË. SrdeËnÏ zveme!
Otec V·clav Slouk

Říjnové růžencové
pobožnosti
A je tu opÏt ¯Ìjen, mÏsÌc speci·lnÏ zasvÏcen˝ PannÏ Marii R˘ûencovÈ. Tak jako loni se
budeme r˘ûenec modlit prvnÌ Ëty¯i dny v t˝dnu (poñËt) po veËernÌ möi sv. P¯ijÔte oslavit
naöi Matku touto rozjÌmavou modlitbou, jejÌû
sÌla se ned· pop¯Ìt. TakÈ vÌt·me vÏ¯ÌcÌ, kte¯Ì
by byli ochotni vÈst modlitbu vp¯edu do mikrofonu.
Josef a Helena M˙Ëkovi
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Z kalendáře: říjen 2016
Datum
So
1. 10.
Ne
2. 10.
Po
3. 10.
⁄t
4. 10.
St
5. 10.
»t
6. 10.
»t
6. 10.
P·
7. 10.
Ne
9. 10.
Po
10. 10.
⁄t
11. 10.
St
12. 10.
St
12. 10.
P·
14. 10.
So
15. 10.
So
15. 10.
Ne
16. 10.
Po
17. 10.
⁄t
18. 10.
⁄t
18. 10.
St
19. 10.
St
19. 10.
St
19. 10.
P·
21. 10.
So
22. 10.
Ne
23. 10.
Ne
23. 10.
Po
24. 10.
P·
28. 10.
So
29. 10.
Ne
30. 10.
Ne
30. 10.
Ne
30. 10.
Po
31. 10.
⁄t
1. 11.
1.ñ2. 11.
25. 10. ñ 8. 11.
St
2. 11.
»t
3. 11.
P·
4. 11.
Ne
6. 11.

Hodina

18.00
18.00
18.00

20ñ22

8.00

17.30

20.00

Co n·s Ëek·

MÌsto

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
Pam·tka sv. Frantiöka z Assisi
Zah·jenÌ p¯Ìpravy dospÏl˝ch k p¯ijetÌ sv·tosti k¯tu ................................................................... fara
Pam·tka sv. Bruna, knÏze
PrvnÌ biblick· hodina .................................................................................................................... fara
Pam·tka Panny Marie R˘ûencovÈ
28. nedÏle v mezidobÌ
1. v˝roËÌ znovuotev¯enÌ kostela sv. Jakuba
Pam·tka sv. Jana XXIII., papeûe
Pam·tka sv. Radima, biskupa
NikodÈmova noc ............................................................................................................................ kostel
Pam·tka sv. Kalista I., papeûe a muËednÌka
Pam·tka sv. Terezie od JeûÌöe, panny a uËitelky cÌrkve
FarnÌ pouù k Br·nÏ milosrdenstvÌ .................................................................... éÔ·r n. S·z., Kutn· Hora
29. nedÏle v mezidobÌ
Pam·tka sv. Ign·ce AntiochijskÈho, biskupa a muËednÌka
Sv·tek sv. Luk·öe, evangelisty
Möe sv. za ˙Ëasti Ëesk˝ch a moravsk˝ch biskup˘ ....................................................................... katedr·la
Pam·tka sv. Jana de BrÈbeuf a Iz·ka Joguese, knÏûÌ, a druh˘, muËednÌk˘
Pam·tka sv. Pavla od K¯Ìûe, knÏze
8. v˝roËÌ ˙mrtÌ Mons. Josefa HladÌka, b˝valÈho far·¯e u sv. Jakuba v BrnÏ
Pam·tka bl. Karla RakouskÈho
Pam·tka sv. Jana Pavla II., papeûe
30. nedÏle v mezidobÌ
Den modliteb za misie ñ sbÌrka na misijnÌ dÌlo cÌrkve ..................................................... kostel
Pam·tka sv. AntonÌna Marie Klareta, biskupa
Sv·tek sv. äimona a Judy, apoötol˘
Pam·tka bl. Marie Restituty KafkovÈ, panny a muËednice
31. nedÏle v mezidobÌ
ZaËÌn· platit zimnÌ Ëas
RedakËnÌ rada FarnÌho zpravodaje .............................................................................................. fara
Pam·tka sv. Wolfganga, biskupa
Slavnost Vöech svat˝ch ñ doporuËen˝ sv·tek
Moûnost zÌsk·nÌ plnomocn˝ch odpustk˘ pro duöe v oËistci ....................................................... kostely
Moûnost zÌsk·nÌ plnomocn˝ch odpustk˘ pro duöe v oËistci ....................................................... h¯bitovy
VzpomÌnka na vöechny vÏrnÈ zem¯elÈ
Pam·tka sv. Martina de Porres, ¯eholnÌka
Pam·tka sv. Karla BoromejskÈho, biskupa
32. nedÏle v mezidobÌ

Na duöiËky vzpomÌnejme, z oËistce jim pom·hejme.
Ve dnech 1.ñ8. 11. je moûnÈ zÌskat vûdy jednou za den plnomocnÈ odpustky p¯ivlastnitelnÈ duöÌm v oËistci p¯i splnÏnÌ n·sledujÌcÌch
podmÌnek: p¯ijetÌ sv·tosti smÌ¯enÌ (i nÏkolik dnÌ p¯edem), p¯ijetÌ svatÈho p¯ijÌm·nÌ (v den zÌsk·v·nÌ odpustk˘), modlitba na ˙mysl
Sv. otce a nemÌt trvalÈ zalÌbenÌ v û·dnÈm h¯Ìchu. NavÌc je t¯eba:
ñ 1. 11. odpoledne a 2. 11. po cel˝ den p¯i n·vötÏvÏ kostela se pomodlit modlitbu P·nÏ OtËe n·ö a vyzn·nÌ vÌry.
ñ V dobÏ od 1. do 8. 11. p¯i n·vötÏvÏ h¯bitova se t¯eba v duchu pomodlit nÏjakou modlitbu za zem¯elÈ.
Na û·dost p¯edsedy »BK kardin·la D. Duky povolila Apoötolsk· penitenci·rie v r. 2012 tuto moûnost pro »R jiû od 25. 10. do 8. 11.
(v˝jimka platÌ po dobu 7 let). Vyuûijme tÈto moûnosti podÌlet se na rozdÏlov·nÌ vz·cn˝ch BoûÌch dar˘ z pokladu cÌrkve. P¯Ìslib za tuto
sluûbu je takÈ velk˝: Budou na n·s vzpomÌnat, aû my budeme umÌrat.
Otec V·clav Slouk

Trocha humoru od jáhna Josefa:
ÑMototechna? Tady poliklinika! Kolik jste
vËera prodali tÏch nov˝ch japonsk˝ch motorek?ì ÑRovn˝ch dvacet, proË se pt·te?ì
ÑDvacet, jo? Tak to se n·m jeötÏ t¯i fl·kajÌ
nÏkde po mÏstÏ.ì
***
Prodejnou se prodÌr· holËiËka a vol· na prodavaËe: ÑM˘ûete mÏ hned obslouûit? TatÌnek
sedÌ doma a moc na to Ëek·.ì
ÑA copak to bude?ì
ÑToaletnÌ papÌr!ì

UËitel povÌd· û·kovi: ÑTakûe m·ö staröÌho
bratra! To je urËitÏ takov˝ fl·kaË, jako ty!ì
ÑM·te pravdu, pane uËiteli!ì
ÑA ËÌm je ten budiûkniËemu?ì
ÑUËitelem.ì
***
UËitelka povÌd· prvÚ·Ëk˘m na zaË·tku ökolnÌho roku: ÑJestliûe, dÏti, pocÌtÌte pot¯ebu jÌt
na z·chod, jen smÏle zvednÏte ruku.ì
KarlÌk ned˘vÏ¯ivÏ poznamenal: ÑA vy myslÌte,
ûe to pom˘ûe?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 listopad je v nedÏli 30. ¯Ìjna 2016.

4\

