farnÌ SVAT› JAKUB BRNO
zpravodaj

PROSINEC 2011

Milí bratři a sestry, farníci
a všichni, ke kterým se zpravodaj
farnosti u sv. Jakuba v Brně dostal,
zdravÌm v·s vöechny na poË·tku mÏsÌce prosince a z·roveÚ na poË·tku adventnÌ doby. ÑÿÌk·m
vöem: BdÏte!ì Tato slova jistÏ i n·m vöem adresoval n·ö P·n JeûÌö Kristus o prvnÌ nedÏli
adventnÌ. BdÌt znamen· poËÌtat s p¯Ìchodem P·na JeûÌöe a b˝t na nÏj p¯ipraven. TermÌn liturgickÈ oslavy prvnÌho p¯Ìchodu zn·me ñ slavnost NarozenÌ P·nÏ je 25. prosince. TermÌn druhÈho p¯Ìchodu nezn·me. Proto je pot¯eba nejen p¯ipravovat se a bdÌt, ale i vytrvat. AdventnÌ
doba n·m to p¯ipomÌn· a d·v· n·m k tomu vÌce prostoru. KÈû dok·ûeme odolat l·kavÈmu
(a v adventu toho b˝v· opravdu hodnÏ), abychom mÏli Ëas a prostor na podstatnÈ. P¯eji v·m
vöem poûehnan˝ advent.
Do vaöich modliteb tentokr·t vkl·d·m
ñ vöechny nemocnÈ, kte¯Ì v nedÏli 11. 12. 2011 p¯ijmou v naöem kostele sv·tost nemocn˝ch;
ñ RNDr. Jana RyöavÈho, Ëlena naöeho chr·movÈho sboru, kter˝ n·hle zem¯el 12. 11. 2011;
prosÌm, vzpomeÚte v modlitbÏ i na ostatnÌ zem¯elÈ Ëleny naöeho chr·movÈho sboru, na kterÈ jsme t¯eba takto nevzpomnÏli;
ñ Mgr. ätÏp·na ForetnÌka, naöeho farnÌka, kterÈ brnÏnsk˝ biskup Mons. VojtÏch Cikrle dne
25. 11. 2011 p¯ijal mezi kandid·ty trvalÈho j·henstvÌ.
Vyproöuji v·m vöem hojnost BoûÌho poûehn·nÌ.
Otec V·clav Slouk

Maria
beze hříchu
počatá,
oroduj za
nás, kteří
se k Tobě
utíkáme.
Vypros nám,
u Boha milosti,
prosíme, za
Tvoji lásku
a ochranu, Maria,
děkujeme!
Jsi jako
slunce, které
z červánků
vychází,
hvězda, která
na nebi
večer zazáří.
Růže, která
svou krásou
rozkvétá,
Matičko naše,
nebeská!
Alena Veithová

Světec měsíce:
9. prosince ñ sv. Jan Didak Cuauhtlatoatzin
Poch·zel z indi·nskÈho kmene AztÈk˘ ûijÌcÌho
na ˙zemÌ dneönÌho Mexika. Narodil se kolem roku
1474 a byl pojmenov·n Cuauhtlatoatzin (MluvÌcÌ
orel). Po setk·nÌ s frantiök·ny v roce 1524 p¯istoupil
spoleËnÏ se svou manûelkou Malintzin (CtihodnÈ
pastvisko) na k¯esùanskou vÌru. Po smrti svÈ ûeny se
p¯estÏhoval ke svÈmu str˝ci do Tolpetlac, odkud se
kaûdou nedÏli vyd·val na möi svatou. P¯i tÈto cestÏ
proûil ve dnech 9. aû 12. prosince 1531 Ëty¯i setk·nÌ
s Pannou MariÌ, kter· na n·vröÌ Tepeyac poûadovala
postavenÌ kostela. Biskup Jan de Zumarr·g, kterÈmu svoje setk·nÌ sdÏlil, spoleËnÏ s p¯·nÌm Panny
Marie, mu zpoË·tku nevÏ¯il, ale potÈ, co mu Jan Didak z mÌsta, kde rostly jen kaktusy a snad leûel
i snÌh, p¯inesl p¯ekr·snÈ vonÌcÌ kastilskÈ r˘ûe i jinÈ
kvÏty, uvÏ¯il a pro stavbu se rozhodl. Po dokonËenÌ
kostela ÑPanÌ nebesì roku 1533 zde Jan Didak p˘so-

Úmysly apoštolátu
modlitby na prosinec 2011
⁄mysl vöeobecn˝
Za n·rody svÏta, aby vz·jemn˝m pozn·v·nÌm
a ˙ctou rostly v harmonii a pokoji.
⁄mysl misijnÌ
Aby se dÏti a mladÌ lidÈ st·valy posly evangelia, aby
byla respektov·na jejich d˘stojnost a aby byli chr·nÏni p¯ed n·silÌm a vyko¯isùov·nÌm.
⁄mysl n·rodnÌ
Za BoûÌ milost a pomoc cÌrkvi, kde kaûd˝ pok¯tÏn˝
se v sÌle Ducha SvatÈho st·v· svÏtlem, solÌ a kvasem
Kristova evangelia.

bil jako kostelnÌk a p¯ich·zejÌcÌm
poutnÌk˘m vyd·val svÏdectvÌ
a povzbuzoval je i p¯Ìkladem svÈho ûivota. Jeho ûivotnÌ silou byla
eucharistie, kterou mu biskup
Zumarraga dovolil p¯ijÌmat t¯ikr·t do t˝dne, aË to bylo nevöednÌ
ud·lostÌ. éil ve stavu hlubokÈ
˙cty k JeûÌöovÏ Matce, v modlitbÏ
a kajÌcnosti. VÏci pozemskÈ ho
nep¯itahovaly a byly u nÏj zn·t
v˝raznÈ projevy vÌry, nadÏje, l·sky, stejnÏ jako pokora a posluönost v˘Ëi duchovnÌm past˝¯˘m.
O svatyni peËoval do konce ûivota. Zem¯el v roce 1548 a za svatÈho byl prohl·öen papeûem Janem Pavlem II. dne 31. 7. 2002 v bazilice
Panny Marie GuadalupskÈ. Je patronem Mexika,
LatinskÈ Ameriky a takÈ je vz˝v·n v prosb·ch o pomoc manûel˘m a trpÌcÌm.
PÿEDSEVZETÕ, MODLITBA
Kaûd˝ m·me vyd·vat nÏjakÈ svÏdectvÌ d˘vÏry
v BoûÌ l·sku, zejmÈna tam, kde tato chybÌ. Po zamyölenÌ nad tÌm, kolik tÈto d˘vÏry bylo v mÈm ûivotÏ
zn·t, se po modlitbÏ rozhodnu ke konkrÈtnÌmu kroku n·pravy.
Boûe, Tys v ûivotÏ svatÈho Jana Didaka uk·zal
l·sku nejsvatÏjöÌ Panny Marie k TvÈmu lidu: dop¯ej
n·m na jeho p¯Ìmluvu, aù jsme posluönÌ napomenutÌ,
kter· n·m tato naöe Matka dala v Guadalupe, a st·le
aù se snaûÌme plnit Tvou v˘li. Skrze Krista, naöeho
P·na. Amen.
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MilÌ farnÌci i nefarnÌci!
Jiû dva mÏsÌce potk·v·m v naöem kostele novou tv·¯, ËernovlasÈho mladÌka, kter˝ vypad· tak
na 25. JistÏ jiû tuöÌte s k˝m si chci dnes v naöem zpravodaji popovÌdat. Je to n·ö nov˝ kaplan otec
Daniel Bo¯kovec.
● OtËe Danieli, p¯ed 2 lety jsi slavil v naöem kostele primiËnÌ möi svatou. Jak·
byla Tvoje cesta ke knÏûstvÌ?
Moje cesta ñ p¯i pohledu nazp·tek ñ byla
docela zajÌmav·. V dÏtstvÌ, kterÈ jsem proûil
v Praze, jsme sice chodili s maminkou do kostela, ale kolem 14. roku mÏ to p¯est·valo bavit a radÏji jsem se dÌval na televizi, prostÏ to
pomalu ölo bokem. ÿeöil jsem ot·zku, zda v˘bec B˘h existuje ñ a kdyû ne, tak proË hr·t
p¯ed ostatnÌmi divadlo a chodit do kostela?
● ZmÌnil ses o tom, ûe jste s maminkou
chodili do kostela ñ jak to bylo s tatÌnkem? M˘ûeö n·m to up¯esnit?
M˘ûu. S tatÌnkem je to sloûitÏjöÌ. Moje babiËka, jeho maminka byla éidovka. Po zkuöenostech z v·lky a koncentraËnÌho t·bora konvertovala ke katolickÈ vÌ¯e a proto cel· öiröÌ
rodina je katolick·, aû... na tatÌnka. I kdyû byl
pok¯tÏn a v katolickÈ vÌ¯e vychov·n, navr·til
se k ûidovskÈ vÌ¯e. Proto je pro nÏj samoz¯ejmÏ tÏûkÈ i moje povol·nÌ. Jak jsem ¯Ìkal,
s maminkou jsme chodili do kostela a tatÌnek n·m spÌöe vypr·vÏl p¯ÌbÏhy ze StarÈho
z·kona.
● ÿÌk·ö Ñchodiliì ñ m·ö jeötÏ nÏjakÈ sourozence?
M·m t¯i sestry. Vöechny uû majÌ svÈ rodiny.
● A jak to bylo s tou vÌrou?
Jednou mÏ bratranec pozval do spoleËenstvÌ vÏ¯ÌcÌ ml·deûe, a to jakou spokojenost
a ötÏstÌ vyza¯ovali mÏ velmi oslovilo. ÿekl
jsem si na tom setk·nÌ, ûe jestli B˘h existuje,
tak je to nÏco tak ˙ûasnÈho, ûe mu chci d·t
sv˘j cel˝ ûivot jako knÏz. A zaËalo moje pernÈ
hled·nÌ a provÏ¯ov·nÌ Boha a Jeho existence.
● Jak jsi Ho hledal?
ZaËal jsem se hned p¯ipravovat na sv·tost bi¯mov·nÌ. Byla to velmi intenzivnÌ p¯Ìprava. Kaûd˝ t˝den jsme dost·vali ˙seky
z Bible nad kter˝mi jsme mÏli dvacet minut
rozjÌmat a zapisovat si pak co n·s oslovilo
a o tom jsme si pak ve skupink·ch povÌdali.
V tÈ dobÏ jsem nechal vöechny svÈ konÌËky
a vÏnoval veöker˝ sv˘j Ëas mÈ ot·zce po existenci Boha. Ze zpÏtnÈho pohledu to bylo nejtÏûöÌ obdobÌ v mÈm ûivotÏ, neölo totiû jen
o rozhodov·nÌ, jestli budu knÏzem Ëi technikem, n˝brû s tÌm souvisejÌcÌ ta nejpodstatnÏjöÌ pro mne naprosto existenci·lnÌ ot·zka ñ
p˘jdu ûivotem s Bohem nebo bez NÏj? DlouhÈ
mÏsÌce jsem zkouöel dojÌt jistoty vÌry rozumov˝mi argumenty, zkouöel najÌt d˘kazy BoûÌ
existence. Ale i kdyû pro Jeho existenci mluvilo tolik, byla to slep· uliËka, kter· k jistotÏ
nevedla. Vsadit cel˝ ûivot Ñna jednu kartuì
o kterÈ nevÌm jestli existuje? Ale B˘h mi posÌlal i mnoh· znamenÌ svÈ existence ñ takovÈ
malÈ z·zraky ñ jistÏ se d· pt·t jestli to Ëi ono
je z·zrak, Ëi n·hoda, ale kdyû se tÏch Ñn·hodì
sch·zelo Ëasto nÏjak podez¯ele mnoho najednou, tak m· d˘vÏra v Boha mohla st·le r˘st
a nakonec po 9 mÏsÌcÌch po jednÈ noËnÌ adoraci jsem sv˘j ûivot odevzdal Bohu a naplno
s NÌm vykroËit.
JeötÏ zb˝valo p·r let do maturity, bÏhem
kter˝ch jsem se hodnÏ angaûoval v arcidie-
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cÈznÌm centru ml·deûe Nazaret. P¯ed vstupem do semin·¯e jsem vnÌmal jako d˘leûitÈ
poznat i svÏt mimo cÌrkev a vykon·val civilnÌ
sluûbu v nÌzkoprahovÈm centru pro ml·deû,
kde p¯ich·zeli mladÌ jak za z·bavou, tak se
poradit i v hodnÏ sloûit˝ch problÈmech jak
rodinn˝ch, tak t¯eba t˝kajÌcÌ se z·vislosti
na drog·ch. Zde jsem silnÏ pocÌtil jak je svÏt
cÌrkve jak jsem ji poznal tÏmto lidem i jejÌ p¯Ìstup k nim vzd·len˝, ûe je Ëasto ani nem˘ûe
oslovit. HodnÏ jsem si kladl ot·zku jestli mohu b˝t natolik dobr˝m knÏzem, abych mohl
oslovit i takovÈ lidi.
KoneËnÏ po snad pÏti letech Ëek·nÌ jsem
nastoupil do teologickÈho konviktu v LitomÏ¯icÌch. Mimochodem o. V·clav Slouk tam byl
tehdy spiritu·lem a o. Frantiöek Koutn˝, kter˝ teÔ p˘sobÌ u sv. Ma¯Ì MagdalÈny rektorem
ñ svÏt je prostÏ opravdu mal˝.
● A jak jsi p¯iöel k Schˆnstatt Patres?
Tak to by bylo na dlouhÈ povÌd·nÌ, ale to
nejpodstatnÏjöÌ byla zkuöenost duchovnÌho
doprov·zenÌ P. ZdeÚka Kr·lÌka, kdy jsem zaûÌval, ûe v schˆnstattskÈ spiritualitÏ a pedagogice mohu mnohem rychleji r˘st a i jsem
v nÌ vnÌmal odpovÏdi na mÈ ot·zky, kterÈ jsem
si nesl z civilnÌ sluûby. NejvÌce mnÏ zaujala
schˆnstattsk· pedagogika s myölenkou svobody ñ svobodnÏ se rozvÌjet, p¯em˝ölet, p¯ekon·vat obtÌûe, odv·ûit se do vÏcÌ o kter˝ch se mi
d¯Ìve ani nezd·lo, hledat novÈ cesty. A tak po
nÏkolika mÏsÌcÌch padlo rozhodnutÌ vstoupit
do novici·tu u Schˆnstatt-Patres.
● Kolik v·s v novici·tÏ bylo?
Na zaË·tku 12, vysvÏcen˝ch n·s je 8: pÏt
Ind˘, jeden äv˝car, jeden NÏmec a j· »ech.
● Jak vÌm, Sch. v˝chova ke knÏûstvÌ trv·
tak 10 let. NenÌ to nÏjak dlouho?
Je to dlouhÈ, ale plodnÈ. V obdobÌ novici·tu, je ËlovÏk intenzivnÏ konfrontov·n se sv˝m
nitrem, je to ˙ûasn· p¯Ìleûitost k prohloubenÌ
duchovnÌho ûivota ñ zvl·ötÏ nap¯. p¯i mÏsÌËnÌch exerciciÌch v tichu, d·le pak skuteËnost
mezin·rodnÌho spoleËenstvÌ sk˝t· takÈ hodnÏ p¯ÌleûitostÌ k provÏ¯ov·nÌ vÌry, povol·nÌ
i vztah˘.
● Cel· v˝chova se odehr·v· v nÏmËinÏ
a v NÏmecku?
Ne, vÏtöina formace je v NÏmecku, ale
t¯eba t¯ÌmÏsÌËnÌ etapa intenzivnÌho studia
text˘ naöeho zakladatele P. Kentenicha byla
v Indii. Po zakonËenÌ studia jsem byl na dvouletÈ pedagogickÈ a pastoraËnÌ praxi v Santiagu de Chile v jednÈ farnosti, na jejÌmû ˙zemÌ
je i schˆnstattsk· kapliËka. Tam jsem se vÏnoval p¯ev·ûnÏ ml·deûi. Na mÏsÌc jsem se
dostal i do Manchesteru v Anglii, kde naöe
spoleËenstvÌ p¯evzalo jednu farnost. Takûe
vedle nÏmËiny a öpanÏlötiny jsem se mohl nauËit i trochu anglicky. A jak je dnes zvykem
vyjet na rok za studiem do zahraniËÌ, str·vil
jsem rok na praûskÈ fakultÏ ñ abych t¯eba
jeötÏ nezapomnÏl Ëeötinu :-)
● No, zaûil a podnikal jsi toho docela
dost, takûe m·ö s lidmi zkuöenosti, a takÈ
jsi ¯Ìkal, ûe se st·le ˙ËastnÌö r˘zn˝ch kurz˘. MyslÌö, ûe je to pot¯ebnÈ?

UrËitÏ. Dobr· p¯Ìprava je pro naöi sluûbu
d˘leûit·, abychom lidi na jejich cestÏ mohli
doprov·zet i v dneönÌ sloûitÈ dobÏ a ot·zk·ch.
T¯eba v MohuËi jsem absolvoval roËnÌ pastoraËnÌ kurs v kterÈm byla teorie okamûitÏ ovÏ¯ov·na v praxi a vyhodnocov·na v supervizi.
K tomu pat¯ila nap¯. nÏkolikamÏsÌËnÌ pedagogick· praxe na ökole pod dohledem mentora, v˝cvik ve vedenÌ rozhovor˘, t¯Ìt˝dennÌ
praxe rozhovor˘ s pacienty v nemocnici, zab˝vali jsme se r˘zn˝mi projekty charity atp.
D·le pokraËoval tento kurs i kdyû mÈnÏ intenzivnÏ bÏhem prvnÌch dvou let mÈho knÏûstvÌ, kdy jsem p˘sobil v Seligenstadt u Frankrurtu nad Mohanem. NynÌ dÏl·m dvoulet˝
kurs duchovnÌho doprov·zenÌ.
● OtËe, uû jsem toho z Tebe vyt·hla celkem dost, jestli dovolÌö, budeme v nÏkterÈm z p¯ÌötÌch ËÌsel zas pokraËovat.
PoslednÌ dotaz: Jak se u n·s cÌtÌö?
Nebylo to totiû lehkÈ Ëekat aû do vÏku 35
let se zaË·tkem p˘sobenÌ v »ech·ch, a tak si
to teÔ opravdu uûÌv·m. Zde u sv. Jakuba se cÌtÌm opravdu moc dob¯e :-) DÌky za vaöe srdeËnÈ p¯ijetÌ! Moc se tÏöÌm na vöechny dalöÌ lidi,
kterÈ budu moct blÌûe poznat. MyslÌm si, ûe je
tady spousta lidÌ, kte¯Ì majÌ r˘znÈ schopnosti
a n·pady, kterÈ by t¯eba r·di uvedli do ûivota.
Jestli jste motivov·ni nÏco rozjet ozvÏte se
mi, budu moc r·d ñ je lÈpe d·t hlavy a sÌly
dohromady, neû nÏco sloûitÏ vym˝ölet s·m
a pak t¯eba vymyslet nÏco, o co moc nenÌ z·jem Ëi co by druzÌ nepodpo¯ili! UvidÌme co se
z toho s BoûÌ pomocÌ vyklube...
DÏkuji za rozhovor H. M˙Ëkov·
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do chce proûÌt v adventnÌ dobÏ
chvÌle ztiöenÌ a zastavenÌ nabÌzÌm kaûd˝ p·tek moûnost proûÌt klidnÏjöÌ möi svatou s meditativnÌm zpÏvem naöÌ ml·deûe a v poloöeru za
svÏtla svÌËek vûdy s nÏjak˝m zvl·ötnÌm akcentem.

NavÌc v·s zvu na adventnÌ duchovnÌ
obnovu, kter· zaËne v p·tek 16. 12. veËer po möi svatÈ na fa¯e a bude pokraËovat v sobotu 17. 12. od 9 do cca. 12 hod.
P. Daniel Bo¯kovec, ISch

Noví kanovníci Královské
stoliční kapituly
sv. Petra a Pavla v Brně
Nov˝mi kanovnÌky Kr·lovskÈ stoliËnÌ
kapituly sv. Petra a Pavla v BrnÏ jmenoval
brnÏnsk˝ biskup VojtÏch Cikrle Mons.
Mgr. Karla Orlitu, JU.D., soudnÌho vik·¯e
DiecÈznÌho cÌrkevnÌho soudu, a R. D.
ThLic. Petra äikulu, far·¯e ve farnosti
u kostela sv. Petra a Pavla v BrnÏ.
SlavnostnÌ instalace probÏhne v brnÏnskÈ katedr·le dne 7. 12. 2011 v 17:30 hodin
p¯i möi, kterÈ bude p¯edsedat biskup
VojtÏch Cikrle.
BB

JAKUBSKÝ PLES 2012
PŘÍPRAVY ZAHÁJENY
MilÌ farnÌci, s blÌûÌcÌm se koncem roku
zaËÌn·me opÏt chystat jiû

XI. REPREZENTA»NÕ
JAKUBSK› PLES,
kter˝ se uskuteËnÌ v sobotu 4. ˙nora 2012
v kulturnÌm domÏ RubÌn na MakovskÈho
n·m. v BrnÏ-éabov¯esk·ch a bude zah·jen
p¯esnÏ v 19 hod.
V cenÏ vstupenky, kter· se symbolicky
zvyöuje na 300,ñ KË pro z·kladnÌ lÌstek
a na 250,ñ KË pro studentsk˝ lÌstek (bez
moûnosti slosov·nÌ o hlavnÌ cenu plesu), je
opÏt zahrnuto drobnÈ p¯ekvapenÌ u vstupu, ˙vodnÌ p¯Ìpitek a stylovÈ obËerstvenÌ
v pr˘bÏhu veËera. Uû teÔ se m˘ûete tÏöit
na origin·lnÌ vystoupenÌ, pestrou tombolu,
novou kapelu HEL¡N BAND a novÈho
dodavatele vÌna pro ples, kter˝m bude
rodinnÈ vina¯stvÌ PERLA VÕN. Jako vûdy
pro v·s chyst·me kvalitnÌ a bohat˝ program v origin·lnÌm stylu, kter˝ ale podle
tradice neprozradÌme.
TermÌny pro prodej vstupenek
budou n·sledujÌcÌ:
ñ mimo¯·dn˝ v·noËnÌ p¯edprodej ñ
nedÏle 18. prosince 2011;
ñ prodej tyto nedÏle: 8., 15., 22.
a 29. ledna 2012.

P¯edprodej i prodej bude probÌhat
vûdy v sakristii kostela sv. Jakuba
v 9.30 a v 11 hodin, vûdy po möi svatÈ
v 9.30 a 11 hod.
OpÏt platÌ, ûe kdo p¯ijde vËas, neohrozÌ
ho velk˝ z·jem o lÌstky a jejich rychlÈ vyprod·nÌ. O ples je tradiËnÏ velik˝ z·jem
a po naplnÏnÌ kapacity jiû dalöÌ vstupenky
vyd·ny nebudou!
Jako kaûd˝ rok v·s jmÈnem vöech organiz·tor˘ prosÌme o modlitby za zd·rn˝ pr˘bÏh p¯Ìprav a provedenÌ samotnÈho plesu.
VÌt·me tÈû jakoukoli nabÌdku pomoci.
St·le aktu·lnÏjöÌ se st·v· i pot¯eba finanËnÌho sponzorstvÌ. LoÚskÈ v˝daje se
pohybovaly kolem 200 000,ñ KË. Letos ñ p¯i
zachov·nÌ stejnÈ ˙rovnÏ kvality ñ oËek·v·me minim·lnÏ 10ñ20 % jejich nav˝öenÌ. Je
plno vÏcÌ, kterÈ se musÌ hradit dop¯edu ñ
ceny za pron·jem, z·p˘jËky, öitÌ kost˝m˘,
povinnÈ poplatky, ale i drobnosti jako t¯eba
tisk plak·t˘ Ëi vstupenek. Kdo se rozhodnete pomoci, zÌsk·te vÌce informacÌ opÏt na
http://www.svatyjakubbrno.wz.cz/ples.
php, kde bude ofici·lnÌ sponzorsk· û·dost,
nebo p¯Ìmo kontaktujte mÏ.
Za p¯Ìpravn˝ t˝m Marie VlËkov·
hlavnÌ koordin·tor plesu
+420 721 317 213, vedeniplesu@gmail.com

Rok křtu
V t¯ÌletÈ p¯ÌpravÏ na jubileum sv. Cyrila a MetodÏje v roce 2013 naöi biskupovÈ
svÏ¯ili letoönÌ rok sv·tosti k¯tu. ChtÏl jsem
tedy vykonat pouù na mÌsto svÈho k¯tu na
podÏkov·nÌ za tuto sv·tost a v koutku duöe
se dovÏdÏt o osudu knÏze, kter˝ mÏ pok¯til.
Zvl·ötÏ proto, ûe mezi k¯tem a prvnÌm svat˝m p¯ijÌm·nÌm je propast 41 let. P·n tuto
pouù na p¯Ìmluvu naöÌ NebeskÈ Maminky
za¯Ìdil naprosto dokonale.
Mal˝ fili·lnÌ kostelÌk ve ZnojmÏ, zasvÏcen˝ sv. AlûbÏtÏ UherskÈ, kde jsem byl
p¯ed 55 lety pok¯tÏn, byl 10 let opravov·n
a poslednÌch 7 let uzav¯en. Znovu otev¯en
byl v minulÈm roce a n·klady na opravu
p¯es·hly 9 000 000 KË. Nach·zÌ se na ruönÈ
ulici mezi starou nemocnicÌ a b˝valou porodnicÌ, kde jsem se narodil a kde v letech
1949ñ1958 mohly p˘sobit sestry NejsvÏtÏjöÌho Spasitele. V tomto obdobÌ zde bylo pok¯tÏno necel˝ch 10 000 dÏtÌ. Möe svat· se
zde slouûÌ pouze v nedÏli v 11 h. TÌm bylo
rozhodnuto, ûe musÌm putovat v nedÏli.
Tou byla 6. nedÏle velikonoËnÌ, kter· je liturgick˝m dnem mÈho k¯tu. Po p¯Ìchodu
do kostela mi bylo nabÌdnuto p¯eËÌst prvnÌ
ËtenÌ. Möi svatou slouûil s·m znojemsk˝
dÏkan Mons. Jind¯ich Bartoö, kter˝ ve svatÈm roce 2000 poh¯bÌval mÈho k¯estnÌho
kmotra. Po möi mi vÏnoval chvÌli Ëasu a povÏdÏl v kr·tkosti o otci VojtÏchovi, kter˝
mÏ pok¯til a kde je pochov·n. Zdrûel jsem
se v kostele dost dlouho. MÏl jsem moûnost
vidÏt a dotknout se p˘vodnÌ k¯titelnice.
DÌky pochopenÌ pana kostelnÌka, kterÈho

jsem dost zdrûel, jsem si vöe nafotil. Z kostela jsem odch·zel s nÌm a kus cesty jsme
öli Znojmem spolu a ûivÏ diskutovali. NevÏ¯ÌcÌ by ¯ekli, ûe to vöe byla n·hoda. NavÌc
pouù prov·zelo kr·snÈ poËasÌ.
V srpnu jsem jeötÏ vykonal jednu pouù
a to k hrobu tohoto knÏze do P¯ÌmÏtic, kde
je pochov·n na mÌstnÌm h¯bitovÏ v knÏûskÈm hrobÏ spolu s dalöÌmi Ëty¯mi spolubratry knÏûÌmi z p¯ÌmÏtickÈ farnosti. MÏl
jsem radost, ûe hrob je mÌstnÌmi farnÌky
udrûov·n a p¯esto, ûe byl vöednÌ den, ho¯ela i svÌce. Pouù jsem zakonËil v mÌstnÌm farnÌm kostele sv. MarkÈty, kter˝ je taky pÏknÏ opraven.
A co ¯Ìci z·vÏrem? Past˝¯sk· sluûba
knÏze, kter˝ mÏ ve sv˝ch 35 letech pok¯til,
nebyla jednoduch·. MyslÌm, ûe velkou
zkouökou pro nÏj byl internacion·lnÌ pomoc naöich tehdejöÌch rud˝ch brat¯Ì ve
zbrani v roce 1968. Odeöel do zahraniËÌ,
kde p˘sobil aû do roku 1998 s k¯Ìûem tÏûkÈ
nemoci, kdy ho P·n povolal na vÏËnost. Tato jeho trnit· cesta mi p¯ipomnÏla nutnost
modlitby nejen za nov· povol·nÌ, ale za
vöechny naöe duchovnÌ past˝¯e. Zvl·ötÏ
u tÏch mladöÌch je povol·nÌ k¯ehËÌ a p¯ispÌv· k tomu i dneönÌ pohansk· spoleËnost,
kter· se oznaËuje modernÌ terminologiÌ
jako sekularizovan·. Modleme se brat¯i
a sestry za naöe duchovnÌ past˝¯e, aby byli
svatÌ a vytrvalÌ ve sluûbÏ a byli dobr˝m p¯Ìkladem vÏ¯ÌcÌm, zbloudil˝m i nevÏ¯ÌcÌm,
a aby jejich tÏûk· sluûba p¯inesla z·chranu
mnoha duöÌ.
Pavel Krp·lek

Tomáš Halík:
Spiritualita pro naši dobu
PoslednÌ p¯edn·öka cyklu ÑDuch a duöe.
Shody a napÏtÌì, kter˝ v tomto semestru po¯·d· Moravsko-slezsk· k¯esùansk· akademie
nabÌzÌ setk·nÌ s Mons. Prof. PhDr. Tom·öem
HalÌkem, Th.D, kter˝ p¯ednese p¯ÌspÏvek
s n·zvem ÑSpiritualita pro naöi dobuì. Tato
p¯edn·öka se kon· v˝jimeËnÏ v pondÏlÌ 5. 12.
2011 v 17.00 hod. v aule Fakulty soci·lnÌch
studiÌ MU, Joötova 10, Brno.
V 19.00 hod. Mons. HalÌk celebrovat studentskou möi svatou v kostele NanebevzetÌ
Panny Marie (u jezuit˘). Po möi svatÈ bude
n·sledovat beseda se studenty. D·le probÏhne autogrami·da knihy Prof. HalÌka
Ñ⁄vahy na prahu tisÌciletÌì , kter· vyöla v NakladatelstvÌ LidovÈ noviny. Autogrami·da se
kon· 5. 12. od 15.30 v knihkupectvÌ Knihy
Dobrovsk˝, Joötova 6, Brno.
BB

Průvod světla 2011
Pr˘vod se svÌcemi, lampiony a louËemi
vyjde ve Ëtvrtek 8. 12. 2011 v 17.20 hodin
z Denisov˝ch sad˘. P¯edch·zÌ slavnostnÌ
bohosluûbÏ v brnÏnskÈ katedr·le, kterou bude slavit brnÏnsk˝ biskup VojtÏch Cikrle p¯i
p¯Ìleûitosti slavnosti Panny Marie poËatÈ bez
poskvrny prvotnÌho h¯Ìchu.
Pr˘vod svÏtla m· symbolicky p¯ipomenout Pannu Marii jako prvnÌ svÏtlo, kterÈ se
rozz·¯ilo p¯ed p¯Ìchodem JeûÌöe Krista. Tuto
tradici zaloûil v JubilejnÌm roce 2000 brnÏnsk˝ biskup VojtÏch Cikrle. Bohosluûbu bude
v p¯ÌmÈm p¯enosu uv·dÏt Televize Noe a Radio Proglas.
UËenÌ o neposkvrnÏnÈm poËetÌ Panny
Marie vyhl·sil papeû Pius IX. za Ël·nek vÌry
8. 12. 1854. Tato nauka ¯Ìk·, ûe Matka BoûÌ
Maria byla v okamûiku svÈho poËetÌ zvl·ötnÌ
BoûÌ milostÌ uchr·nÏna dÏdiËnÈho h¯Ìchu. BB

Hlavní pouť k Panně Marii
Loretánské
Brat¯i minoritÈ zvou do kostela svat˝ch
Jan˘ na pouù k PannÏ Marii Loret·nskÈ, kter· se kon· v sobotu 10. prosince 2011. Möe
svatÈ budou slaveny v 8.00 hodin a v 10.00
hodin, kterou bude celebrovat P. Peter Galik
(minorita z Bratislavy). Po cel˝ den moûnost
zÌsk·nÌ plnomocn˝ch odpustk˘.
BB

Prosincové
hudební nešpory
se konajÌ v nedÏli 4. prosince 2011 v 19.30
hodin v »ervenÈm kostele (chr·m J. A. KomenskÈho na KomenskÈho n·mÏstÌ v BrnÏ).
⁄Ëinkuje: Detsk˝ spev·cky zbor SlovenskÈho rozhlasu ñ Bratislava, Adri·n Kokoö ñ dirigent, Daniela Palov· ñ klavÌrnÌ
doprovod.
Program: G. F. H‰ndel, W. A. Mozart, D.
Kabalevskij, V. KubiËka, J. HatrÌk, I. B·zlik, L. KupkoviË.
BiblickÈ zamyölenÌ: Mgr. Olga Tydlit·tov·.
DobrovolnÈ vstupnÈ bude vÏnov·no st¯edisku
Diakonie »CE v BrnÏ. Projekt se kon· za finanËnÌ podpory JihomoravskÈho kraje a statut·rnÌho mÏsta Brna. Partnerem koncertu je
OSA. Po¯·dajÌ a zvou sbory »eskobratrskÈ
cÌrkve evangelickÈ Brno I a Brno-Husovice.
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Z kalendáře: prosinec 2011
Datum

»t
So
So
Ne
Po
⁄t
St
»t

01. 12.
03. 12.
03. 12.
04. 12.
05. 12.
06. 12.
07. 12.
08. 12.

»t 08. 12.
P· 09. 12.
Ne 11. 12.
Ne 11. 12.
Ne 11. 12.
Ne 11. 12.
Po 12. 12.
⁄t 13. 12.
St 14. 12.
16.ñ17. 12.
Ne 18. 12.
St 21. 12.
St 22. 12.
P· 23. 12.
So 24. 12.
So 24. 12.
Ne
Ne
Ne
Ne
Po
Po
⁄t
St
»t
P·
P·
So
So
So
Ne
Ne

25. 12.
25. 12.
25. 12.
25. 12.
26. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
30. 12.
31. 12.
31. 12.
31. 12.
01. 1.
01. 1.

Hodina

17.00

17.20

8.00
9.00
11.00

15.00

22.00

9.30
11.00
19.00
9.30

8.00
17.00
22.30
23.15
0.00

Co n·s Ëek·

MÌsto

Pam·tka sv. Edmunda Kampi·na, knÏze a muËednÌka
Pam·tka sv. Frantiöka XaverskÈho, knÏze
1. v˝roËÌ ˙mrtÌ P. Karla Hrazdila, knÏze od sv. Jakuba
2. nedÏle adventnÌ
Mikul·ösk· besÌdka
fara
Pam·tka sv. Mikul·öe, biskupa
Pam·tka sv. Ambroûe, biskupa a uËitele cÌrkve
Slavnost Panny Marie, PoËatÈ bez poskvrny prvotnÌho h¯Ìchu ñ
doporuËen˝ sv·tek
Pr˘vod svÏtla a möe sv.
katedr·la
Pam·tka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
3. nedÏle adventnÌ
P¯i möi svatÈ spoleËnÈ udÌlenÌ sv·tosti nemocn˝ch
kostel
Möe sv. s p¯evzetÌm BetlÈmskÈho svÏtla
katedr·la
P¯i möi svatÈ spoleËnÈ udÌlenÌ sv·tosti nemocn˝ch
kostel
Pam·tka Panny Marie GuadalupskÈ
Pam·tka sv. Lucie, panny a muËednice
Pam·tka sv. Jana od K¯Ìûe, knÏze a uËitele cÌrkve
AdventnÌ duchovnÌ obnova
kostel, fara
4. nedÏle adventnÌ
P¯ipomÌnka sv. Petra Kanisia, knÏze a uËitele cÌrkve
P¯edv·noËnÌ ˙klid kostela
kostel
P¯ipomÌnka sv. Jana KentskÈho, knÏze
ätÏdr˝ den
P˘lnoËnÌ möe sv.;
kostel
p¯i nÌ sbor Jakub·k uvede v·noËnÌ moteta a pastorely
Slavnost NarozenÌ P·nÏ ñ zasvÏcen˝ sv·tek
P¯i möi sv. sbor Jakub·k uvede v·noËnÌ moteta a pastorely
kostel
P¯i möi sv. zaznÌ »esk· möe v·noËnÌ J. J. Ryby ÑHej, Mist¯e!ì
kostel
P¯i möi sv. sbor Jakub·k uvede v·noËnÌ moteta a pastorely
kostel
Sv·tek sv. ätÏp·na, prvomuËednÌka
P¯i möi sv. K. Stecker: Koleda, zpÌv· sbor Jakub·k a Jakub·Ëek
kostel
Sv·tek sv. Jana, apoötola a evangelisty
Sv·tek sv. Ml·Ô·tek, muËednÌk˘
P¯ipomÌnka sv. Tom·öe Becketta. biskupa a muËednÌka
Sv·tek SvatÈ Rodiny JeûÌöe, Marie a Josefa
PoutnÌ möe sv. v kostele SvatÈ Rodiny, Grohova ul.
Möe sv. na podÏkov·nÌ a prosbu o BoûÌ poûehn·nÌ do novÈho roku kostel
Tich· adorace na z·vÏr roku
kostel
Möe sv. na z·vÏr roku
kostel
Neform·lnÌ setk·nÌ na fa¯e
fara
Slavnost Matky BoûÌ, Panny Marie ñ zasvÏcen˝ sv·tek

PodrobnÏjöÌ program v·noËnÌch a novoroËnÌch bohosluûeb v kostele sv. Jakuba v BrnÏ bude uve¯ejnÏn ve v·noËnÌm vyd·nÌ FarnÌho zpravodaje, kterÈ vyjde v nedÏli 18. 12. 2011.
Na z·vÏr v·noËnÌ p˘lnoËnÌ bohosluûby knÏz promluvil: ÑP¯eji v·m vöem radost z p¯Ìchodu Spasitele na svÏt,
a v·m, kte¯Ì sem nechodÌte ˙plnÏ pravidelnÏ, p¯eji i öùastn˝ nov˝ rok, poûehnanÈ Velikonoce a vyda¯enou letnÌ
dovolenou...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 lednovÈ ËÌslo zpravodaje je v nedÏli 11. prosince 2011.
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