
Opravovaný kostel se mimořádně otvírá, návštěvníky zve na světelný betlém i ztišení v šeru 

TZ Farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně, 7. prosince 2022 

V prosinci se lidé mohou podívat do kostela sv. Jakuba v Brně, který se od března na téměř 

dva roky uzavřel kvůli rozsáhlé rekonstrukci. „S přicházející zimou práce zcela neustaly, 

stavební sezóna ale skončila a odpoledne po odchodu dělníků je možné nechat vstoupit do 

kostela návštěvníky,“ přiblížil farář Jan Pacner. Otevřeno pro veřejnost je od středy do 

neděle vždy mezi 15. a 18. hodinou, zástupce médií zveme na fototermín ve středu 14. 

prosince od 14 hodin. (Prosíme o potvrzení účasti do pondělí 12.12. v 18 hodin.) 

Pohyb uvnitř kostela je omezen v podstatě jen na středovou chodbičku mezi lavicemi. U 

oltáře vzniká ve spolupráci se studiem Nahaku světelná instalace betléma či nasvícení 

některých soch. Součástí instalace budou také jednoduché barevné doplňky na stavebních 

plotech a informace o probíhající rekonstrukci. Návštěvníci si také mohou symbolicky 

adoptovat jednu z více než devíti tisíc okenních tabulek a adresně tak podpořit výměnu 

kostelních oken. „Studio Nahaku pracuje zajímavě i s osvětlením. Věřím, že lidé u nás najdou 

klidný prostor pro ztišení, který bude trochu v kontrastu s děním v centru Brna. Venku si 

pak mohou dát občerstvení u stánku naší farnosti, jehož provoz také podpoří rekonstrukci,“ 

dodává farář Pacner. Farnost a studio Nahaku mají za sebou úspěšnou spolupráci na výstavě 

v brněnské Vaňkovce, kde na přelomu září a října vyrostl 16metrový model svatojakubské 

věže. 

A pokračuje koncertní série Varhaníci pro sv. Jakuba. Poslední z letošních koncertů se 

uskuteční v neděli 18. prosince od 18 hodin v kostele svatých Janů (u minoritů) v Brně. Další 

koncerty proběhnou v roce 2023. 

Kontaktní osoby:  

Jan Pacner, farář u sv. Jakuba v Brně, jan.pacner@svatyjakub.cz , tel. 736 529 203  

Filip Breindl, mediální zástupce, jakub.otevreno@seznam.cz , tel. 603 260 892  

Další informace na našich webech: 

https://otevreno.svatyjakub.cz/ 

www.jakubovaokna.cz 

Sledujte nás na Facebooku: https://www.facebook.com/KostelProNoveTisicileti 
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