
 
FARNÍ OBČASNÍK farnosti u kostela sv. Bartoloměje 

Brno-Žebětín a Kohoutovice 
č. 10, květen, červen 2018 

 
 
 
 
 
Slůvko duchovního správce: 
 

Milí farníci,  
 

Svatý otec František vydal letošního 19. března apoštolskou exhortaci Gaudete 
et exsultate (Radujte se a jásejte), s podtitulem O povolání ke svatosti 
v dnešním světě. Vybral jsem z ní následující dva citáty z první kapitoly 
(neoficiální překlad ze stránek české redakce Radia Vatikán). 
 

Rád spatřuji svatost v trpělivém Božím lidu: v ženách, které s tolikerou láskou 
vychovávají svoje děti, v mužích, kteří pracují, aby domů přinesli chléb, 
v nemocných, starých řeholnicích, které se stále usmívají. V tomto vytrvalém 
každodenním ubírání se vpřed spatřuji svatost bojující církve. Častokrát jde 
o svatost „odvedle“, tedy o ty, kteří žijí blízko nás, jsou odleskem Boží 
přítomnosti anebo - jinými slovy - „střední třídou svatosti“ (odstavec 7) 
 

„Každého jeho vlastní cestou“, říká koncil. Není tedy třeba klesat na mysli při 
pohledu na vzory svatosti, které se jeví nedostižné. Existují svědectví, která jsou 
užitečná, povzbuzují nás a motivují, ale nikoli proto, abychom je kopírovali, což 
by nás dokonce mohlo vzdalovat od té jediné a specifické cesty, kterou Pán 
vyhradil nám. (odstavec 11).  
 

Tedy, jednoduše řečeno, svatost je něco, co se žije ve všedním dni. A podoba 
svatosti každého jednotlivého křesťana je právě ta jeho vlastní, protože každý 
člověk je chtěný a milovaný jako originál. A zcela prakticky: je užitečné 
a dobré číst životopisy svatého Patera Pia z Pietrelciny či třeba svaté Kateřiny 
Sienské, ale nemusíme se snažit být jako Pater Pio a Kateřina ze Sieny. 
Nemusíme prožívat extáze a mít na těle stigmata. Máme být tím, kým každého 
z nás Bůh od počátku chtěl – jako táta či maminka od rodiny, nebo farář 
v Žebětíně, nebo studující teenager, nebo někdo jiný, každý si sem může 
doplnit sám sebe. A to znamená ve spolupráci s Boží milostí nechávat stále růst 
své dary a v lásce jimi pak obdarovávat druhé.  

Aby se to dařilo, k tomu žehná + Váš otec Jiří. 

Co nás čeká 
 

v květnu 
Májové pobožnosti se modlíme po celý květen:  
ve farním kostele denně v neděli v 18:00 a ve všední dny přede mší sv. 
v kapli denně v 19h kromě úterý, kdy je mše sv. 
ST 9. 5. v 19:30 na faře přípravná schůzka k Noci kostelů  
(biblická hodina odpadá) 
SO 12. 5. pouť na Svatou Horu u Příbrami 
PÁ 11. 5. - SO 19. 5. svatodušní novéna v kapli 20:30 – 21h 
ÚT 15. 5. v 18:30 v Domku přednáška MUDr. M. Fridrichové „Zvládnou 
i naše děti manželství?“  
ČT 17. 5. adorace, Kohoutovice 
NE 20. 5. slavnost Seslání Ducha svatého 
PO 21. 5. oslavíme nově zavedený svátek Panny Marie, Matky církve 
ST 23. 5. v 19:30 biblická hodina v Domku 
PÁ 25. 5. Noc kostelů, Žebětín 
NE 27. 5. první sv. přijímání, Kohoutovice 
 

v červnu 
NE 3. 6. první sv. přijímání, Žebětín 
ST 6. 6. v 19:30 biblická hodina na faře 
SO 9. 6. mladé hody, Kohoutovice 
ST 20. 6. v 19:30 biblická hodina v Domku 
ČT 21. 6. adorace, Kohoutovice 
 
Výhled do září 
Farní víkend 2018: 
8. 9. pouť na Vranov 
9. 9. farní den 
Hostem farního dne bude „vlídný písničkář“ Pavel Helan 
 
Domek Svaté rodiny: 
Kolaudace Domku je nyní v kompetenci nově nastoupivšího druhého 
technického administrátora děkanství, farář mu to neustále připomíná . 
V současné době se připravují dokumenty, poslední informace o termínu je 
květen.  
 
 

Kdo víte o někom, kdo by uvítal návštěvu kněze na první pátky, ozvěte se 
otci Jiřímu. 
 
 

Imprimatur: vychází se schválením duchovního správce  


