FARNÍ OBČASNÍK farnosti u kostela sv. Bartoloměje
Brno-Žebětín a Kohoutovice
č. 12, listopad, prosinec 2018

Slůvko duchovního správce:
Milí farníci,
ve víru posledních událostí ve světě i v církvi by nám snadno mohlo
uniknout, že papež František vyhlásil říjen příštího roku jako
mimořádný misijní měsíc - s tím, že se na tento měsíc bude celá církev
rok připravovat. V příštím roce totiž uplyne sto let od vydání
apoštolského listu Maximum Illud. Jím chtěl tehdejší papež Benedikt
XV, po odeznění hrůz první světové války, povzbudit celou církev
k novému misijnímu nadšení.
U nás máme pojem ‚misie‘ asi nejvíc spojený s exotickými zeměmi,
kam se z Evropy vydávali obětaví a stateční muži a ženy, kněží,
řeholní sestry a laici, aby tam přinesli Kristovo evangelium - s tím,
že my ‚obyčejní‘ křesťané se za ně máme modlit a hmotně je
podporovat. V Žebětíně máme dodnes pokladničky ve tvaru afrického
chlapce, který pokývnutím poděkuje, když mu ‚přispějete‘. Tyto
pokladničky v minulosti sloužily právě pro sbírky na misie.

Svět se ale za posledních sto či padesát let radikálně změnil, a věci brzo
budou - nebo již jsou - úplně obráceně. Když jsem před téměř dvaceti
lety navštěvoval katolickou farnost Panny Marie v tehdy už hodně
multikulturních Helsinkách a o prázdninách jsem byl s farními dětmi na
anglofonním táboře, bylo to úplně jasné - drtivá většina farníků byla
původem z Afriky, Blízkého Východu nebo z Filipín či Vietnamu.
Kdyby statistiky nezachraňovali bratři a sestry z Polska a občas Itálie,
etničtí Evropané by co do počtu prohráli vysokým skóre. Něco
podobného jsem zažil o pár let později v Římě. Většina mladých kněží
a řeholnic studujících na papežských univerzitách pocházela odjinud
než z Evropy. Bývalá misijní území zažívají jaro křesťanství, zatímco
v Evropě a severní Americe se dá v tomto smyslu mluvit možná
o podzimu. Velká část Evropy i velká část naší vlasti je již dnes novým
misijním územím. Píši to s bolestí v srdci, ale je to tak.
Každá krize je ale zároveň příležitost ke zrodu něčeho nového
a dobrého. Třeba k tomu, že si stále více křesťanů uvědomuje svůj úkol
podílet se na šíření Kristovy radostné zvěsti ve svém blízkém
okolí - nezávisle na tom, v jakém životním povolání žijí. Prostě proto,
že jsme tento úkol všichni přijali se svátostí křtu a biřmování. V naší
farnosti se to projevilo třeba uspořádáním kurzu Alfa - a za to jsem moc
vděčný Pánu i Vám, milí farníci.
A ještě nakonec velmi jednoduchý recept, jak na to - i pro ty, kteří se na
pořádání kurzu Alfa nepodílejí. Pochází z již zmíněného apoštolského
listu Maximum Illud papeže Benedikta XV: Jediným motivem misijní
činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního
života a dobrými skutky. Není asi v tomto smyslu třeba mnoha slov,
protože slovy jsme dnes zahlceni. Svatost života a dobré skutky jsou
jednoduše řečeno láska, která má z našeho života vyzařovat a která ve
světě zpřítomňuje lásku Kristovu. Kéž se nám takováto misie s pomocí
Ducha svatého daří!
+ Váš otec Jiří.

Co nás čeká
v listopadu
ČT 1. 11. slavnost Všech Svatých, mše sv. 17:00 K; 18:30 Ž, následuje Večer
chval
PÁ 2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, mše sv. 8:00 a 18:30 Ž,
17:00 K
NE 4. 11. Pobožnost na hřbitově v Žebětíně 15:30
ÚT 6. 11. zpívání dětí z MŠ Bellova, kaple 17:30
ČT 8. 11. adorace s písněmi z Taizé, kaple 19:00 - 20:00
NE 11. 11. žehnání Svatomartinského vína po obou mších sv. v kapli;
v 16h koncert duchovní hudby ve farním kostele
NE 18. 11. Den Bible, kaple 16:00 čtení Bible, Domek 17:45 přednáška
a diskuse na téma „Latina v Bibli a v církvi“ s trvalým jáhnem Mgr. Pavlem
Černuškou, Ph.D., vyučujícím na katedře biblických věd teologické fakulty
v Olomouci.
ÚT 27. 11. flétnový koncert dětí ze třídy p. uč. Ročkaiové, Domek 18:15
v prosinci
SO 1. 12. 14:00 - 17:00 výroba adventních věnců
19:00 promítání z cesty o. Jiřího na Island, obojí Domek
NE 2. 12. skautská mikulášská besídka, Katolický dům 14:00
ČT 6. 12. na mši sv. v 18:00 ve farním kostele navazuje Večer chval
SO 8. 12. adventní duchovní obnova, vede P. František Koutný,
farář v Troubsku, Domek 16:00 - 20:00
PO 10. 12. sv. Mikuláš na dětské mši ve farním kostele v 17:30
PO 24. 12. půlnoční 23:00 Ž, zpívá Chrámový sbor
půlnoční 22:30 K, zpívá sbor Kůrnice
ÚT 25. 12. po druhé mši sv. (asi 11:45) prohlídka betléma z biblických
postaviček a společné zpívání koled v Domku
výhled do ledna a února
NE 6. 1. vánoční koncert Chrámového sboru ve farním kostele,
SO 23. 2. Farní ples
Příležitost ke svátosti smíření:
Kohoutovice SO 8. 12. Domek asi 14h, bude upřesněno v ohláškách,
zpovídá o. Jiří a P. František Koutný
SO 15. 12. Domek 16 - 17:30, zpovídá P. Jan Pacner
Žebětín NE 16. 12. 15:00 - 18:00, zpovídá o. Jiří
Ve všední dny od 9 do 17h je možnost využít stálé zpovědní služby v kostele
sv. Maří Magdalény.

Vánoční pořad bohoslužeb
PO 24. 12. Ž 15:00 dětská, 23:00 půlnoční, o. Jiří
K 16:00 dětská, P. Jan Pacner, 22:30 půlnoční, P. Martin Holík
ÚT 25. 12. Narození Páně - nedělní pořad
ST 26. 12. sv. Štěpána - 9:00 Ž, 10:30 K
27. - 29. 12. běžný pořad Ž
NE 30. 12. Svátek Svaté rodiny, titulární slavnost kaple, při všech mších
sv. ve farnosti proběhne žehnání manželům
PO 31. 12. poděkování za uplynulý rok 16:00 K, 17:00 Ž
ÚT 1. 1. Matky Boží Panny Marie - nedělní pořad
NE 6. 1. Zjevení Páně
NE 13. 1. Křtu Páně
Příprava na 1. sv. přijímání - děti připravuje otec Jiří od 8. ledna 2019
v Žebětíně na faře v úterý 13:25 - 14:10
v Kohoutovicích v Domku ve čtvrtek 14:40 - 15:25
Termín slavnosti: 19. května 2019 Kohoutovice, 26. května 2019 Žebětín
Prosíme rodiče budoucích prvokomunikantů, aby kontaktovali otce
Jiřího.
Ostatní oznamy:
Jste zváni na Večery chval do farního kostela vždy 1. čtvrtek v měsíci ihned
po večerní mši sv. Případné změny v ohláškách.
Rádi zpíváte?
Žebětínský Chrámový sbor zkouší vánoční program od neděle 4. 11. v 18h
ve farním kostele. Kontakt Dominik Levíček.
Sbor Kůrnice zkouší v průběhu roku každou neděli od 19h v Domku.
Uvítáme nové členy, především do sopránu. Kontakt Petra Doffková.
Kdo by se čas od času věnovat péči o rostliny na farní zahradě, ozvěte se
otci Jiřímu.
Kdo víte o někom, kdo by uvítal návštěvu kněze na první pátky, ozvěte se
otci Jiřímu.
…………………………………..……..
Imprimatur: vychází se schválením duchovního správce 

