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Slůvko duchovního správce: 
 

Milí farníci, 
 

občas se mi stane, že si až příliš zabrouzdám po internetu. Asi to 
znáte: člověk si tu přečte článek na nějakém křesťanském webu 
i s komentáři; tu si pustí video, aby se dozvěděl, jestli slečna 
Greta stihne ten klimatický summit OSN, když tam jede přes 
Atlantik na plachetnici; tu se mrkne, co je nového na sociálních 
sítích… A pak, když se večer modlíte, zjistíte, že ve vašem srdci 
je to jako v Ježíšově podobenství o dětech na tržišti, které na sebe 

pokřikují: máte v sobě obrazy a zvuky, máte v sobě desítky 
protichůdných myšlenek a názorů. A máte v sobě, ať chcete nebo 
ne, taky frustraci a nenávist těch, kteří ji na různých 
internetových fórech ventilují. Můžeme zde použít obrazu lidské 
duše jako hradu, který pochází od svaté Terezie z Avily: vnější 
dveře a okna tohoto hradu v nitru jsou příliš otevřená, příliš 
hledíme ven - a do nejvnitřnější komnaty, kde přebývá Bůh jako 
v chrámu, se nemůžeme dostat.  A také, a neméně - škoda času, 
který nám při tom všem proteče mezi prsty… 
Byl jsem letos v červenci necelý týden v klášteře cisterciáků 
přísné observance v Novém Dvoře u Toužimi na Karlovarsku. 
S vypnutým mobilem, bez internetu, jen se v tichu modlit, číst si 
a taky trochu pracovat. Bylo to neskutečně požehnané, ale 
zároveň jsem zjistil, že k opravdu hlubokému vnitřnímu ztišení 
bych potřeboval tak čtrnáct dní - úměrně tomu, jaký chaos 
a rozkouskovanost jsem uvnitř měl.   
A tak mám, milí farníci, v souvislosti s naší farní knihovnou, 
o které zde píše Irena Veselá, jeden návrh: vypněte si 
elektroniku, nejlépe vytažením kabelu ze zásuvky. Pokud máte 
chytrý mobil, dejte ho spát. Půjčte si ve farní knihovně 
v Žebětíně nebo v Kohoutovicích dobrou, ale opravdu dobrou 
knížku, uvařte si čajík a začtěte se. V klidu, bez listování dopředu 
či dozadu. Vychutnejte si šustění obracených stránek 
a vůni papíru. Těšte se z toho, že na vás ze stránek nekoukají 
bannery s reklamami na pitomosti, že vás nic nepokouší se 
někam překliknout. Těšte se ze setkání se slovem, které je v klidu 
přijato a v klidu zapadá do srdce, kde přináší úrodu. A to může 
nejen slovo Písma - i když to je v tomto smyslu jistě nejúčinnější. 
Může to každé dobré a krásné slovo, každá dobrá 
a krásná knížka. 
                                                                                 + váš otec Jiří.  
 
 
 



Co nás čeká 
 

v září 
 

V novém školním roce začínají aktivity a společenství ve 
farnosti. Jejich kompletní seznam je v příloze. 
 

Farní víkend:  
SO 14. 9. poutní mše sv. na Vranově v 16:00 
NE 15. 9. farní den od 14:30, na téma Fake news (falešné 
zprávy) pohovoří P. Martin Holík. Více na plakátě a na 
webu. 
Děkujeme za přinesené občerstvení a dobrovolný 
příspěvek. 

ÚT 17. 9. první příprava na biřmování – 1x za 14 dní 
ST 25. 9. začátek Kurzu alfa – 1x týdně do 11. 12. (Kdo byste se 
chtěli jakoukoli pomocí či modlitbou připojit k týmu, přihlaste se 
Petře Doffkové, tel.: 604 240 107.) 
 

v říjnu 
 

PO 7. 10. F-klub, vždy 1. pondělí v měsíci od 19h na faře 
PÁ-NE 11.-13. 10. Farní dobročinný bazar 
PÁ-SO 18.-19. 10. Kurz výroby biblických postaviček 
NE 20. 10. Misijní koláč 
SO 26. 10. Adorační den, Žebětín 
 

výhled do listopadu a prosince: 
 

NE 17. 11. Den Bible 
SO 23. 11. Výroba adventních věnců; letos bude možné buď si 
věnec vyrobit, nebo si koupit již hotový. Vybrané peníze pošleme 
na charitativní účel. 
NE 8. 12. Mikulášská besídka skautských oddílů 
 

Bonus: farní ples se koná v sobotu 8. února 2020  
 
 

Ostatní oznamy: 
 

Změna pořadu bohoslužeb ve farním kostele: dětská mše sv. 
se koná vždy ve středu v 16:30, pondělní mše sv. začíná v 18:00. 

Přihlášky do náboženství: elektronická verze je stabilně na 
webu. Rozvrh výuky a termíny přípravy ke sv. přijímání jsou 
na nástěnce a webu. Během září bude upřesněna výuka pro 
4. a 5. třídu na ZŠ Chalabalova. Výuka 4. - 6. tříd na ZŠ 
Pavlovská se koná v úterý od 15:45 do 16:30 s ohledem na 
rozvrh 6. tříd na ZŠ Chalabalova. Děkujeme za pochopení. 
Výuka na všech školách ve farnosti začíná v týdnu od 16. 
září. 

Zájemci o přípravu na biřmování se nejpozději do 17. 9. 
mohou hlásit o. Jiřímu. 

Kdo víte o někom, kdo by uvítal návštěvu kněze na první 
pátky, ozvěte se otci Jiřímu. (Opravdu se nemusíte bát ho 
oslovit, dělá to rád a na nemocné má vyhrazený čas.) 

Od 21. do 25. 10. je o. Jiří na duchovních cvičeních. Více 
v ohláškách. 

Naléhavě žádáme farníky v produktivním věku o zapojení se 
do pravidelného úklidu farního kostela! 
Čím víc vás bude, tím častěji se vystřídáte. 

 
................................... 

 
Imprimatur: vychází se schválením duchovního správce  

 
 
 
 
 
 
 



Farní knihovna v Kohoutovicích 
 

Milí spolufarníci, 
 

občas se mě ptáte, jak to vypadá se zprovozněním farní knihovny 
v Domku sv. rodiny v Kohoutovicích. Povzbuzena Vašimi dotazy jsem 
spolu  s o. Jiřím začala v červnu opatrně sondovat v ohláškách, zda by se 
mezi Vámi nenašli možní zájemci nejen o půjčování knih, ale hlavně 
o spolupráci na budování a vedení této knihovny.  

Pokud si dobře pamatuji, založili jsme knihovnu v Domku 
sv. rodiny koncem 90. let. Dostali jsme tehdy darem výpravné a zcela 
nové dětské knihy, mnozí z Vás darovali kvalitní duchovní literaturu, 
která je v knihovně dodnes. Bohužel mi tehdy jména většiny dárců 
zůstala utajena.  

Složení kohoutovické farní knihovny však bylo od počátku dosti 
nesourodé, neboť kromě kvalitních knih se v Domku brzy začala bez 
varování objevovat také beletrie pochybné kvality i další nepoužitelné 
knihy „věnované“ farníky, kteří si udělali doma pořádek. Někdo dokonce 
do knihovny tajně věnoval pestrobarevnou knížku pocházející od 
příslušníků nejmenované sekty, stojících pravidelně na Mendlově 
náměstí – inu, duchovní jako duchovní... Naopak některé kvalitní knihy 
z „neduchovní“ sféry z Domku záhadně a nenávratně zmizely ještě 
předtím, než mohly být vůbec do knihovny zaevidovány. Knihovna 
přesto po jistou dobu fungovala, ale protože zájem o půjčování knih byl 
minimální, provoz knihovny brzy skončil a až do rekonstrukce Domku 
v letech 2016 a 2017 stálo v poličkách dolní místnosti cca 300 osiřelých 
knih různých žánrů a různé kvality, na které padal prach.  

Když jsme před druhou rekonstrukcí Domku v červnu 2017 balili 
knihy do krabic, přemýšlela jsem o způsobu, jak knihovnu opět „oživit“. 
Jako základní podmínku pro oživení našeho prostorem Domku 
omezeného knihovního fondu jsem tehdy stanovila jeho výhradní 
zaměření na křesťanskou duchovní literaturu: na knihy o duchovním 
životě, životopisy (nejen) svatých, knihy o vztazích a výchově 
z křesťanského pohledu, samozřejmě Bible a práce z oboru biblistiky, 
knihy o církvi, svátostech i brožurky s modlitbami. Nekvalitní nebo již 
zastaralá část knihovny proto skončila ve sběru, z neduchovní literatury 
zde zůstaly pouze ony zmíněné krásné dětské knihy, celá krabice děl 
Karla Čapka a několik dalších beletristických děl světové klasiky. 

V červenci 2017 jsem dostala nabídku z farní knihovny v Králově 
Poli, kde měli některé knihy vícekrát a byli ochotni je darovat. Odvezli 
jsme si odtud osm banánových krabic s knihami. Dodatečně za ně tímto 
děkuji tamnímu správci knihovny panu Synkovi. Přibylo nám tehdy 
393 kusů knih, z nichž si kromě kvalitních děl o duchovním životě 
zvláště cením psychologické a pedagogické literatury z nakladatelství 
Portál. Některé knihy jsme si z Králova Pole odvezli ve více exemplářích 
a budou tak po domluvě s paní Kateřinou Roháčovou k dispozici také v 
již fungující farní knihovně v Žebětíně. V roce 2018 přispěli staršími i 
zcela novými knihami někteří farníci. V loňském roce jsme potom 
společně s o. Jiřím využili výrazných slev poskytnutých Karmelitánským 
nakladatelstvím a dokoupili dalších 49 nových knih, z toho čtyři řady ze 
série Youcat – a to nejen pro kohoutovickou, ale také pro žebětínskou 
knihovnu. Osm nejnovějších přírůstků jsem koncem srpna přivezla z 
Karmelitánského knihkupectví v Kostelním Vydří. Kohoutovická farní 
knihovna má tedy v tuto chvíli zapsaných přes 830 knihovních jednotek. 
Kapacitu poliček v dolní místnosti Domku Sv. rodiny tedy máme 
naplněnou, proto prosím: nenoste do Domku žádné další knihy – pouze 
ty, které jste si z knihovny vypůjčili před rokem 2016 (postrádáme např. 
knihu Pane Bůh, tady Anna). 

Závěrem chci poděkovat Vám všem, kteří jste mi nabídli pomoc 
při třídění, razítkování a zapisování knih. Zvláště u té třetí činnosti jsem 
shledala jednodušším, i když časově náročnějším, udělat ji sama. Nyní 
zbývá opatřit hřbety knih štítky (s tím ve svém vzácném volném čase 
vydatně pomáhá Martina Jansová, které tímto děkuji), vepsat do knih 
přírůstková čísla a obalit je.  

Především je ale nutné najít nejméně dva ochotné lidi, kteří by se 
střídali po mších sv. a pokud možno také na kurzech Alfa v půjčování 
knih, kteří by evidovali výpůjčky, upomínali opozdilce a prováděli časté 
revize – ty jsou při tak velkém množství mnohdy cenných knih, 
umístěných v prostoru, kam může kdykoli vejít jakýkoli návštěvník 
Domku, bohužel nutností. Zkrátka hledáme lidi, kteří by mohli a chtěli 
věnovat knihovně pravidelně kousek ze svého času. Jeden již díky Bohu 
přihlásil; věřím tedy, že se časem najdou další. Čím dříve to bude, tím 
dříve budeme moci knihy připravit, přemístit do Domku a začít půjčovat.  
  

Irena Veselá 

 



Aktivity a společenství ve farnosti 2019/20 
 

Adorace: Žebětín každý pátek 17 – 18h, Kohoutovice 2. čtvrtek v měsíci 19 – 20h 
 

Biblické hodiny 
Čtení Bible, modlitba, sdílení, středa 19:30 - 20:30 na faře 1x měsíčně. 
Termíny 2019: 11. září, 2. října, 30. října, 27. listopadu. 
Termíny 2020: 8. ledna, 5. února, 4. března, 1. dubna, 29. dubna, 27. května,  
24. června. Kontakt: otec Jiří, 734 271 856, brno-zebetin@dieceze.cz 
 

Klub křesťanských seniorů http://seniori.kaplekohoutovice.cz/ 
Senioři s trvalým bydlištěm v Kohoutovicích se scházejí každou poslední neděli 
v měsíci v Domku v 17h v letním čase a v 16h v zimním čase. 
Kontakt: seniori@kaplekohoutovice.cz 
 

Mariánské večeřadlo se koná každý čtvrtek a každou 1. sobotu v měsíci; 
1 hodinu před mší svatou ve farním kostele. 
 

Ministranti Žebětín 
15 minut před každou mší sv. v sakristii.  
Dovednosti se učíme na schůzkách skautské družiny Puštíků. 
Kontakt: Fíša - Filip Šalomon, 736 235 960, filip.sali00@gmail.com  
 

Ministranti Kohoutovice 
15 minut před každou mší sv. v sakristii.  
Schůzky 1. a 3. úterý v měsíci 18:15 - 19:00 v Domku.  
Kontakt: o. Jiří, 734 271 856, brno-zebetin@dieceze.cz  První setkání 17. 9. 
 

Mládežácké spolčo 
Mládež od 14ti let, 1x za 14 dní v úterý v Domku 19 - 21h.  
Kontakt: o. Jiří, 734 271 856, brno-zebetin@dieceze.cz  První setkání 10. 9. 
 

Modlitby matek 
Maminky se scházejí k modlitbě každé pondělí v Domku 19:30 - 21:30 
Kontakt: Magdalena Dudková, magdalena.dudkova@kaplekohoutovice.cz 
 

Modlitba mužů - společná modlitba mužů vždy 26. den v měsíci. 
Kontakt: o. Jiří, 734 271 856, brno-zebetin@dieceze.cz 
 

Otevřené společenství 
Čtení Bible, modlitba, sdílení, středa 19:30 - 21:30 v Domku 1x měsíčně.  
Termíny 2019: 18. září a 18. prosince. 
Termíny 2020: 22. ledna, 19. února, 18. března, 15. dubna, 13. května, 10. června. 
Kontakt: otec Jiří, 734 271 856, brno-zebetin@dieceze.cz 
 

Růženec v Radiu Proglas: modlitba růžence v živém vysílání 
2. pondělí v měsíci, odjezd v 17:05 ze zastávky Stamicova. 
Kontakt: Frant. Doležalová, 732 701 045, 
frantiska.dolezalova@kaplekohoutovice.cz 
 

Sbory  
Aktuální informace o zkouškách zde: http://sbor.kaplekohoutovice.cz 
 

Kůrnice 
Dospělí, mládež a děti nejméně od 10 let, zkoušky v neděli 19 - 21 v Domku. 
Kontakt: Petra Doffková, 604 240 107, petra.doffkova@kaplekohoutovice.cz 
Irena Veselá, irena.vesela@kaplekohoutovice.cz 
 

Sbor (nejen) mladých 
Děti od 1. třídy a starší, vždy 2. neděle v měsíci od 8:30 v Domku, pak zpíváme při 
mši sv. v 10:30 v kapli. První setkání 13. října. 
Kontakt: Markéta Chmelíková, marketa.chmelikova@kaplekohoutovice.cz 
Barbora Valešová, barbora.valesova@kaplekohoutovice.cz 

 

Dětský sboreček 
Předškolní a mladší školní děti, každou středu v 16:00 na faře, pak zpíváme při 
dětské mši sv. v 16:30. První setkání 4. září.  
Kontakt: Barbara Gyönyör, barbara.gyonyor@gmail.com 
 

Skaut - Středisko Ignis https://ignisbrno.cz/ 
 

72. katolický oddíl Junáka Brno 
Kontakt: Čára - Jiří Březina, 730 521 639, brezina.jir@gmail.com 

26. katolický oddíl skautek Brno 
Kontakt: Lenti - Ludmila Švédová, 724 604 519 brezilid@gmail.com 
 

Spolčo holek http://scuky.kaplekohoutovice.cz/ 
Mladší: 1. - 5. třída, čtvrtek 17:00 - 18:30 v Domku 

Kontakt: Kateřina Vlachová, katerina.vlachova@kaplekohoutovice.cz 
Starší: 6. - 9. třída, čtvrtek 18:30 - 20:00 v Domku 

Kontakt: Veronika Horáková, veronika.hrabovska@kaplekohoutovice.cz 
První setkání 19. 9.  
 

Večer chval vždy 1. čtvrtek v měsíci ve farním kostele ihned po mši sv. 
 

Ženy 
Sdílení, modlitba. Nepravidelně dle domluvy, nejen v Domku. 
Kontakt: Jana Jouklová, jana.jouklova@kaplekohoutovice.cz 
 

Živý růženec 
Kontakt Žebětín: Marie Černá, přihlašovací formulář zde: 
http://www.farnostzebetin.cz/spolecenstvi-ve-farnosti/spolecenstvi-ziveho-ruzence/ 
Kontakt Kohoutovice: Libuše Brázdová, 736 177 060 


