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Slůvko duchovního správce: 
 

Milí farníci,  

možná si někdo z nás s nadcházející postní dobou povzdechl, 
že se ‚zase musíme postit‘, protože se to teď v postě přece dělá. 
Možná se mnozí z nás ohlédli za minulými postními obdobími, 
která jsme už v našem životním putování s Ježíšem zažili; 
a třeba jsme si vzpomněli na jejich neradostnou bilanci - na to, 
že se nám předsevzetí spíš nedařilo, než dařilo plnit. Na to, že 
jsme i v postní době podléhali mnoha konzumním lákadlům. 
Nebo na to, že náš život ani v postní době příliš nevystoupil 
ze zajetých kolejí.  

Jenže kdybychom do postu vstupovali s hlavou plnou převážně 
takových myšlenek, pak bychom naše úsilí vzdali ještě dřív, 

než by postní doba pořádně začala. Zkusme to tedy jinak, 
pozitivněji. Třeba s papežem Františkem a začátkem jeho 
poselství k letošní postní době… 

Křesťanská radost tryská z naslouchání a přijetí radostné 
zvěsti o Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání: kérygmatu. Shrnuje 
tajemství lásky, která je „velmi reálná, velmi pravdivá, velmi 
konkrétní, takže nám nabízí vztah upřímného a plodného 
dialogu“ (František, apošt. exhortace Christus vivit, č. 117. 
Karmelitánské nakladatelství, Praha, 2019.). Kdo věří v toto 
poselství, ten odmítá lež, podle které jsme si darovali život 
sami, zatímco se ve skutečnosti rodí z Otcovy lásky, z jeho 
rozhodnutí darovat život v hojnosti (srov. Jan 10,10). Pokud 
však budeme naslouchat svůdnému hlasu „otce lži“ (Jan 8,44), 
riskujeme, že se propadneme do propasti, kde nic nemá smysl, 
že zakusíme peklo už tady na zemi, jak to bohužel dosvědčují 
mnohé dramatické prožitky jednotlivců i společnosti. 
(překlad převzat z oficiálního webu ČBK cirkev.cz) 

Právě tohle je správné východisko pro náš půst. Máme 
příležitost obnovit v sobě vědomí radosti z daru našeho života, 
daru Otcovy lásky. Můžeme se zbavit nafoukané iluze, že život 
a jeho zabezpečení si dáváme sami – jakkoli silný tento pocit 
v naší technologicky vyspělé a bohaté společnosti může být. 
A jsme pozváni učit se vnitřní svobodě, která vede k lásce; 
a tak zakoušet hluboký smysl všeho, co konáme a prožíváme. 
Není to krásný cíl? 

Nejen k vašemu postnímu úsilí Vám žehná 
 

+ váš otec Jiří.  



Co nás čeká 
 
 

v březnu 
NE 1. 3. volby do FPR 
PO 2. 3. F klub – přednáška o encyklice Laudato Sí, na faře 
ST 4. 3. biblická hodina na faře v 19:30 
PÁ 6. 3. se uskuteční mimořádný postní den naší farnosti. 
Lze se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl 
uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti. 
SO 7. 3. výlet s týmem kurzu alfa do Porta Coeli 
SO 14. 3. postní duchovní obnova 16-19h, Katolický dům, vede 
brněnský děkan o. Václav Slouk. 
ST 18. 3. otevřené společenství, Domek 
ST 25. 3. záznam přednášky Pavla Streža „Život na bojišti“,  
Domek 19:30 
PÁ-NE 27. - 29. 3. Farní dobročinný bazar ve prospěch Louise - 
Adopce na dálku a Mary´s Meals. Batůžky prosíme alespoň 
částečně naplněné. Podrobné info na webu. 
 

v dubnu 
ST 1. 4. biblická hodina na faře v 19:30 
SO 4. 4. farní výlet do Bohutic 
NE 5. 4. křížová cesta se skauty 
ST 15. 4. Otevřené společenství, Domek 19:30 
ST 22. 4. záznam přednášky P. Vlastimila Kadlece „Budete mým 
lidem“, Domek 19:30 
SO 25. 4. farní pouť do Mikulčic a Kopčan (SK) 
 

výhled do května a června 
NE 17. 5. v 10:30 první sv. přijímání Kohoutovice  
NE 24. 5. v 9:00 první sv. přijímání Žebětín  
PÁ 5. 6. Noc kostelů Žebětín 
NE 21. 6. biřmování Žebětín 
 

Prosíme o modlitbu za  katechumenky Editu a Lucii,  
19 prvokomunikantů 13 biřmovanců. 
 

Velikonoce v naší farnosti 
 

Možnost svátosti smíření před Velikonocemi 
NE 5. 4. Žebětín v kostele od 15 do 17:30 o. Jiří. 
ÚT 31. 3 a 7. 4. Kohoutovice v Domku o. Jiří 16:00 - 17:10. 
 

Bohoslužby o velikonocích 
9. 4. Zelený čtvrtek, 18:00 mše sv. na památku Večeře 
Páně, navazuje adorace „v Getsemanech“, konec asi v 19:30 
10. 4. Velký pátek 18:00 bohoslužba slova a uctívání kříže 
11. 4. Bílá sobota 
od 8:00 kostel otevřen k soukromé adoraci u Božího hrobu 
20:00 velikonoční vigilie 
12. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, nedělní bohoslužby 
13. 4. pondělí velikonočního oktávu, 7:30 Kohoutovice, 9:00 
Žebětín 
 
Tradiční klapání v Kohoutovicích proběhne ve čtvrtek po mši sv. 
ve 20:00, odjezd autobusu ze Žebětína do Kohoutovic v 19:37; 
v pátek v 7:00, 12:00, 15:00 a večer po obřadech v 19:30, odjezd 
autobusu ze Žebětína do Kohoutovic v 19:17; 
v sobotu v 7:00 a 12:00.  
Sraz je vždy u kaple 5 minut před začátkem. 
 
Ostatní oznamy 
Prosíme o pomoc při farním dobročinném bazaru 27. - 29. března. 
Hledáme pomocníky na chystání, bazarovou službu a především 
na nedělní úklid, který z technických důvodů musí tentokrát začít 
již mezi 12:30 a 14h a trvá asi 2h. Hlaste se, prosíme, P. Doffkové. 
petra.doffkova@kaplekohoutovice.cz, tel.: 604 240 107 

Blíží se rekonstrukce klubovny na faře, prosíme o účast na 
sobotních brigádách; termíny budou oznámeny v ohláškách. 
 

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

Imprimatur: vychází se schválením duchovního správce  


