FARNÍ OBČASNÍK
farnosti u kostela sv. Bartoloměje
Brno-Žebětín a Kohoutovice
č. 24, leden - únor 2022

Slůvko duchovního
správce:
Milí farníci,
pokud si zároveň
s tímto prvním novoročním vydáním našeho občasníku odnesete
z farního kostela i první novoroční vydání Katolického týdeníku
(nebo pokud máte, milí kohoutovičtí, KT předplacený), možná
vám bude připadat, že duchovní správce opisuje jako žák třetí
obecné. V obou tiskovinách totiž najdete na úvodní stránce stejná
slova papeže Františka. Pronesl je při tradičním poselství
Urbi et Orbi o slavnosti Narození Páně:
„Boží Slovo, jež stvořilo svět a dává smysl dějinám i lidskému
putování, se stalo tělem a přišlo přebývat mezi nás. Slovo se stalo
tělem, aby s námi vedlo dialog. Bůh sám, Otec, Syn a Duch Svatý,
je dialog, věčné a nekonečné společenství lásky a života,“ zahájil
papež promluvu. Téma dialogu poté zasadil do kontextu
pandemie. „Naše schopnost žít ve společenských vztazích je
vystavena těžké zkoušce; narůstá tendence uzavírat se do sebe,

vystačit si sám, přestat vycházet, setkávat se a podílet se na
společném díle.“
Ano, přiznávám se: opravdu jsem v tomto případě použil funkci
CtlrC - CtrlV (Copy-Paste) a doslova jsem zkopíroval kus textu
z úvodního článku nejnovějšího Katolického týdeníku (a tak
vlastně porušil copyright). Budiž mi odpuštěno: věřím, že přečíst
si ho opakovaně v KT i v našem občasníku, rozjímat o něm
a nechat si tato slova zapadnout hluboko do srdce je jedna
z nejlepších věcí, kterou můžeme na úvod nového roku 2022
udělat.
Vždycky, když se při nějaké příležitosti vracím do baziliky na
Velehradě, trávím chvíli modlitby a vděčné vzpomínky za
hlavním oltářem; u sarkofágu otce kardinála Tomáše Špidlíka,
s nímž jsem na sklonku první dekády jednadvacátého století měl
tu velkou čest se potkat a účastnit se jím vedených duchovních
cvičení. Součástí místa posledního odpočinku kardinála Špidlíka
je i mozaika s nápisem, jehož poselství je v podstatě stejné jako
shora uvedená slova papeže Františka: Všechno, co žijeme
s láskou, přechází s Kristem do vzkříšení. Věčnost vytvářejí vztahy.
A tak vám, milí farníci, přeji do nového roku 2022 to podstatné:
bohatství vztahů lásky. S Bohem i s druhými lidmi. Nenechme si
je ničím vzít. Ani pandemií covidu-19, která s námi zřejmě ještě
nějakou chvíli bude. Ani všudypřítomným našeptáváním, že je
třeba být nezávislý, úspěšný a sebevědomý, ať to stojí, co chce.
Ani ničím jiným. Je to totiž to nejpodstatnější; je to Boží život
a Boží království, které žijeme již zde a nyní.
Ze srdce žehnám +váš otec Jiří.

Co nás čeká? (za předpokladu, že nebudou uzávěry)
v lednu
NE 2. 1. farní kavárna, Ž
PO 3. 1. F-klub Ž
ST 5. 1. biblická hodina na faře v 19:00 Ž
NE 9. 1. Sbor (nejen) mladých K
ČT 13. 1. adorace K
ÚT 18. 1. ekumenická bohoslužba slova, 17:30 K
NE 23. 1. v rámci neděle Božího slova diskuse nad rozborem
biblického textu; Domek, 17:30
v únoru
ST 2. 2. biblická hodina, Ž
NE 6. 2. farní kavárna, Ž
PO 7. 2. F-klub Ž
ČT 10. 2. adorace, K
SO 12. 2. farní ples – forma plesu ještě v jednání
NE 20. 2. Sbor (nejen) mladých K

či převodem na tříkrálový sbírkový účet 66008822/0800,
VS 77706100, nebo dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA
30, 60, 90 na číslo 87 777. Na účtu pak přibude podle Vámi
zvoleného čísla buď 30, 60 nebo 90 Kč. Další možnosti, jak
přispět, najdete na www.trikralovasbirka.cz.
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky půjde na rekonstrukci
chráněného bydlení sv. Michaela, dokrytí finančních nákladů
spojených s rekonstrukcí budovy Bratislavská 58 pro služby
Celsuz (Centrum služeb pro lidi sociálně znevýhodněné), přípravu
rekonstrukce Domova pokojného stáří Kamenná a Centra služeb
pro lidi bez domova, opravu kotelny v budově chráněného bydlení
sv. Gabriela a na postupnou rekonstrukci a obnovení vybavení
bytů pro seniory a osoby se zdravotním postižením v chráněném
bydlení sv. Anežky.
Příprava na 1. sv. přijímání začne na faře v úterý 11. ledna 2022
v 13:25 a v Domku ve čtvrtek 13. ledna v 14:40.
Prosíme rodiče prvokomunikantů, aby se ozvali o. Jiřímu.

výhled do března a dubna
ST 2. 3. Popeleční středa
Farní dobročinný bazar 25. - 27. 3, nebo 1. - 3. 4.
NE 17. 4. Zmrtvýchvstání Páně
SO 23. 4. Večer milosrdenství

Velké díky vám, kdo byste byli ochotní připojit se
k pravidelnému úklidu farního kostela. Probíhá v pozdním
odpoledni, abyste se mohli připojit i vy mladší, kdo chodíte do
práce. Nejbližší příležitost bude ve středu Svatého týdne
13. dubna od 16:00. Dále pak o letních prázdninách a před
Vánocemi - termíny budou sděleny v ohláškách. Informace vám
ráda podá paní kostelnice Trčková.

Tříkrálová sbírka 2022:
Tradiční koledovaní spojené s označením domů křídou bude
probíhat v sobotu 8. 1. v Žebětíně a 10. - 14. 1. v Kohoutovicích.
Možnost přispět do kasičky bude po nedělích mších 9. 1.
v Žebětíně a 16. 1. v Kohoutovicích. Dar lze též zaslat složenkou,

Pokud chcete nedělní ohlášky ze Žebětína nebo z Kohoutovic
dostávat pravidelně e-mailem, pište na petra@doffek.cz.
...................................
Imprimatur: vychází se schválením duchovního správce 

