FARNÍ OBČASNÍK
farnosti u kostela sv. Bartoloměje
Brno-Žebětín a Kohoutovice
č. 25, březen - duben 2022

Slůvko duchovního správce:
Milí farníci,
ve starozákonní Páté knize Mojžíšově – Deuteronomiu - se třikrát
vyskytuje sousloví Pamatuj, žes byl otrokem v egyptské zemi. Tato
slova vždycky najdeme na místech, kde se lid Izraele vyzývá
k soucitu s jejich vlastními otroky - k tomu, aby je nezneužívali,
nepřetěžovali a aby jim dopřáli odpočinek. Vzpomínka na to, že
Izraelité byli otroky v egyptské zemi - předávaná z generace na
generaci – má vést k dobrému zacházení s těmi, kteří jsou v této
situaci dnes. Na základě minulé vlastní zkušenosti je možné se vcítit
do toho, co jiní prožívají v přítomném okamžiku.
Právě taková vzpomínka mi vyvstala v souvislosti s událostmi
posledních dnů. Moje maminka a můj nevlastní tatínek - oba
ovdovělí - se seznámili v půlce osmdesátých let, kdy mi bylo
nějakých čtrnáct. Náš první větší společný výlet (aspoň pokud se
dobře pamatuji) byl lyžařský zájezd do Beskyd. A jedna z věcí, která
mi z něho nejvíc utkvěla v paměti, nebyla přímo z hor - byla z cesty

autobusem, při níž jsme projížděli Olomoucí, tenkrát ještě sídlem
jedné z posádek sovětské armády. Jako dnes si pamatuji na to, co
jsem viděl z okna autobusu ve večerním šeru - na omšelé
a depresivní paneláky pro sovětské vojáky, obchod s nápisem
МАГАЗИН, či nákladní automobil s raketovým systémem Kaťuša
místo korby, který náš autobus míjel.
Začíná postní doba, a s ní snaha o intenzívnější prožívání tří
důležitých rozměrů našeho praktického křesťanského života: postu,
almužny - a modlitby. Milí bratři a sestry mé generace a těch starších
- zkrátka vy všichni, kteří si tyhle věci ještě pamatujete - vzpomeňme
si, když budeme v těchto dnech v modlitbě myslet na Ukrajinu a její
lid. Naše modlitba bude určitě upřímnější a plnější soucitu. Právě
proto, že jsme sami nějak prožili.
K dobrému prožití letošní postní doby Vám ze srdce žehná
+váš otec Jiří.
"Vyzývám všechny, aby z příští středy 2. března, Popeleční středy,
učinili Den postu za mír. Povzbuzuji k tomu zejména věřící, aby se
v onen den intenzivně věnovali modlitbě a postili se. Kéž Královna
pokoje chrání svět před válečným šílenstvím“, vyzval při pravidelné
generální audienci 24. února papež František.
Co nás čeká?
v březnu
ST 2. 3. Popeleční středa
NE 6. 3. farní kavárna Ž, farní knihovna K,
PO 7. 3. F klub Ž
ČT 10. 3. adorace K
NE 13. 3. Sbor (nejen) mladých K
NE 20. 3. při všech mších sv. pomazání nemocných
SO 26. 3. postní duchovní obnova
NE 27. 3. farní knihovna K

v dubnu
PÁ - NE 1. - 3. 4. Farní dobročinný bazar K
NE 3. 4. farní kavárna Ž, křížová cesta se skauty
PO 4. 4. F klub Ž
ST 6. 4. biblická hodina Ž
NE 10. 4. Sbor (nejen) mladých K, farní knihovna K
NE 17. 4. Zmrtvýchvstání Páně
SO 23. 4. Večer milosrdenství Ž
NE 24. 4. farní knihovna K
výhled do května a června
SO 7. 5. jarní farní pouť
NE 22. 5. první sv. přijímání K
NE 29. 5. první sv. přijímání Ž
PÁ 10. 6. Noc kostelů Ž
SO 11. 6. Hody K
VELIKONOCE V NAŠÍ FARNOSTI
Mimořádná příležitost ke svátosti smíření
SO 9. 4. Kohoutovice v Domku od 14:00 do 17:00
NE 10. 4. Žebětín v kostele od 15 do 17:30
Bohoslužby
14. 4. Zelený čtvrtek 18:00 mše sv. na památku Večeře
Páně, navazuje adorace „v Getsemanech“, konec asi v 19:30
15. 4. Velký pátek 18:00 bohoslužba slova a uctívání kříže
16. 4. Bílá sobota
od 8:00 kostel otevřen k soukromé adoraci u Božího hrobu
20:00 velikonoční vigilie
17. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně nedělní pořad
18. 4. Pondělí velikonočního oktávu 7:30 K, 9:00 Ž

Tradiční velikonoční klapání v Kohoutovicích proběhne ve čtvrtek
po mši sv. ve 20:00; v pátek v 7:00, 12:00, 15:00 a večer
po obřadech v 19:30; v sobotu v 7:00 a 12:00.
Sraz je vždy u kaple 5 minut před začátkem.
K postní duchovní obnově na téma „K čemu je půst dobrý?“
s P. Marcelem Javorou, farářem v Brně – Komíně jste zváni v sobotu
26. března od 16h v Domku. Budeme rádi, když dáte pastorační
asistentce vědět, že se chystáte přijít, pomůže to při organizaci.
Hledáme pomocníky na farní dobročinný bazar 1. - 3. dubna,
především na nedělní balení a úklid od 16h.
Co můžete darovat?
 Oděvy dámské, pánské, dětské – nepoškozené, s fungujícími
zipy
 Obuv - nepoškozená, zavázaná po párech v igelitové tašce
 Batohy, tašky, kabelky - nepoškozené a s fungujícím zipem
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté
 Přikrývky, polštáře - pouze péřové
 Záclony, závěsy - nepoškozené
 Látky - minimálně 1 m čtvereční, ne odřezky a zbytky
 Knihy - ideálně dětské
 Kuchyňské a domácí potřeby, nádobí a menší
elektrospotřebiče (do velikosti vysavače) - vše zachovalé
a plně funkční
Kontakt na pastorační asistentku (obnova i bazar):
petra@doffek.cz, tel.: 604 240 107.

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 Hana Trčková.
Lectio Divina
Milí farníci, od 21. dubna v naší farnosti opět nabízíme modlitební
aktivitu Lectio Divina (dále LD). Je to rozjímavá modlitba nad
Písmem svatým. Setkání přibližně na tři čtvrtě hodiny se budou
konat každý čtvrtek od 19:00 v kohoutovické kapli (výjimkou je
druhý čtvrtek v měsíci, kdy LD střídá adorace Nejsvětější Svátosti).
Jde o prastarou modlitební formu, která se u křesťanských
poustevníků rozšířila již ve 3. století po Kr., později tuto metodu dále
rozvíjeli zejména benediktini a kartuziáni. Od 12. stol. má LD přesně
danou strukturu, která se v nezměněné podobě dodržuje dodnes: jde
o pět na sebe navazujících fází modlitby, kdy se plynule střídá čtení
Písma s meditací, slovní modlitbou a kontemplací. Modlitba je
uvedena i ukončena vzýváním Ducha Svatého. LD se dodnes živě
praktikuje v řeholních komunitách i v seminářích, často se také věřící
tímto způsobem modlí v soukromí. Přestože jde o způsob modlitby
starý bezmála dva tisíce let, který za posledních tisíc let prakticky
nezměnil svou formu, je třeba přiznat, že je možné i při zachování
tradice LD oživit mnoha moderními přístupy - a to také budeme
u nás ve farnosti dělat. Díky tomu se LD mnohem snáze stane
součástí našeho běžného života.
Michal Jírů, lektor
Večer milosrdenství - co od něj čekat?
V sobotu 23. dubna od 18h můžete prožít ve farním kostele Večer
milosrdenství - příležitost ke společně modlitbě, zpěvu, adoraci,

přímluvné modlitbě, žehnání, vyslechnout svědectví, shlédnout
pantomimu, nebo jen tak spočinout v Boží náruči. Hlavní myšlenka
večera: Bůh je nekonečně milosrdný a laskavý.
Srdečně vás všechny zvou spolufarníci z komunity Emmanuel
Milí farníci,
letos v květnu proběhne v rámci prvních tří víkendů série celkem tří
malých brigád na chalupě v Karolince. Tento koncept jsme
nastavili kvůli nezbytným technologickým přestávkám mezi
jednotlivými úkony, které chceme na chalupě před letní sezónou
dokončit. Brigády se budou konat vždy od pátku do neděle
(29. 4. - 1. 5., 6. - 8. 5., 13. - 15. 5.).
Naším hlavním úkolem bude dokončit toaletu v přízemí budovy
a samozřejmě nezbytné drobné práce v okolí chalupy (sekání trávy,
pálení větví, příprava dřeva...). Pokud byste rádi přiložili ruku k dílu
a zároveň si užili pár chvil ve společenství farníků v beskydském
údolí, rádi Vás na některé z brigád uvidíme. Přihlašovat se budete
moci na www.karolinka.kaplekohoutovice.cz.
Pán Bůh zaplať za Váš zájem o toto společné dílo.
Za Společenství křesťanské mládeže
Adam Vošmera - Radar, +420 606 109 402
Pokud chcete nedělní ohlášky ze Žebětína nebo z Kohoutovic
dostávat pravidelně e-mailem, pište na petra@doffek.cz.
Zajímá vás, jaké tituly jsou k půjčení v kohoutovické
farní knihovně?
https://kaplekohoutovice.cz/knihovna/seznam.html
...................................
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