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Slůvko duchovního správce: 
 
 

Milí farníci,  
 

sedmého května mnozí z nás společně prožijeme farní pouť do 
Mikulčic – a tím i ke kořenům naší křesťanské víry, kterou nám 
přinesli svatí bratři ze Soluně. Podle tradice je na Moravě až příliš 
mnoho míst, která svatí Cyril a Metoděj údajně navštívili; kdyby 
opravdu měli všechna z nich obejít, jistě by to za dobu svého 
potvrzeného pobytu na Moravě nestihli. V případě Mikulčic se 
však skoro určitě nejedná o legendu; bylo to jedno 
z nejvýznamnějších velkomoravských sídel, a přítomnost obou 
bratří byla na tomto místě téměř jistá. 
 

Když jsem přemýšlel, jak by se mohlo téma naší farní pouti odrazit 
v úvodníku farního občasníku, našel jsem si na Internetu český 

překlad úvodního komentáře svatého Konstantina Filosofa (který 
později přijal řeholní jméno Cyril) ke čtyřem evangeliím. Tento 
komentář je známý pod jménem Proglas – po něm se jmenuje 
i naše nejznámější křesťanské rádio. Uvědomil jsem si, že jsem si 
Konstantinův Proglas nikdy předtím celý nepřečetl, a přišlo mi, že 
teď, před naší farní poutí, je ten správný čas. A tak jsem tak učinil.  
Konstantinův-Cyrilův Proglas není dlouhý, má o něco víc než sto 
veršů. A nápadně často se v něm vyskytuje slovo kniha. Jako třeba 
v tomto trojverší, které je pro celkovou výpověď Proglasu docela 
typické: 
 

Nahé jsou zajisté všechny národy bez knih 
a nemohou bojovati bez zbraní 
s protivníkem našich duší. 
 

Velmi aktuální a důležité se mi, milí farníci, zdá poselství těchto 
slov. Místo čtení knih se nám dnes nabízí nekonečno jiných 
možností: seriály na HBO, na Netflixu a mnoha dalších 
internetových platformách; snadné stažení jakéhokoli filmu 
odkudkoli na světové síti. Jenže, myslím, nic nemůže nahradit 
chvíli, kdy vypneme všechna elektronická zařízení, uvaříme si 
voňavý čaj, zapálíme svíčku a začtěme se do klasické papírové 
knížky. Nemusí to být zrovna Písmo svaté, i když je to jistě 
chvályhodné: může to být cokoli dobrého: Fjodor Dostojevskij, 
Charles Dickens, Carl S. Lewis, John Reuel Tolkien, Marek 
Vácha, Tomáš Halík, Kateřina Tučková… ale třeba i dobrá 
skandinávská detektivka. Nezapomínejme na knížky, mějme je 
rádi. Vedou nás k přemýšlení, rozvíjejí naši imaginaci.  
Protivník našich duší by byl jistě rád, kdybychom místo toho tupě 
hleděli do monitorů. Ale tu radost mu neudělejme.  
 
K tomu Vám ze srdce žehná    

+váš otec Jiří. 



Co nás čeká? 
 
v květnu 
NE 1. 5. farní kavárna, Ž 
PO 2. 5. F klub, Ž 
ST 4. 5. biblická hodina, Ž 
SO 7. 5. jarní farní pouť 
ČT 12. 5. adorace, K 
SO 21. 5. koncert, 18:00, Ž 
NE 22. 5. první sv. přijímání a Sbor (nejen) mladých, K 
PÁ-SO 27. 5. - 4. 6. Svatodušní novéna, K 
NE 29. 5. první sv. přijímání, Ž 
 
v červnu 
NE 5. 6. farní kavárna 
PO 6. 6. F klub, Ž 
ST 8. 6. biblická hodina, Ž 
ČT 9. 6. adorace, K 
PÁ 10. 6. Noc kostelů, Ž 
SO 11. 6. Hody, K 
NE 12. 6. Sbor (nejen) mladých, K 
ČT 29. 6. poslední Lectio divina před prázdninami, K (Více o LD 
v minulém občasníku; nebojte se přijít a okusit Boží slovo, 
rozhodně to není výhradně pro intelektuály.) 
 
výhled do prázdnin a do září 
 

ST 13. 7. Adorační den farnosti, K 
Chaloupky ministrantů a spolča holek 
SO-NE 10. -11. 9. farní víkend 
ČT 15. 9. pokračuje Lectio Divina  
ST 21. 9. začíná kurz Alfa 
 

6. - 10. 7. 2022 se můžete těšit na hosty Katolické charismatické 
konference na brněnském Výstavišti: Pavol Strežo, Milona von 
Habsburg a další. Více info, přihlašování, program atd. najdete na 
webu http://konference.cho.cz/. 
Akce se uskuteční dle aktuálních epidemických podmínek 
vyhlášených vládou ČR. 
 
V sobotu 21. května v 18:00 jste srdečně zváni do farního kostela 
na varhanní koncert duchovní hudby Ondřeje Muchy - Johann 
Sebastian Bach a staří čeští mistři. 
 
Program Noci kostelů 10. června, farní kostel Žebětín   
 

16:00  - 18:00 Hrajeme si se zvuky 
  Děti si mohou vyrobit jednoduché hudební nástroje. V případě 
deště se program koná v klubovně na farním dvoře. 
17:15  - 17:55 Mše svatá 
18:00  - 18:15 Varhanní hudba I. 
18:00  - 22:00 Kostel otevřený do 22h 
18:15  - 18:45 Volná prohlídka kostela 
18:45  - 19:00 Slyšte trombón 
19:00  - 19:30 Komentovaná prohlídka kostela sv. Bartoloměje 
19:30  - 20:15 Chvalme hudbou 
  Příležitost k chvále i ztišení s hudebním doprovodem. 
20:15  - 20:45 Volná prohlídka kostela 
20:45  - 21:00 Varhanní hudba II. 
21:00  - 21:05 Požehnání 
21:10  - 22:00 Volná prohlídka kostela 
  

__________________________________



Velmi naléhavě prosíme o pomoc při pravidelném úklidu 
kostela. Prosím, nenechávejme to na paní kostelnici a malé 
skupince farníků v seniorském věku! Úklid kostela probíhá vždy 
v pozdním odpoledni, abyste se mohli připojit i vy mladší, kdo 
chodíte do práce. Nejbližší příležitost bude o letních prázdninách, 
velký úklid probíhá rovněž před Vánocemi a Velikonocemi - 
termíny budou sděleny v ohláškách. Další informace vám ráda 
podá paní kostelnice Hana Trčková. Vám všem, kdo přijdete 
pomoci, velké díky! 
 
 
Pokud chcete nedělní ohlášky ze Žebětína nebo z Kohoutovic 
dostávat pravidelně e-mailem, pište na petra@doffek.cz. 
 
 
O plánovaném kurzu Alfa jste už jistě všichni slyšeli 
mnohokrát. Nyní s radostí přinášíme svědectví našich farnic: 
  
S kurzem Alfa jsem se poprvé setkala na jaře v roce 2018 
v souvislosti s chystanou „Alfou na zkoušku“ pro farníky. 
V kohoutovické části farnosti chtěli otestovat, jestli zvládnou 
organizaci takového kurzu. Pozvánka tehdy vyšla i ve farním 
občasníku, kde se mimo jiné v souvislosti s kurzem Alfa objevilo 
jméno Marie Svatošové, a to mě zaujalo. 
Chtěla jsem to zkusit, třeba jen jednou, ale nakonec bylo všechno 
jinak. Zůstala jsem nejenom na celém kurzu včetně závěrečného 
víkendu na Vranově, ale stalo se mi to, co mnohým jiným, které 
Alfa oslovila a v dalších kurzech jsem se připojila k organizátorům 
jako pomocná síla v zázemí. 
Kurz Alfa má pevně danou strukturu, začíná společnou večeří, 
následuje promluva hlavního hosta večera na jedno z témat a pak 

se zúčastnění hosté rozdělí do skupinek, kde pod vedením 
zkušeného „skupinkáře“ společně diskutují o daném tématu. 
A to bylo pro mě společně s promluvami na kurzech Alfa to 
nejúžasnější. S překvapením jsem zjišťovala, že téměř každý měl 
cestu k víře různě spletitou a že spousta těch, které jsem znala jako 
aktivní farníky, konvertovali k víře v dospělém věku. 
Pro mě byl kurz Alfa jednoznačně pozitivní a neobyčejný zážitek, 
čas strávený ve společnosti milých, zajímavých lidí, zkušenost 
s názory a osobním svědectvím ostatních, pocit důvěry k lidem ve 
skupince, velice zajímavé přednášky, které mě přiměly zamyslet 
se nad tématy, o kterých bych asi jinak moc neuvažovala. 
A také, což asi nebylo původním záměrem Alfy, měla jsem 
možnost poznat trošku blíž spolufarníky z Kohoutovic. Jsem za to 
moc ráda, protože jsem odcházela s pocitem, že jsem poznala pár 
nových přátel. 
 

Jitka Kozlová 
 
Kdy jindy než teď? 
 

Stála jsem u zrodu Kurzu Alfa zde v Kohoutovicích, vyrůstala 
jsem ale jako nevěřící. Tehdy jsem ještě netušila, že jsem hledající. 
Nikdy nezapomenu na setkání s věřícími, kteří mě mezi sebe 
pozvali do společenství. Byla jsem jako v jiném světě. Ale nejdřív 
se mi tam ani nechtělo jít. Kdo mi pohlídá dítě? Co mě tam čeká? 
Plynou z toho nějaké závazky? Nějaké povinnosti? Pochybujících 
a nedůvěřivých lidí je kolem nás spousta. 
A kdo jiný než právě my, věřící, bychom měli udělat vstřícný 
krok. 
Jednou z mnoha možností je Kurz Alfa, který je jednoduše 
nabídkou toho, čemu jako společenství křesťanů věříme a z čeho 
žijeme.  



Zvu vás srdečně mezi nás. Máte možnost být naším hostem nebo 
členem týmu. Čím více členů týmu bude, tím méně bude pro 
jednotlivce povinností... 
Máme podporu našeho faráře Jiřího a je zde i místo, kde se 
můžeme setkávat. Díky Bohu za to. 
Už máme za sebou první krůčky a chtěli bychom jít dál. Některým 
z nás ale nestačí síly, roky přibývají a s novými členy přijdou nové 
nápady, nový elán. 
Ukažme spolu nevěřícím tu naději, kterou my máme, a to právě 
v této nelehké době. 
 

Dá-li Pán, začínáme v září 2022, ale hlásit se můžete již nyní. Kdo 
by chtěl o Alfě vědět něco víc, obraťte se klidně i na mě nebo další 
členy týmu. 

Ludmila Širůčková 
  
 
Jmenuji se Libuše Dubovová, bydlím v Kohoutovicích 
a k Žebětínu mám úzký, až rodinný vztah, protože pracuji ve 
zdejší základní škole a žijí zde se svými rodinami dvě z mých čtyř 
dětí. 
Vyrůstala jsem v křesťanské rodině, ale vzhledem k tehdejší době, 
následnému dospívání a dalším událostem v mém životě jsem 
nepraktikovala křesťanský život a k církvi jsem měla spíše 
odmítavý postoj. 
Díky mé milované nejmladší snaše, která se stala křesťankou až 
jako maminka a v dospělém věku, jsem se ocitla jako host na 
setkání křesťanů i lidí bez víry, které se jmenuje Kurz Alfa. Je to 
setkávání lidí, kteří mají víru a lásku k Bohu a k lidem, s těmi, 
kteří hledají odpovědi na otázky: kdo jsem, proč jsem tady, proč 
se děje to nebo ono a kam v životě kráčím. 
Poznala jsem zde spoustu milých a obětavých lidí a tato setkávání 
mi pomohla najít znovu cestu víry a společnost mnoha úžasných 

lidiček v církvi mých předků. V dalším roce jsem se již zapojila 
do nového běhu Kurzu Alfa jako členka týmu.  
Na základě mého prožitku bych vás chtěla pozvat mezi nás. Věřící 
nám mohou pomoci s organizací a zajišťováním průběhu 
jednotlivých večerních setkání jako členové týmu. Hosté budou 
s jejich pomocí hledat odpovědi na otázky o smyslu života zde na 
zemi, co je vlastně křesťanská víra v Boha, jaké jsou dějiny 
křesťanství… Třeba mají pocit, že něco je, něco řídí jejich život, 
že vnitřní potřeba člověka je něčemu věřit a hledají odpověď na 
otázku, proč tomu tak je. 
Dá-li Bůh, budeme se setkávat v Domku Svaté rodiny 
v Kohoutovicích od září 2022 jednou týdně ve středu večer. Pokud 
se chcete dozvědět víc informací nebo nám chcete nabídnout svoji 
pomoc jako členové týmu, případně máte ve svém okolí někoho 
hledajícího, koho byste chtěli pozvat na setkávání Kurzu Alfa, 
můžete se obrátit na mě nebo na ostatní členy týmu.  
Další informace o obsahu a poslání Alfy lze najít i na stránkách 
naší farnosti a na jakémkoliv internetovém vyhledávači (např. 
Seznam).  
 
 
Web celostátní Alfy: www.kurzyalfa.cz 
Kontakty pro kurz Alfa v naší farnosti: 
Markéta Bradáčová, tel: 776 006 504 
mail: alfa@kaplekohoutovice.cz 
www.kaplekohoutovice.cz/alfa 
 

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

Imprimatur: vychází se schválením duchovního správce 😊 




