
 
Ohlášky 2. ledna 2022  

Dnes je 2. ledna - druhá neděle po Narození Páně. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za naši farnost.                

Příští neděle 9. ledna je svátek Křtu Páně, končí vánoční doba. Mše sv. v 9:00 bude sloužena              
za Růženu Linduškovou, manžela a živou rodinu.  

 
Dnes jste zváni po mši sv. v Žebětíně do farní kavárny. 

V pondělí 3. ledna se po mši svaté koná na faře F-klub.  
Biblická hodina se koná ve středu 5. ledna v 19:00 na faře. 
Ve čtvrtek 6. ledna o slavnosti Zjevení Páně (Tří králů) bude sloužena ve farnosti pouze jedna mše 
sv., a to ve farním kostele v 18:00. Při ní požehnáme vodu, kadidlo a křídu. 
Pátek 7. ledna je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele 
v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.  

Tříkrálová sbírka v Žebětíně bude organizována takto: v sobotu 8. ledna po mši sv. v 8:00 o. Jiří 
požehná koledníkům, kteří budou chodit po domech; v neděli 9. ledna bude možnost přispět do 
kasičky před kostelem po mši svaté. Sbírka uvnitř kostela je pro potřeby farnosti. 
Další možnosti, jak přispět, najdete na www.trikralovasbirka.cz. Je možné též přispět převodem 
pomocí QR kódu na plakátku na nástěnce.                                                                       
Změna podle aktuálních epidemických opatření vyhrazena. 

V úterý 18. ledna bude v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů sloužena v 17:30 
v kapli v Kohoutovicích ekumenická bohoslužba slova, kázání pronese Anna Štěpánková, farářka 
Církve Československé husitské. 
Na stolku s tiskem a na webu je nové číslo farního občasníku.  
U východu z kostela je připraveno Slovo na rok. 
Kdo by se chtěl připojit k pravidelnému úklidu farního kostela před Velikonocemi, o letních 
prázdninách a před Vánocemi, ozvěte se prosím paní kostelnici Haně Trčkové. Velký dík za každou 
pomoc! 
Společenství mariánského večeřadla zve všechny farníky k účasti na pravidelné modlitbě růžence 
před každou mší svatou. Přijďte se modlit s námi – je to velmi potřeba! 

 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí                     
3. 1.           

pondělí po 2. neděli po Narození 
Páně 

v 18:00, za živou a zemřelou rodinu 

úterý                       
4. 1.  

úterý po 2. neděli po Narození 
Páně 

v kapli v Kohoutovicích v 17:30, na určitý úmysl 

středa           
5. 1. 

středa po 2. neděli po Narození 
Páně  

v 16:45, dětská, za Miroslava a Marii Černých, 
rodiče a živé rodiny 

čtvrtek             
6. 1.   

Slavnost Zjevení Páně  - 
doporučený svátek 

v 18:00, za zemřelou Hanu Přikrylovou, otce Josefa 
Fürsta, zemřelou rodinu Bartoňkovu a živé rodiny 

pátek              
7. 1.    

pátek po Zjevení Páně v 18:00, za rodiče Čtvrtníčkovy a jejich děti 

sobota  
8. 1.           

sobota po Zjevení Páně v 8:00, za + Miladu Němcovou (zádušní) 

www.trikralovasbirka.cz


Výroční zpráva o farnosti 2021  

V loňském roce se v naší farnosti uskutečnilo celkem 34 křtů dětí: 30 z nich bylo uděleno dětem ve věku 
do jednoho roku a 4 starším dětem, nejstaršímu dítěti bylo 8 let. Křty dospělých se v naší farnosti loni 
nekonaly. 

První svaté přijímání přijalo loni v naší farnosti 11 dětí a jedna dospělá osoba ve věku 20 let. 

Svátost biřmování přijalo loni celkem 13 mladých lidí, z toho 12 z naší farnosti a jeden z farnosti Brno-
Řečkovice. 

V loňském roce se uskutečnilo v naší farnosti 8 sňatků. 

Uskutečnilo se celkem 23 pohřebních obřadů, z toho 16 pohřbů do země a 7 rozloučení ke kremaci.  

Výuku náboženství navštěvovalo ve školním roce 2020/2021 celkem 96 dětí od první do deváté třídy. 
Výuka probíhala v šesti skupinách na třech školách (ZŠ Pavlovská a Chalabalova v Kohoutovicích a ZŠ 
Otevřená v Žebětíně) a dvě skupiny se scházely na faře, vyučoval farář a dvě katechetky.  

V seznamu nemocných, které navštěvuji na první pátky v měsíci, je nyní celkem 18 osob, 14 v Žebětíně     
a 4 v Kohoutovicích. 

V celé farnosti funguje celkem asi 20 společenství. Celkový počet osob, které jsou zapojeny v nějakém 
společenství, je cca. 80 - je to jen přibližný odhad, protože mnoho farníků patří do více společenství.  

 

 

 

 

 

 

 

Stav farních účtů a hotovosti k 1. 12. 2021:  

 ČÁST ŽEBĚTÍN: 

k 31. 12. 2020 k 1. 12. 2021 (k 31. 12. 21 zatím nezpracováno) 

účet pokladna účet pokladna 

843 437 Kč 73 326 Kč 795 819 Kč 84 260 Kč 

                                                                                               celkový rozdíl: - 36 684 Kč 

ČÁST KOHOUTOVICE: 

k 31. 12. 2020 k 1. 12. 2021 (k 31. 12. 21 zatím nezpracováno) 

účet pokladna účet pokladna 

342 437 Kč  18 930 Kč 436 931 Kč 19 300 Kč 

                                                                      celkový rozdíl: + 94 864 Kč 
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Bilance celé farnosti za rok 2021:  + 58 180 Kč 

Největší jednorázová investice: vydláždění farního dvora v místě bývalé vinice a příprava k budoucí 
stavbě pergoly, 93 000 Kč.  

. Podrobnější informace o hospodaření farnosti budou k dispozici po dokončení účetní uzávěrky 
roku 2021, tj. někdy ve druhém čtvrtletí roku 2022. 

 

Poděkování 2022:  

Na prvním místě díky dobrému Bohu – i za to, že se život farnosti se vloni mohl vrátit víceméně do normálních kolejí. 

Díky všem, kteří zajišťují provoz kostela sv. Bartoloměje, kaple sv. Rodiny a ostatních objektů, zejména kostelníkům; dále pak 
všem, kteří se starají o květinovou výzdobu a úklid. Díky všem, kteří se starají o údržbu, provoz a úklid Domku, a těm, kteří 
zajišťují bohaté aktivity v něm. 

 Díky všem, kteří mají na starosti hudbu a zpěv, především všem varhaníkům a vedoucím sborů. Děkuji všem akolytům, 
zejména novým, i všem ministrantům a ministrantským vedoucím. Díky všem, kteří při bohoslužbách čtou Boží slovo. Díky též 
vám, kteří stavíte scénky z biblických postaviček; je to velká pomoc pro chápání a přijímání Božího slova při liturgii, nejen pro 
děti.  

Díky vám všem, kteří jste v loňském roce pomohli při všech manuálních pracích. Děkuji za všechny brigády, shánění vybavení 
a finanční dary. Zvláštní dík Společenství křesťanské mládeže za to, že Karolinka je nadále nedílnou součástí života farnosti.  

Děkuji členům nové farní pastorační rady, členům ekonomické rady a všem ostatním, kteří se starají o fungování                                
a hospodaření farnosti a o vize do budoucna. Díky všem, kteří jste se v naší farnosti zapojili do synodálního procesu.  

Děkuji správcům webových stránek farnosti, a děkuji také farním knihovnicím. Zvlášť děkuji za to, že znovu funguje knihovna 
v Domku.  

Velmi děkuji pastorační asistentce a katechetkám za jejich obětavou práci a za všechny úspěšně zorganizované farní akce 
v letošním roce. Také děkuji všem, kteří se zasloužili o úspěšný průběh loňské Noci kostelů v Kohoutovicích. 

Děkuji všem, kteří vedou společenství v naší farnosti a všem, kteří se jich účastní.  

Děkuji všem skautům a skautkám, zejména vedoucím, za jejich spolupráci s farností. Zvlášť a velmi chci poděkovat skautu za 
to, že loni byla zdárně dokončena rekonstrukce klubovny na faře v Žebětíně.  

Děkuji vedení městské části Brno-Žebětín, Brno-Kohoutovice a lidem na ZŠ Otevřená a ZŠ Pavlovská za přijetí, vstřícnost 
a pomoc. 

Děkuji ze srdce všem, kteří velkoryse přispěli finančním darem farnosti. Dík všem, kteří jste donátory velké rodiny malých 
dárců ve fondu Puls.  

Díky Vám všem za podporu, důvěru, vlídné slovo a povzbuzení; za neformální setkávání a za přátelství.  

Chtěl bych zvlášť a velmi poděkovat všem, kteří pamatují na naši farnost ve svých modlitbách, zvlášť všem, kteří na tento 
úmysl obětují své nemoci a jiné kříže života. Je to možná nejvíc, co je pro farnost možné udělat. Jsou to nejskrytější 
a nejméně nápadné skutečnosti, ale právě proto mají v Božích očích největší cenu. Zvlášť chci poděkovat společenství živého 
růžence, společenství Mariánského večeřadla a vám všem ostatním, kteří se modlíte pravidelně a věrně, za každých 
okolností.  

Nakonec děkuji vám všem ostatním - všichni jste důležití, tvoříme jedno farní společenství, kde každý má své místo. Pán vám 
všem odplať! 
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