Výroční zpráva o farnosti 2018 (přečteno 1.1. 19)

V loňském roce se v naší farnosti uskutečnilo celkem 19 křtů dětí: 16 z nich bylo uděleno dětem do 1 roku, 3 dětem ve
věku od 6 do 16 let. Příprava dospělých ke křtu a dalším iniciačním svátostem v naší farnosti nyní neprobíhá.
První svaté přijímání přijalo loni v naší farnosti 17 dětí.
V roce 2018 přijaly podle došlých oznámení 2 osoby v naší farnosti pokřtěné. Obě biřmování se konala ve farnosti Brnodóm; jedna osoba má již kanonické bydliště jinde.
V roce 2017 se uskutečnilo v naší farnosti 5 sňatků.
Uskutečnilo se celkem 12 pohřebních obřadů, z toho 9 pohřbů do země a 3 rozloučení ke kremaci.
Nedělní návštěvnost bohoslužeb se pohybuje celkem okolo 450 osob, přibližně polovina z tohoto počtu v Žebětíně a druhá
polovina v Kohoutovicích.
Křesťanskou třídu mateřské školky Bellova navštěvuje cca 20 dětí.
Výuku náboženství navštěvovalo ve školním roce 2017/2018 85 dětí od první do deváté třídy. Výuka probíhala v osmi
skupinách na třech školách (ZŠ Pavlovská a Chalabalova v Kohoutovicích a ZŠ Otevřená v Žebětíně) a jedna skupina se
scházela na faře, vyučoval farář a dvě katechetky.
V seznamu nemocných, které navštěvuji na první pátky, je nyní celkem 12osob, 6 v Žebětíně a 6 v Kohoutovicích.
Pravidelně jednou za měsíc navštěvuji asi 9 z nich. Pravidelné mše sv. v Domově s pečovatelskou službou Bellova/Libušina
třída loni z organizačních důvodů skončily. Nepravidelně navštěvuji také denní stacionář pro postižené Veleta
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.
Podrobná zpráva o loňském hospodaření farnosti, o příjmech a výdajích, dotacích a o uskutečněných opravách bude
přečtena po dokončení účetní uzávěrky za loňský rok, tedy někdy v průběhu ledna či února.

