FARNÍ OBČASNÍK farnosti u kostela sv. Bartoloměje
Brno-Žebětín a Kohoutovice
č. 18, leden - únor 2020

Slůvko duchovního
správce:
Milí farníci,
srdečně Vás v novém roce
2020 zdravím. Slůvko do
občasníku jsem si dnes vypůjčil od plzeňského biskupa Tomáše
Holuba, přesněji řečeno z jeho novoročního pastýřského listu (jedná
se jen o úryvek; list si ale zaslouží pozorné přečtení celý, třeba na
webových stránkách plzeňské diecéze bip.cz):
Ke zkušenosti Církve po celá tisíciletí patří, že bez pevné
půdy pod nohama, kterou je důvěra v dobrého a mocného Boha,
který se se slovy „neboj se“ sklání ke každému z nás jako ke svému
milovanému dítěti, je veškeré lidské konání zahaleno mlhou pýchy
nebo marnosti. Pýcha nám rozostřuje zrak v okamžiku, kdy se vše
daří, a my podlehneme pokušení, že jsme schopni život a jeho
nástrahy zvládnout vlastní silou. A marnost zamlžuje náš pohled
v situacích opačných: když máme pocit, že světu nerozumíme, že
život nám protéká mezi prsty a my jsme na všechno beznadějně sami
a krátcí. Co nás může uchránit jak před krátkozrakou pýchou, tak i
před celoživotní beznadějí, je stavět právě na větě z Janova
evangelia: „Nebojte se, já jsem přemohl svět.“ Toto ujištění je
spojeno se základní pravdou naší víry, že celý svět, ve kterém
žijeme, nemůže skončit jinak než dobře, protože je definitivně
zachráněn Ježíšem Kristem. A platí to beze zbytku nejen o světě jako
celku, ale také a především o každém jednotlivém člověku, který
vědomě a trvale neodmítne nechat se do Boží záchrany zahrnout.
Na pevné půdě víry v Boží záchranu, která je zdarma nabídnuta

každému z nás, je, sestry a bratři, třeba beze strachu stavět
a rozvíjet každou naši vlastní aktivitu, naše úsilí, ale i naše
přijímání těžkostí života.
Tuto radostnou a jistou víru v Boží záchranu pro svět i pro
každého z nás Vám ze srdce přeji, do tohoto roku i do všech příštích
let.
+ váš otec Jiří.
Co nás čeká:
v lednu
NE 5. 1. Tříkrálová sbírka po mši sv. v Žebětíně
18:00 vánoční koncert žebětínského chrámového sboru
NE 12.1. Tříkrálová sbírka po mších sv. v Kohoutovicích
ÚT 14.1 a ČT 16. 1. začíná příprava na 1. sv. přijímání
ÚT 21. 1. ekumenická bohoslužba v kapli Sv. rodiny
v únoru
SO 8. 2. farní ples
ST 26. 2. Popeleční středa, den přísného postu
výhled do března a dubna:
NE 1. 3. volby do FPR
PÁ - NE 27. - 29. 3. Farní dobročinný bazar
NE 12. 4. Zmrtvýchvstání Páně
SO 25. 4. jarní farní pouť do Mikulčic a Kopčan (SK)
Příprava na 1. sv. přijímání
Žebětín fara, úterý 13:25 - 14:10
Kohoutovice Domek, čtvrtek 14:40 - 15:25
(může dojít k drobné změně času podle rozvrhu dětí)
Děti připravuje otec Jiří od 14. a 16. ledna 2020
Termín slavnosti: Kohoutovice 17. května, Žebětín 24. května
2020
Prosíme rodiče prvokomunikantů, aby se co nejdříve ozvali
o. Jiřímu.
...................................
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