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Slůvko duchovního správce: 
 
Milí farníci,  
Po dlouhé covidové a prázdninové pauze opět vychází náš farní 
občasník. A v jeho úvodníku bych se s Vámi chtěl podělit o dva 
své prázdninové zážitky ze začátku a konce srpna. 
Moji blízcí přátelé mají chalupu blízko západočeského 
Nepomuku. Když jsem u nich v půlce prázdnin pobýval, 
navštívili jsme v okolí Nepomuku vesnici zvanou Klášter. Před 
husitskými válkami tam opravdu klášter byl; v době rozkvětu 
ve třináctém století se jednalo o jednu z nejvýznamnějších 
cisterciáckých komunit v českých zemích (mimochodem, mniši 
z tohoto kláštera založili v roce 1252 klášter ve Žďáru nad 
Sázavou; proto je jak v Nepomuku, tak ve Žďáru návrší zvané 

Zelená hora). Klášter ale v roce 1420 dobyli a vypálili husité 
a poté zanikl. Místním obyvatelům pak budovy kláštera 
posloužily jako zásobárna stavebního materiálu, a tak se ve 
vesnici lze setkat s okenními kružbami z kostela, zazděnými do 
stěn domů, nebo s hospodářským stavením, kde pod gotickou 
klenbou dříve možná chrochtala prasátka nebo kvokaly slepice.  
V jedné slabé chvilce jsem si smutně pomyslel, že to je trochu 
obraz naší západní civilizace: kousky toho, čím ji dlouhá staletí 
formovalo křesťanství, jsou ještě poměrně často k nalezení - 
avšak víra samotná se vytrácí na okraj, a v některých částech 
Evropy i naší země to s ní skoro vypadá - jak se u nás v Brně 
říká - ‚na umřití‘.  
Brzo mi ale byla dána vzpruha: koncem srpna jsem byl jako 
přednášející pozván na akci zvanou Absolventský Velehrad, 
která je určena mladým věřícím vysokoškolákům. Zúčastnilo se 
jí 350 krásných, mladých a vzdělaných lidí, kteří by byli mohli 
onen srpnový víkend strávit nepřeberným množstvím jiných, 
nepochybně zábavnějších způsobů. Když jsme se společně 
modlili Anděl Páně kolem velkého kříže před velehradskou 
bazilikou, byla moje nepomucká chmura víceméně uzdravena. 
Jak se píše ve Zjevení svatého Jana, Beránek může někdy 
vypadat jako zabitý; v dějinách stále znovu prožíváme tajemství 
Kristova umírání - i na těle církve. Jenže zároveň se vždy 
projevuje i to druhé - tajemství Jeho vzkříšení a nového života, 
který On dává. A poslední slovo bude mít nakonec život. 
A tak Vám, milí farníci, do nového školního roku přeji tuto 
pevnou velikonoční víru. Kéž ji v našem životě hmatatelně 
a konkrétně zakusíme. 

+váš otec Jiří. 
 
 



Co nás čeká? 
 

v září 
NE 5. 9. farní kavárna, Ž 
ČT 9. 9. adorace, K  
SO-NE 11.-12. 9. farní víkend 
ST 15. 9. biblická hodina, Ž 
ST 22. 9. přednáška s diskusí, K 
 
Přednáška s diskusí 
Srdečně Vás zveme 1x měsíčně od 19:00 do cca 21:00 do 
Domku. Poslechneme si záznam přednášky (např. 
z Charismatické konference apod.), poté bude prostor sdělit si, 
jakou máme zkušenost s tématem, co nás zaujalo, tedy reflexe 
slyšeného. Téma přednášky bude uveřejněno v ohláškách. 
 
v říjnu 
NE 3. 10. farní kavárna, Ž 
PO 4. 10. F-klub, Ž 
PÁ-NE 8.-10. 10. farní dobročinný bazar, K 
ČT 14. 10. adorace, K  
NE 10. 10. Sbor mladých, K 
ST 13. 10. biblická hodina, Ž 
ST 20. 10. přednáška s diskusí, K 
NE 24. 10. Misijní neděle (misijní koláč) 
 
výhled do listopadu 
NE 7. 11. pobožnost na hřbitově 
SO 20. 11. výroba adventních věnců 
 
Bonus : farní ples je plánován na 12. února 2022. 

Výuka náboženství začíná v Kohoutovicích v týdnu od 13. 
září. V Žebětíně a ve skupině 4. - 6. tř. na ZŠ Pavlovská v týdnu 
od 20. září. Pokud jste ještě nedodali přihlášku, neprodleně ji 
prosím odevzdejte. 
 

Příprava na 1. sv. přijímání začne na faře v úterý 11. ledna 
2022 v 13:25 a v Domku ve čtvrtek 13. ledna v 14:40. 
 

Farní víkend 11. a 12. září 
Sobotní pouť na Vranov: mše sv. ve 12:00. Zapisujte se 
do objednaného autobusu, přihlášky v kostele/kapli, cena 
70Kč/os. Odjezd v sobotu 11. září v 10:30 od kostela 
v Žebětíně, v 10:45 od hájenky v Kohoutovicích.  
Možnost společného oběda: hovězí vývar, guláš s knedlíkem 
(bezlepková nabídka bude upřesněna až na místě), 120Kč/os, 
objednání do 5. září v kostele/kapli. 
 

Nabídka pro poutníky (pouze za příznivého počasí) 
 

Na kole z Kohoutovic (asi 20km). Sraz u kaple v 9:00. Kontakt: 
jhrabovsky@atlas.cz, 737 287 785. 
 

Brzy ráno pěšky pro zdatné chodce (22km) 
prosíme, dejte o sobě vědět do pátku 10. září. 
 

Žebětín sraz v 5:00 u kostela. 
Kontakt: Jitka Kozlová, vlad.kozel@seznam.cz, 739 686 679. 
Kohoutovice sraz v 5:00 na zastávce MHD Kohoutovice-
hájenka. Kontakt: Marie Jírů, marie@jiru.cz, 774 258 046 
 

Později pěšky z Lelekovic přes Babí lom (asi 6km), případně 
spodní cestou vhodnou pro kočárky. Sraz na zastávce 
Lelekovice, náves v 8:30. Kontakt: jiri@doffek.cz, 
603 170 766. Není třeba dávat vědět předem. 
 



Farní den v neděli 12. září začne ve 14:30 požehnáním, dále 
dle programu (nástěnka, web). Host P. Pavel Kafka si připravil 
téma „Proměna farnosti“. V době přednášky bude zajištěn 
program pro děti s paní katechetkou Marií Jírů (stolní hry). 
 

Prosíme o pomoc při chystání od 13:30h a úklidu od 19h. 
Prosíme též o drobné občerstvení (bezlepkové viditelně 
označit). Kasička na příspěvky na náklady spojené s farním 
dnem bude jako vždy u občerstvení. Děkujeme. 
 

Farní dobročinný bazar 2020 
se koná v pátek 8. října 18:00 - 20:00, v sobotu 9. října 9:00 - 
11:00, v neděli 10. října 8:30 - 12:30 v Domku Svaté rodiny, 
Bašného 40. V tomto čase si můžete za dobrovolný příspěvek 
vybrat cokoli z nabízených věcí. 
Chcete-li do bazaru něco věnovat, jsme vám k dispozici ve 
středu 6. a ve čtvrtek 7. října od 18 do 20h tamtéž. V Žebětíně 
lze věci přinést nejpozději 7. října na faru. 
Podrobné informace budou na letáčcích v kostele/kapli 
v průběhu září. 
 

Ohlédnutí za prázdninami: 
Ministranti: Již tradičně ministranti z Kohoutovic a Žebětína 
strávili týden v malebných Beskydech. Letos jako učenci, 
umělci i vědci ve službách Rudolfa II. na jeho letním císařském 
dvoře v Karolince. Při plnění zakázky – najít a zprovoznit 
golema – a v honbě za šémem se zapotili nejen na horském 
hřebeni, ale i na prosluněných loukách, či točitých cestách. 

F. 
Spolčo děvčat: Letos se scuk holek znovu sešel na Karolince. 
Tentokrát jsme přijely jako trpaslíci. Bojovaly jsme s drakem 
a potkaly tři hrdiny. Zažívaly jsme s nimi dobrodružné chvíle. 

Po čase jsme zjistily, že naši hrdinové jsou děti zakleté do 
deskové hry. Naštěstí jsme je zachránily a vše bylo, jak má být. 

M. 
 

Přišlo nám mailem: 
Projekt Na cestě k zaměstnání 
Nezaměstnanost, nestabilní zaměstnání, nedostatek příjmů – to 
jsou problémy, které v životě minimálně jednou řeší téměř 
každý z nás. Někomu se však nedaří takovým problémům 
efektivně čelit a dostává se do začarovaného kruhu. Podporu 
v tomto složitém procesu změny nabízí projekt Na cestě 
k zaměstnání, který pod záštitou Diecézní charity Brno 
a s finanční podporou z evropských fondů realizuje Centrum pro 
sociálně znevýhodněné (CELSUZ). 
Cílem naší práce je, aby naši klienti získali a udrželi si stabilní 
zaměstnání za účelem dlouhodobého zlepšení životních 
podmínek a upevnění jejich místa ve společnosti. V rámci 
individuálních konzultací nabízíme komplexní poradenství 
zaměřené na přípravu na trh práce a podporu zaměstnávání 
(např. sestavení životopisu, pomoc při hledání práce na 
pracovních portálech, příprava na výběrové řízení apod.). 
Nedílnou součástí projektu jsou také skupinové 
a vzdělávací aktivity (PC kurz, pracovní pohovor, komunikace 
a sebeprezentace apod.), které vycházejí z konkrétních potřeb 
klientů. V současné době přijímáme nové zájemce, proto se na 
nás neváhejte obrátit. Bližší informace naleznete na webu 
https://celsuz.cz/na-ceste-k-zamestnani/.  

Monika Plisková 
 

................................... 
Imprimatur: vychází se schválením duchovního správce  

 


