FARNÍ OBČASNÍK
farnosti u kostela sv. Bartoloměje
Brno-Žebětín a Kohoutovice
č. 27, září, říjen 2022

Co nás čeká?
Od začátku září spustíme novou farní webovou stránku
www.farnostzebetinkohoutovice.cz, kde bude možné si rychle
a přehledně najít informace o obou částech naší farnosti či o společných
farních aktivitách. Věříme, že se vám nové stránky budou líbit a že se
vám s nimi bude příjemně pracovat.
v září

Slůvko duchovního správce:
Milí farníci,
Ve středu 14. 9., tedy o svátku Povýšení svatého Kříže, se v naší
farnosti připojíme k výzvě Rady evropských biskupských konferencí
a budeme se před vystavenou Eucharistií hodinu modlit za mír na
Ukrajině. Myslím, že je to dost důležité právě v této době. Nevím jak
vy, ale já ve svém okolí - a dokonce i sám u sebe – v posledním čase
vnímám určité ochladnutí solidarity s ukrajinským lidem. Dalo se to
samozřejmě čekat; válka se táhne už půl roku a její následky začínáme
velmi silně pociťovat na našich konkrétních životech. Ale nenechme
to být; přejme si a prosme, aby Pán znovu otevřel naše srdce vůči těm,
kteří v důsledku této nesmyslné agrese trpí a umírají. Na Ukrajině se
bojuje i za naši svobodu. Za to, aby se nevrátili démoni minulosti, ti,
co po roce 1989 vypadali už mrtví, ale teď se probouzejí a jsou
viditelně v dobré kondici. Nedejme jim šanci.
K tomu Vám ze srdce žehná

+váš otec Jiří.

NE 4. 9.
-žehnání školních aktovek a pomůcek při všech mších sv. ve farnosti
-mše sv. v 9:00 Ž s prosbou o požehnání pro Marii Henychovou k 90.
narozeninám a za dílo Karolinky
-farní kavárna, Ž
ST 7. 9. biblická hodina, Ž
ČT 8. 9. adorace, K
SO 10. 9. pouť na Vranov, mše v 16:00
NE 11. 9. farní den od 14:30
ÚT 13. 9. reinstalace kříže na Potocké
ST 14. 9. tichá adorace za mír na Ukrajině, Ž
ČT 15. 9. pokračuje Lectio Divina, K (každý ČT v 19h mimo 2. ČT
v měsíci)
ST 21. 9. začíná kurz Alfa
30.9.-2.10. brigáda na Karolince
v říjnu
NE 2. 10. Sboreček a farní kavárna, Ž
PO 3. 10. F klub, Ž
NE 9. 10. Sbor (nejen) mladých, K
ČT 13. 10. adorace, K
ST 26. 10. Adorační den farnosti Ž
Růženec v kapli o říjnových čtvrtcích v 18.30, navazuje Lectio divina.
výhled do listopadu
NE 6. 11. pobožnost na hřbitově
SO 26. 11. výroba adventních věnců
Bonus : farní ples je plánován na 11. února 2023.

Prázdniny na Karolince:
Chaloupka ministrantů
I letos jsme se s ministranty z naší farnosti vypravili na Karolinku do
bývalého mlýna na Vsetínsku. Tématem bylo středověké Skotsko.
Snažili jsme se dostat z nadvlády anglického krále a založit svobodný
stát. Přitom jsme se starali o naše koně a vymýšleli, jak obelstít
anglické vojáky. Když jsme se dozvěděli o meči Excalibur, spěchali
jsme, abychom se k němu dostali dřív než Angličané. To se nám
naštěstí povedlo, a zajistili jsme, aby ho nezískali. Díky tomu jsme
nakonec dokázali anglickou armádu porazit a vyhnat ji z našeho
území. Týden jsme zakončili mší a táborákem.
Vaši ministranti
Chaloupka spolča mládeže
Poslední červencový týden strávilo společenství mládeže na chalupě
v Karolince. Mohli jsme tu být díky tomu, že se mezi chaloupkou
ministrantů a spolča holek uvolnil týden. Doufáme však, že se tato
akce bude moci konat znovu. Týden byl spíše relaxace a sžití se
s ostatními, nechyběla však ani duchovní témata, nad kterými jsme se
společně zamýšleli, výlety po Beskydech a také stolní hry. Mládež se
více poznala a společně hodně nasmála. Pro všechny to byl
nezapomenutelný zážitek.
Reakce účastníků:
*Tenhle týden byl opravdu fajn. Užili jsme si spoustu srandy a taky
zažili něco nového.
*Upřímně doufám, že se Karolinka bude opakovat i příští rok. Byla tu
legrace a super zážitky. Třeba jak jsme hráli hry, povídali si, smáli se
spolu, chodili spolu na výlety a dělali „Krtkův dort“!
Vaše spolčo mládeže
Chaloupka spolča holek:
Na letošní Chaloupce jsme se jako vědci vypravily zkoumat možnosti
cestování časem. Jenže se nám to celé nějak zvrtlo, při nechtěném
přenosu jsme se ocitly v daleké budoucnosti na jiné planetě a k tomu
se náš speciální časostroj po cestě ztratil, takže mohl být kdekoliv
v celém (ne)známém vesmíru. Musely jsme tedy čelit mnohým

výzvám: prohledávat nové roztodivné světy, jíst zelený guláš, luštit
strašně moc šifer, vypořádat se s minulostí i časovou smyčkou
a opravovat naše roboty Roba a Bota, kteří nám byli se svými
znalostmi a dovednostmi nedocenitelnými pomocníky. Všechno jsme
díky vzájemné spolupráci zvládly, užily si spoustu legrace a šťastně se
vrátily o více než 3 tisíce let zpátky domů!
Vaše holky
Farní víkend 10. a 11. září
Sobotní pouť na Vranov: mše sv. v 16:00.
Mikrobus 160Kč/os, přihlášky a platba v kostele/kapli nejpozději
4. září. Odjezd v sobotu 10. září v 14:30 od kostela v Žebětíně,
v 14:45 od hájenky v Kohoutovicích.
Pěší pouť (22km) se koná pouze za příznivého počasí
Sraz 8:40 na zastávce MHD Kohoutovice-hájenka
9:00 u kostela v Žebětíně
Případné dotazy: Marie Jírů, marie@jiru.cz, 774 258 046
Farní den v areálu fary v neděli 11. září začne ve 14:30 požehnáním,
dále dle programu (nástěnky, web). Tématem hosta P. Petra Beneše je
evangelizace. V době přednášky mohou děti na faře hrát stolní hry.
Doporučujeme vzít si s sebou vlastní hrnek/sklenici.
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. Velmi děkujeme.
V úterý 13. září bude reinstalován kříž na ulici Návrší Svobody
u zastávky MHD Výletní. Malá slavnost začne v 17.30 hod. v kapli
Svaté rodiny mší z vigilie svátku Povýšení svatého kříže. Z kaple pak
vyjde průvod k zastávce MHD Výletní, kde přibližně v 18:20 hod.
o. Jiří požehná zrestaurovaný kříž. Dle Encyklopedie Brna se jedná
patrně o nejstarší kříž (ve smyslu umístění) v Kohoutovicích. Dlouhá
léta se o něj obětavě staral pan František Plšek (+2012). Povětrnostní
vlivy časem vykonaly své, proto farnost svěřila obnovu korpusu –

zobrazení Krista na plechovém podkladu - akademickému malíři
a restaurátorovi Igoru Fogašovi. Kříž z dubového dřeva pro další
generace znovu vytvořil pan Martin Kratochvíl z Dambořic.
Růženec v Radiu Proglas: žebětínská část farnosti má od letoška
určenou každou 5. neděli v měsíci v 18:00. Hledáme skupinku
farníků, která by se v tomto termínu modlila; a zejména kontaktní
osobu komunikující s redakcí Radia Proglas. Hlaste se nejpozději do
15. září Petře Doffkové.
Výuka náboženství začíná na všech ZŠ i na faře v týdnu od 19. září.
Rozvrh je na webu. Pokud jste ještě nedodali přihlášku, neprodleně ji
odevzdejte (ke stažení na webu).
Příprava na 1. sv. přijímání bude probíhat od ledna 2023. Na faře
každé úterý v 13:25 od 10.1., v Domku každý čtvrtek v 14:40
od 12. ledna.
Kurz Alfa v naší farnosti zahájíme v Domku Svaté rodiny ve středu
21. září. Následujících 12 týdnů se budou hosté setkávat ve
skupinkách a diskutovat o jednotlivých tématech. Děkujeme vám
všem, kdo na kurz pamatujete v modlitbě. Budeme rádi, když nám
o sobě dáte vědět. Pokud budete chtít, můžete po dobu trvání kurzu
dostávat krátký informační mail – tzv. ohlédnutí za jednotlivými
večery.
Kontakty pro kurz Alfa v naší farnosti:
Markéta Bradáčová, tel: 776 006 504
mail: alfa@kaplekohoutovice.cz
www.farnostzebetinkohoutovice.cz/alfa
Milí farníci, přátelé chaloupky v Karolince, již tradičně Vás
jménem Společenství křesťanské mládeže chceme pozvat na podzimní
brigádu na chaloupce Karolinka. Letos však budeme brigádu
koncipovat trochu odlišně. Po dlouhých letech tvrdé práce jsme se
shodli, že si zasloužíme trochu užít darů, které nám chaloupka dává,
a podzimní brigádu využít také k farnímu společenství, které se tam

vždy sejde. Práce, které jsou naplánované, nebudou nijak zvlášť
náročné a nebude jich mnoho.
Můžete se tak těšit na špekáčky, zpívání u ohně, Balaton a třeba
i nějaký krátký výlet do blízkých beskydských kopců. Vezměte tedy
s sebou k pracovním rukavicím i své rodiny. Na brigádu si můžete
zarezervovat víkend od 30. září do 2. října.
S velkou vděčností také oznamujeme, že původní majitelka Karolinky
paní Henychová oslaví 8. září 90. narozeniny. Při mši sv. ve farním
kostele v neděli 4. září poprosíme o požehnání pro ni a celé dílo
Karolinky.
Pán Bůh zaplať za každou modlitbu, ruku k dílu nebo finanční dar!
Těšíme se na setkání!
Za Společenství křesťanské mládeže
Adam Vošmera - Radar
Od 2. října obnovujeme v Žebětíně dětský Sboreček. Budeme se
scházet každou 1. neděli v měsíci. S dětmi mohou přijít i rodiče.
Bližší informace zveřejníme během září.
Kontakt: Jana Holešovská, e-mail: jana.linda@centrum.cz
Naléhavě prosíme o pomoc při pravidelném úklidu farního
kostela. Další informace vám ráda podá paní kostelnice Hana
Trčková. Vám všem, kdo se rozhodnete zapojit, velké díky!
V Domku Svaté rodiny v posledních letech uklízela Jana Brázdová.
Nyní by tuto službu potřebovala předat. Kdo by byl ochoten sužbu
převzít, přihlaste se, prosíme, přímo Janě, nebo Petře Doffkové.
Naše pastorační asistentka Petra Doffková na podzim podstoupí
ortopedickou operaci. Všechny nás prosí o modlitbu za její zdárný
průběh a také o pochopení, že se v době její rekonvalescence nebudou
konat některé farní akce, které jinak organizuje (např. farní bazar).
...................................
Imprimatur: vychází se schválením duchovního správce

