
FARNÍ OBČASNÍK farnosti u kostela sv. Bartoloměje 
Brno-Žebětín a Kohoutovice 
č. 7, listopad, prosinec 2017 

 
Slůvko duchovního správce: 
 

Milí farníci,  
 

Jak jistě víte, v naší farnosti existuje dlouholetá tradice modlitby 
svatého růžence v Radiu Proglas. Protože však tuto tradici bude 
třeba trochu oživit, rád přikládám text paní Františky Doležalové 
právě o růženci - o podstatě a historii této modlitby.  
Doplnil bych snad jen dva krátké komentáře: letos jsme si 
připomínali sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, ve kterém 
Matka Boží mimo jiné k časté modlitbě růžence vyzývala.  
A pak: modlitba růžence v Radiu Proglas je také službou - všem 
těm, kteří se růženec nemohou modlit v nějakém společenství, 
protože jsou nemocní a často osamělí. Ze zpovědí a duchovních 
rozhovorů zejména se staršími lidmi vím, jak cenné je pro ně se 
k modlitbě na Proglasu připojit. Mějme na této službě modlitby 
a lásky podíl i nadále! 
                                                                                        + Váš o. Jiří 

Také se nerad modlíš růženec sám? 
Růženec (latinsky rosarium =„Zahrada růží“). Podle tradice 
modlitbu růžence zjevila Panna Maria Dominikovi, v následujících 
staletích se zasadil o její šíření Dominikem založený Řád bratří 
kazatelů (1215), ale nejstarší formy jsou známy z druhé poloviny 
12. století, svoji dnešní podobu má asi od 16. století. Původním 
záměrem bylo vytvořit pro laiky modlitbu napodobující žaltář. 
Vlivem inspirace Ducha svatého se postupně vyvinul v oblíbenou 
modlitbou mnoha světců, která je doporučována učitelským 
úřadem církve. Ve své jednoduchosti a hloubce zůstává také 
ve třetím tisíciletí modlitbou s velkým významem, plynoucí ze 
srdce orientovaného ke Kristu a Božím Duchem povzbuzováno, 
aby hlasitě volalo do světa, že Kristus je Pán a Spasitel, „cesta, 
pravda a život“ (Jan 14,6). 
Apoštolský list ROSARIUM VIRGINIS MARIAE papeže Jana 
Pavla II. biskupům, kněžím a věřícím o modlitbě svatého růžence 
byl dán ve Vatikánu, 16. října roku 2002. 
Panna Maria ve Fatimě sama sebe pojmenovala „Královna 
růžence“. 
Růženec je poklad ke znovuobjevení, lano, kterým se dostaneme 
i přes největší průrvy a skaliska. 
Druhé pondělí v měsíci v 18. hodin v radiu Proglas se přidej 
k nám! 

Františka Doležalová 
 
 

 
Co nás čeká 
 
 

v listopadu 
ST 1. 11. slavnost Všech Svatých, mše sv. 18:00 Žebětíně 
  v Kohoutovicích budeme slavit vigilii v úterý 31. 10. v 17:30  
ČT 2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
   v Žebětíně v 8:00 a v 18:30, v Kohoutovicích již v 17:00 
NE 5. 11. Pobožnost na hřbitově v Žebětíně v 15:30. 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Modlitba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_(matka_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_brat%C5%99%C3%AD_kazatel%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_brat%C5%99%C3%AD_kazatel%C5%AF


ST 8. 11. biblická hodina v Domku 19:30 
NE 12. 11. žehnání a ochutnávka svatomartinského vína po obou  
   mších sv. v Kohoutovicích 
ČT 16. 11. eucharistická adorace v kapli 19:00 - 20:00 
NE 19. 11. Den Bible, Kohoutovice; od 16h čtení Bible, následuje     
   přednáška biblistky RNDr. Gabriely Ivany Vlkové O.P., Th.D. 
ST 22. 11. biblická hodina na faře 19:30 
NE 26. 11. v 18:00 koncert skupiny DNA, Žebětín 
ÚT 28. 11. v 18:15 v Domku Povídání o Kurzech Alfa 
Naši farníci, kteří se účastní právě probíhajícího kurzu Alfa 
u jezuitů v Brně, zvou srdečně všechny zájemce o tuto 
evangelizační aktivitu na společné setkání do Domku sv. rodiny.  
Součástí bude i promítnutí krátkého svědectví MUDr. Marie 
Svatošové, která vede již dlouhá léta kurz Alfa v Praze-Řepích.  
 
v prosinci 
SO 2. 12. 14:00 -17:00 výroba adventních věnců, 18:30 žehnání  
   nových prostor Domku 
NE 3. 12. Svatomichalská gregoriánská schola 9:00 Ž, 10:30 K,  
   Katolický dům, Žebětín, 14:00 skautská mikulášská besídka  
ST 6. 12. biblická hodina v Domku 19:30 
SO 9. 12. adventní duchovní obnova s P. Ing. Arch. Jiřím Jenišem, 
   16 - 20h Domek  
NE 31. 12. titulární slavnost kaple - žehnání manželům při všech  
   mších sv. ve farnosti 
 
Svátost smíření: 
   Kohoutovice  SO 9. 12. při adventní duchovní obnově  
                           SO 16. 12. 15:00 - 17:00 v Domku 
   Žebětín           NE 17. 12. 15:00 - 17:00   
 

 
Výhled do ledna 
Farní ples se koná v sobotu 27. ledna 2017.  
 

Vánoční pořad bohoslužeb 
Vzhledem k tomu, že letošní Štědrý den je zároveň 4. neděle 
adventní, je letošní pořad bohoslužeb upraven takto. 
NE 24. 12.  
   4. adventní - 7:30 K, 9:00 Ž  
   Štědrý den 16:00 K, 23:00 Ž 
PO 25. 12. Narození Páně - nedělní pořad 
ÚT 26. 12. sv. Štěpána - 9:00 Ž, 10:30 K 
ST-PÁ 27. - 29. 12. běžný pořad Ž 
SO 30. 12. poděkování za uplynulý rok - 8:00 Ž, 9:00 K 
NE 31. 12. Svátek Sv. rodiny, titulární slavnost kaple - nedělní  
 pořad, při všech mších sv. ve farnosti proběhne žehnání manželům  
PO 1. 1. Matky Boží Panny Marie - nedělní pořad  
SO 6. 1. Zjevení Páně - 7:30 K, 9:00 Ž 
NE 7. 1. Křtu Páně - nedělní pořad 
 
Domek Svaté rodiny: 
Dokončeno topení firmou Enbra, firma Noresta ještě upraví prostor 
na schodišti, osadí tam zábradlí a opraví nedodělky a nalezené 
vady. S úplným dokončením a kolaudací se dá počítat v listopadu. 
Jakmile obdržíme konečné vyúčtování, uskuteční se pro všechny 
kohoutovické farníky setkání, při kterém bude podána zpráva 
o financování Domku.  
 
Pokud byste byli ochotni zapojit se do úklidu Domku, ozvěte se 
prosím Terezii Adolfové, terezie.adolfova@kaplekohoutovice.cz. 
Za Vaši pomoc budeme velmi vděčni; čím více se najde ochotných 
lidí, tím méně často budete na řadě . 
 
Kdo by byl ochoten věnovat funkční vysavač do Domku, ozvěte 
se prosím Janu Sychrovi, jan.sychra@centrum.cz. 

 
Imprimatur: vychází se schválením duchovního správce.  
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