FARNÍ OBČASNÍK farnosti u kostela sv. Bartoloměje
Brno-Žebětín a Kohoutovice
č. 8, leden, únor 2018
Slůvko duchovního správce:
Milí farníci,
přišlo mi takhle vánoční přání od
sestry Andrey Hýblové z kongregace Dcer
Svatého Pavla, zkráceně paulínek. Hlavní
úkol a charisma paulínek je tiskový
a mediální apoštolát, a tak Andrea k vánoční pohlednici přiložila - jako
každý rok - i něco navíc. Tentokrát to bylo několik letáčků záložkového
formátu s názvem Modlitba za politiky. V podstatě to je prosba o to, aby
Duch svatý daroval politikům své dary - moudrost, spravedlnost, statečnost
a mírnost. ‚Klidně to dávej za pokání, je to moc potřeba‘ - napsala mi
Andrea, asi napůl v žertu. Ale já jsem si uvědomil, že má pravdu; je to moc
potřeba.
A taky mi došlo, že jsem něco podobného sám u sebe hodně zanedbával;
možná proto, že jsem měl dojem (zejména po posledních volbách), že to
stejně nemá příliš cenu.
Jenže ono to cenu má. Samozřejmě, že se adresát takové modlitby
může vůči Duchu svatému a jeho darům a vnuknutím patřičně obrnit
a rozhodovat si všechno zcela podle svého. Ale modlitba má smysl i pro
toho, kdo se modlí. Modlitbou - ať už za kohokoli - si totiž očišťujeme
pohled na věci. Můžeme se jistě rozhodnout, že modlit se za politiky nemá
cenu, nefunguje to a je to tedy ztráta drahocenného času. Pak nám však
zbývá už jenom být na politiky a politiku rozmrzelí či přímo naštvaní,
přestat se o veřejné věci vůbec zajímat, či naletět různým malým spasitelům,
kteří vědí, kdo je hlavní viník a jaké je jednoduché řešení problému.
A hlavně - bez modlitby můžeme úplně zapomenout, že skutečný Spasitel
již nastolil svou vládu lásky a pokoje, kterou nikdo nemůže zrušit.
Přeji nám všem, abychom na to příští rok nezapomínali. A žehnám.
+ Váš o. Jiří

Co nás čeká
v lednu
ČT 4.1. 19:00 fara - informace o dělení farního účtu
Tříkrálová sbírka
Žebětín 6.1. 9:00 mše sv., po ní požehnání koledníkům a koledování
6. a 7.1. lze po mši sv. přispět do kasičky před kostelem
Kohoutovice 3., 4. a 8.1. koledování v době schůzek skautu a spolča
7.1. po obou mších sv. lze přispět do kasičky před kaplí
NE 7.1. 18:00 Žebětín, vánoční koncert chrámového sboru
ÚT 9.1. v 18:00 v Domku - schůzka všech, kdo se chtějí zapojit do kurzu
Alfa ve farnosti
ÚT 23.1. v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. 1.)
bude v kapli sloužena ekumenická bohoslužba slova
ÚT 23.1. 19h v Domku informace o financování Domku
SO 27.1. farní ples v Katolickém domě v Žebětíně
prodej vstupenek 14. a 21. 1. po všech mších sv. ve farnosti
ÚT 30.1. v 19h v Domku cyklus přednášek nejen pro mládež O lásce,
vztazích a věcech s tím souvisejících - od 30. 1. každých 14 dní,
program v ohláškách
v únoru
ST 14.2. Popeleční středa
PÁ-SO 16.-17.2. výroba biblických postaviček, Domek sv. rodiny,
závazné přihlášky nejpozději do 10. ledna 2018
ÚT 20.2. den společných modliteb s arcibiskupským seminářem Olomouc
SO 24.2. postní duchovní obnova s P. Jiřím Rousem
ST 28.2. možný začátek kurzu Alfa pro farnost, bude v ohláškách
Příprava na 1. sv. přijímání - otec Jiří
Žebětín - fara úterý 13:15 - 14:00, první setkání 9. ledna
Kohoutovice - Domek čtvrtek 14:30 - 15:15, první setkání 11. ledna
Slavnost proběhne v Kohoutovicích 27.5., v Žebětíně 3.6.
Domek Svaté rodiny:
Náklady na rekonstrukci jsou již zaplaceny, zbývá ještě splatit bezúročnou
půjčku od našeho farníka. Bližší informace o výši nákladů a půjčky
se dozvíte na schůzce 23.1. - viz výše v občasníku.
Prosíme, abyste do Domku nic nenosili ani tam nic neinstalovali
bez výslovného souhlasu faráře.
Kolaudace Domku by měla proběhnout v lednu či únoru.
Imprimatur: vychází se schválením duchovního správce 

