
FARNÍ OBČASNÍK farnosti u kostela sv. Bartoloměje 
Brno-Žebětín a Kohoutovice 
č. 13, leden, únor 2019 
 
Slůvko duchovního správce: 
 
Milí farníci, 
 

V úvodu novoročního občasníku bych Vám chtěl zejména popřát do 
nastávajícího roku 2019 vše dobré - a nejvíc to, co je také nejdůležitější: 
vědomí stále Boží blízkosti i v různých těžkostech a požehnaní do všech 
vašich vztahů, jak rodinných, tak i těch ostatních, aby rostly a rozvíjely 
se. Vypůjčím si myšlenku otce kardinála Špidlíka, blahé paměti: vztahy 
lásky jsou to jediné trvalé; to jediné, co přechází beze změny z našeho 
času do věčnosti. 
 

Druhá věc, kterou mám na srdci, je následující: při domlouvání dvou 
nedávných pohřbů ve farnosti jsem zjistil, že oba zesnulí (samozřejmě 
neuvádím jména ani nic jiného) chodívali pravidelně do kostela, dokud 
ještě mohli - ale posledních několik let, když už se pro ně návštěva 
bohoslužeb stala příliš obtížnou, zůstali doma bez posily svátostí. 
Rozhodně tato slova nemyslím jako výčitku komukoli; spíš jen jako 
impuls: milí farníci, prosím, všímejte si, když se někdo z důvodu 
zhoršeného zdraví a snížené možnosti pohybu přestane objevovat 
v kostele či v kapli, abych mu mohl alespoň nabídnout návštěvu na první 
pátky v měsíci. Jsem v naší farnosti čistého času tři a půl roku a úplně 
všechny farníky neznám, i když bych rád. A také prosím, pokusme se 
v souvislosti s návštěvou faráře u nemocných společně zbavit těchto 
předsudků: Pan farář nemá čas, má toho moc, nebudu ho s tím obtěžovat. 
Nebo ještě: Co by si pan farář pomyslel, kdyby mne viděl v takovém 
stavu? Nebo dokonce: Přijde kněz, to už je se mnou špatné. A tak dále. 
Drazí nemocní, svědectví evangelií je naprosto jednoznačné: Ježíš touží 
za vámi přijít, dodat vám útěchu a posilu, ubezpečit vás o tom, že vás má 
rád a vaše utrpení je i Jeho. A byl bych špatný kněz, kdybych Mu tohle 
neumožnil. 
Nakonec bych se ještě chtěl zmínit pár slovy o právě skončeném prvním 
běhu kurzu Alfa v Kohoutovicích. Mám ohromnou radost, že se 
uskutečnil a že přinesl plody. Pokud vím, tak k žádnému zázračnému 

obrácení nedošlo, ale přihodilo se mnoho jiného. Třeba stmelení týmu 
lidí, kteří Alfu organizovali, z Kohoutovic i ze Žebětína. Nebo odbourání 
předsudků o křesťanství u některých hostů a prohloubení víry u těch, 
kteří na Alfu přišli už jako věřící. A to není málo. Takže díky všem, kteří 
se zúčastnili jako organizátoři i jako hosté - a příští podzim do toho jdeme 
znovu! 
V této souvislosti vás také srdečně zvu na středu 30. ledna 2019 
v 19 hodin do Domku Svaté rodiny. Uskuteční se první takzvané 
Otevřené společenství, které v Kohoutovicích nahradí dřívější biblické 
hodiny. Nápad něco podobného uskutečnit vznikl na popud některých 
účastníku kurzu Alfa, kteří projevili přání se dále setkávat. Otevřené 
společenství si zachová některé prvky dřívější biblické hodiny, tedy 
rozjímání nad Písmem svatým (biblické hodiny v původní formě se 
budou dále konat na faře v Žebětíně). Přibude ale ještě prostor k diskusi, 
popovídání si a sdílení prožitých i promyšlených věcí. A toto setkávání 
bude opravdu otevřené, tedy pro každého, kdo bude chtít přijít.  
Těším se na Vás! 
 

+ Váš otec Jiří. 
 

Co nás čeká 
 

v lednu 
ČT 3. 1. Večer chval 
NE 6. 1. vánoční koncert Chrámového sboru ve farním kostele,  
pokračují BH na faře a otevřené společenství v Domku 
 

Příprava na 1. sv. přijímání - děti připravuje otec Jiří  
od ÚT 8. ledna v Žebětíně na faře vždy v úterý 13:25 - 14:10 
od ČT 10. ledna v Kohoutovicích v Domku vždy ve čtvrtek 14:40 - 
15:25; Termíny slavnosti: 19. května v Kohoutovicích, 26. května 
v Žebětíně. 
 

ST 16. 1. biblická hodina na faře 
PÁ 18. – PÁ 25. 1. Týden modliteb za jednotu křesťanů 
ÚT 22. 1. ekumenická bohoslužba v kapli A. Jacobea, farářka CČE 
ÚT 29. 1. začíná cyklus přednášek pro mladé od 14 let „Zaměřeno na 
život“ 
ST 30. 1. otevřené společenství v Domku 



V lednu se uskuteční schůzka k Noci kostelů - letos se koná 
v Kohoutovicích. Termín bude v ohláškách. Přivítáme všechny, kdo 
budou ochotni pomoci s tvorbou programu. 
 

v únoru 
SO 23. 2. farní ples, prodej vstupenek o nedělích 10. a 17. února po 
všech mších sv. Kdo chcete věnovat dar do Hry o ceny, doneste jej 
nezabalený do Domku po mších sv. 10. a 17. února nebo nejpozději 
v pátek 22. února od 18:00 do 19:00. Prosíme, darujte takové věci, 
které byste sami chtěli dostat. Předem děkujeme. 
Prosíme též o pomoc při organizaci plesu, hlaste se u Petry Doffkové 
(tel. 604 240 107, mail: petra.doffkova@kaplekohoutovice.cz).  
Mimo jiné potřebujeme zajistit následující: 
- balení darů v pátek 22. února od 18h 
- chystání sálu v sobotu 23. února od 16h 
- úklidu sálu v neděli 24. ledna od 10h 
 

výhled do března 
ST 6. 3. popeleční středa 
SO 9. 3. farní výlet do údolí Chlébského potoka 
SO 23. 3. postní duchovní obnova, vede P. Václav Slouk, 
                děkan brněnský 
 

Ostatní oznamy: 
Jste zváni na Večery chval do farního kostela vždy první čtvrtek 
v měsíci ihned po večerní mši sv. Případné změny v ohláškách. 
 

Tým kurzu Alfa se bude modlit (nejen) za kurz vždy druhý čtvrtek 
v měsíci na adoraci v kapli. 
 

Modlitba růžence v Proglase – kvůli změnám v programovém 
schématu 
byl zrušen termín žebětínského společenství. Je to příležitost spojit 
obě části farnosti v jedné aktivitě. Každé druhé pondělí v měsíci sraz 
na zastávce Stamicova v 17:05. Žebětínští se do Proglasu dopraví 
autobusem 52 z Křivánkova náměstí v 17:00 a trolejbusem 35 
z Mendlova náměstí v 17:29. 
 

Adorační den farnosti bude od letoška spojen se vzájemnou modlitbou 
s olomouckým seminářem: v Žebětíně zůstává datum 26. 10., 
v Kohoutovicích přidáno nové 13.7. 
 

Obě části farnosti mají na webu k dispozici google kalendář s farními 
akcemi. 
 

V sobotu 1. 6. se koná farní pouť na poutní místo Neratov 
v Orlických horách s návštěvou dalších zajímavostí v okolí. Příběh 
Neratova je například zde: https://www.neratov.cz/poutni-misto, mimo 
jiné tam můžeme načerpat inspiraci pro využití plánované rekonstrukce 
budov na farním dvoře v Žebětíně.  
 

.………………………………..……. 
 
 
Vážení kamarádi, přátelé, spolufarníci, 
máme pro vás jednu radostnou informaci - po mnoha jednáních, 
poradách a právních konzultacích se nám podařilo dovést do úspěšného 
konce jednání o převodu chalupy „KAROLINKA“ - v současnosti již 
tuto stavbu vlastní Společenství křesťanské mládeže, které působí v naší 
farnosti. 
 

Pro ty z vás, kdo netuší: jde o budovu starého mlýna v Beskydech u obce 
Karolinka, kam již několik desetiletí jezdí děti a mládež (nejen) z naší 
farnosti. Pořádají se tu ministrantské chaloupky, chaloupky spolča 
děvčat, různé víkendové a prázdninové akce, případně i rodinné rekreace. 
Původní majitelka paní Henychová již nezvládala péči o tuto nemovitost, 
ale měla přání, aby dále sloužila dětem a mládeži. Proto nám nabídla za 
výhodných podmínek odkup chalupy a její provoz k danému účelu. 
 

Ovšem teď před námi stojí důležitý úkol - splnit závazky a slib - chalupu 
splatit a nabídnout k využití celé farnosti. Chtěli bychom Vás požádat o 
pomoc při financování splátek, ale také Vám nabídnout využití tohoto 
krásného místa. 
 

Prosím, berte tuto zprávu jako prvotní informaci. S dalším vás 
seznámíme v následujících měsících. Začínáme plnit informacemi web 
http://karolinka.kaplekohoutovice.cz/. 
Za celé Společenství křesťanské mládeže 

Tomáš Životský 
 

…………………………………..……. 
 



Už zase Alfa? 
 
Omlouvám se vám, kteří už o Alfě nechcete nic číst ani slyšet a děkuji 
všem vám, kteří si to se zájmem přečtete. 
Na podzim 2018 u nás ve farnosti proběhl kurz Alfa a jako jedna z členů 
organizačního týmu jsem byla oslovena, abych o tom něco napsala. 
Na začátku nás bylo sedm, kdo jsme se rozhodli, že se pokusíme Alfu 
v Kohoutovicích uskutečnit. Na jaře 2018 proběhl "zkušební" farní kurz 
Alfy, který nám pomohl sestavit tým organizátorů, kteří se do toho 
pustili. Nakonec nás z farnosti bylo 24, kdo jsme měli nějaký úkol přímo 
na večerech, 7 lidí spolupracovalo službou z domova a 11 lidí se nabídlo, 
podpořit nás pravidelnou modlitbou. Vše probíhalo za podpory našeho 
otce Jiřího, který je velmi důležitým členem týmu. 
Již po skončení jarního kurzu začaly přípravy, domlouvání, tvorba 
letáčků, zvaní hostů, zařizování všeho potřebného, ohlášky, zajištění 
přednášejících, modlitby a také strach a obavy, jak to vše dopadne, jak to 
vše zvládneme, je to vůle Boží nebo naše? 
26. 9. byl naplánován první večer. Přijdou hosté? A jací budou? Ještě 
začátkem týdne byli nahlášeni jenom tři. Máme všechno potřebné? Bude 
se jim u nás líbit? Máme jim, co nabídnout? Bude na vše dost financí? 
Jak to vše nakonec dopadne? Byli jsme připraveni a vše jsme odevzdali 
do rukou Božích. 
V 17 hod jsme se sešli v Domku na Bašného ulici a začali chystat sál 
a vlastně celý Domek. Všude dle potřeby poklidit, vkusně nachystat 
stoly, nádobí, kuchyň, dovézt večeři, dovézt zákusky, navařit čaje, kávu, 
připravit dataprojektor, nahrávání a spoustu dalšího. Ještě jsme se sešli 
na společné modlitbě v kapli a s napětím očekávali první hosty.  
Ve středu dopoledne bylo nahlášeno 7 hostů, nakonec jich přišlo 13! 
V duchu jsme děkovali a snažili jsme s nimi podělit o něco z toho, 
co nám dává společenství s věřícími, co nám dává naše víra, 
co považujeme za nejdůležitější v životě, co nám osobně dává sám 
náš Pán. 
Po večeři nás moderátor seznámil s průběhem večera a vše oživil 
vkusnými vtipy, pak jsme si společně zazpívali a vyslechli si přednášku 
na téma večera. Poté byla pauza na zákusek a dobrou kávu nebo čaj a pak 
se hosté přesunuli do skupinek, kde si pod vedením našich "skupinkářů" 
povídali na dané téma. My ostatní jsme mezitím uklízeli sál nebo se 

modlili v kapli. Hosté odcházeli domů kolem 21 hod, my jsme se ještě 
domluvili na příští setkání a kolem 22 hod se rozešli. Takto probíhaly 
postupně všechny ostatní večery. Na každém večeru byl jiný 
přednášející, jiné téma. V listopadu jsme společně s dalšími třemi kurzy 
Alfa prožili víkend na Vranově u Brně. Celý kurz skončil slavnostním 
setkáním 12. 12. 
V průběhu kurzu se počet hostů různě měnil, ale průměrně jich chodilo 
kolem 12ti. Dle jejich sdělení se dověděli hodně o základech křesťanství 
nebo si vědomosti oživili, chutnalo jim u nás, rádi mezi nás chodili a cítili 
se mezi námi dobře. Také se ptali, co dál a projevili zájem o další 
možnosti setkávání. Někteří se již zúčastnili akcí naší farnosti v adventu. 
Na základě zájmu vzniklo Otevřené společenství, které bude v Domku 
probíhat od ledna jedenkrát měsíčně a kam jste všichni srdečně zváni. 
Co napsat závěrem? 
Vzniklo nám ve farnosti nové společenství, otevřeli jsme se lidem mimo 
farnost a to velmi osvědčeným, vyzkoušeným, příjemným a nenásilným 
způsobem. Také jsme se připojili k ostatním kurzům Alfa v ČR 
a na celém světě.  
A přitom jsme obohatili i sami sebe, protože nejenom mně ale i dalším 
lidem z týmu každá přednáška něco dala, něčím nás oslovila. Kurz Alfa 
je společné dílo naší farnosti, navzájem jsme se více poznali a mohli jsme 
každý uplatnit své dary a své schopnosti. Již nyní se připravujeme na 
kurz Alfa v tomto roce. Uvítáme mezi sebou každého z vás. Také budeme 
rádi za pomoc při zvaní hostů. 
Děkujeme za každého, kdo se jakkoliv na kurzu Alfa podílel, děkujeme 
i vám všem farníkům za vaši podporu a každou modlitbu a děkujeme 
Bohu za každého hosta a že vše mohlo proběhnout. 
Za tým Alfy vám všem přejeme zdraví a hojnost Božího požehnání 
po celý nový rok 2019. 
 

Za všechny Lída Širůčková 
 

…………………………………..……. 
 
 

Imprimatur: vychází se schválením duchovního správce  


