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Slůvko duchovního správce: 
 
Milí farníci,  
V poslední době mi přichází často na mysl jedna příhoda, kterou 
nám před více než dvaceti lety vyprávěl otec Jiří Rous - tehdy ještě 
kaplan ve farnosti svatého Tomáše, kde jsem se po své konverzi 
připravoval k přijetí svátostí biřmování a prvního svatého přijímání. 
Příběh je to úsměvný, ale hluboce pravdivý.  
Tak tedy: za otcem Jiřím přišel kdysi do sakristie nějaký bodrý 
křesťan a povídá: Pane farář, kdyby za tou církví nebyl Bůh, tak 
jsme dávno v …. (poslední slůvko si jistě doplní každý sám). 
V sakristii by se jistě mělo mluvit slušněji; nicméně nikdy předtím 
ani potom jsem neslyšel stručnější a trefnější parafrázi Ježíšova 
slova Petrovi z šestnácté kapitoly evangelia podle Matouše: A já ti 

pravím, že ty jsi Petr - to je Skála - a na té skále zbuduji svou církev 
a brány pekel ji nepřemohou (Mt 16,18).   
Je dobré si tuto skutečnost často připomínat; ať už v původním 
znění od Matouše, nebo ve verzi onoho bodrého křesťana, 
s jakýmkoli slušným slovem na konci. Můžeme totiž být  - i pod 
vlivem různých zpráv z poslední doby - v silném pokušení vidět 
pouze lidský rozměr církve. Jeden nejmenovaný český populární 
zpěvák, který církve moc nemusí, prohlásil kolem Velikonoc cosi 
ve smyslu, že jsou to podle něj politické partaje, jen navíc s jakousi 
neracionální ideologií. A v médiích se stále hovoří 
o skandálech, o selháních církevních představitelů a o tom, že 
církvím vlastně jde jen o peníze a moc.  
U lidí, kterým nebyl dán dar víry, je pohled na církev jako jen 
lidskou organizaci celkem pochopitelný. Ale třikrát běda, milí bratři 
a sestry, pokud by se totéž stalo nám, kteří jsme uvěřili, protože jsme 
poznali lásku, kterou má Bůh k nám (1 Jn 4,16). Museli bychom 
totiž ztratit veškerou naději do budoucna. Máme zkušenost 
s vlastními slabostmi a vlastními selháními - a víme, že celá církev 
je tvořena přesně takovými lidmi, jako jsme my. Pokud by to celé 
tedy bylo jen na nás, církev by už žádná nebyla, přesně, jak řekl 
onen bodrý muž. Ježíš však, když hovoří k Petrovi - říká, že na té 
skále zbuduje svou církev. Církev je tedy Jeho. Je to jeho milovaná 
snoubenka, společenství, za které dal život, které chrání a posvěcuje 
Duchem, které vede dějinami až ke Svatbě na konci času. Nikoli 
beze zkoušek, nikoli beze změn, třeba i dramatických, ale chrání 
a vede. Proto se nemusíme bát.   
                                                                                   + váš otec Jiří.  
 
 
 
 
 
 



 
Co nás čeká (případné změny v ohláškách) 
 

v květnu 
 

Májové pobožnosti se modlíme v Žebětíně denně půl hodiny 
přede mší sv., v Kohoutovicích denně kromě úterý v 19h.  
ČT 2. 5. večer chval v Žebětíně 
ČT 9. 5. adorace s písněmi z Taizé v Kohoutovicích 
NE 19. 5. v 10:30 první sv. přijímání Kohoutovic 
PÁ 24. 5. Noc kostelů v Kohoutovicích 
NE 26. 5. v 9:00 první sv. přijímání Žebětín 
PÁ 31. 5. – SO 8.6. Svatodušní novéna v Kohoutovicích 
(prosíme jednotlivce i společenství, aby se přihlásili k moderování 
jednotlivých večerů Petře Doffkové) 
 
v červnu 
 

PÁ 31. 5. – SO 8.6. Svatodušní novéna v Kohoutovicích 
SO 1. 6. farní pouť do Neratova, přihlašování do neděle 26. 5.  
ČT 6. 6. večer chval v Žebětíně 
SO 8. 6. Mladé hody v Kohoutovicích 
NE 9. 6. Seslání Ducha Svatého 
ČT 13. 6. adorace v Kohoutovicích 
 
v červenci a srpnu 
 

V Kohoutovicích budou slouženy pouze nedělní mše sv. v 7:30. 
Během prázdnin se nekonají společenství, večery chval, čtvrteční 
adorace v kapli, ani biblické hodiny. 
 

Katolická charismatická konference 10. - 14. 7. 
Adorační den farnosti v kohoutovické kapli 13. 7. 
 

Skautské tábory: 30. 6. - 17. 7. chlapecký oddíl, 1. - 20. 7. dívčí 
oddíl  
Chaloupky: 21. - 28. 7. ministranti, 28. 7. - 4. 8. spolčo holek 
Hody v Žebětíně 24. 8. 
 

 
výhled do září 
 

farní víkend 14. a 15. 9 
14. 9. poutní mše sv. na Vranově v 16:00 
15. 9. farní den od 14:30, na téma Fake news (falešné zprávy) 
pohovoří P. Martin Holík 
25. 9. začátek Kurzu alfa (kdo byste se chtěli připojit k týmu, 
přihlaste se Petře Doffkové, tel.: 604 240 107) 
 
Ostatní oznamy: 
 

Přihlášky do náboženství: papírová verze bude v červnu 
v kostele a kapli, Elektronická je stabilně na webu.  
Prosíme o opětovné vyplnění, aby bylo jasné, kolik dětí bude 
ve třídách. Rozvrh výuky a termíny přípravy ke sv. přijímání 
oznámíme a na web umístíme během června.  
 

Poslední hodiny výuky náboženství v letošním školním roce 
budou na všech ZŠ i na faře v týdnu od 10. 6. 
 

Zájemci o přípravu na biřmování, hlaste se o. Jiřímu. 
 

Kdo víte o někom, kdo by uvítal návštěvu kněze na první pátky, 
ozvěte se otci Jiřímu. 
 

................................... 
 

Imprimatur: vychází se schválením duchovního správce  


