FARNÍ OBČASNÍK farnosti u kostela sv. Bartoloměje
Brno-Žebětín a Kohoutovice
č. 11, září, říjen 2018

Slůvko duchovního správce:
Milí farníci,
nedávno jsem na webu shlédl jedno video s otcem Tomášem Halíkem, jenž
nedávno oslavil sedmdesáté narozeniny (pro zájemce je možné kliknout na
odkaz na webové verzi občasníku). A nejvíc jsem byl osloven něčím, co
s hlavním tématem rozhovoru až tak příliš nesouviselo.
Tomáš Halík se přiznal, že ke svým narozeninám dostal od Pána dar vnitřní
svobody říkat věci tak, jak je vnímá ve svědomí, jen před Božím zrakem nezávisle na tom, jak je někdo komentuje v médiích nebo na sociálních sítích.
Otec Tomáš na sebe prozradil, že se o to snažil i dřív, ale zároveň vnímal, že
věci říkal jaksi zaobaleně, protože byl vychován jako slušný mladý muž,
který přece nechce nikoho urazit. Prý až nyní, po své sedmdesátce, získal
v tomto smyslu opravdovou svobodu.
Takové svobodě říkat věci na rovinu, nezávisle na tom, co si o tom druzí
budou myslet, se v církvi od nepaměti říká řeckým termínem parrhésia. Je to
dar Ducha Svatého - mistři parrhésie byli třeba starozákonní proroci, kteří si
nebrali servítky, ani když jim šlo o život - hlásali Boží slovo vhod či nevhod.
V Novém Zákoně jsou takovými typickými postavami svatý Jan Křtitel
a svatý Pavel - a v nejvyšší míře náš Mistr a Pán, Ježíš Kristus, Bůh a člověk,
plný Ducha Svatého. Je samosebou možné, že tento dar Ducha zaměníme za
nějakou jeho karikaturu. Francouzský pozdně středověký satirický spisovatel
Francois Rabelais si ve svém slavném románu Gargantua a Pantagruel
v tomhle smyslu například utahuje z obyvatel Paříže – jmenují se
Parrhesiané, což prý znamená ješitní mluvkové. Ovšem opravdová parrhésia
jistě není pyšné chvástání, není to přesvědčení, že si můžu říkat, co chci,

protože jsem nejchytřejší na světě a mám vždycky pravdu. Ani to není
vmetení pravdy do tváře druhému člověku úplně bez lásky a bez ohledu. Je to
přesně to, o čem hovoří otec Tomáš - mít svobodu říkat pravdu podle svého
svědomí a podle toho, co mi vnuká Duch Svatý, ať si o mně druzí lidé myslí,
co chtějí - s tím, že přesně tyto druhé lidi přitom nepřestávám chápat a mít
rád.
Moc doufám, že jednou - třeba taky v sedmdesáti, nebo aspoň ještě než umřu
- tento dar od Pána dostanu. A přeji to i Vám.
+ Váš otec Jiří.
Co nás čeká
v září
NE 2. 9. žehnání aktovek a školních pomůcek při všech mších sv. ve farnosti
PO 3. 9. v 17:30 opět začnou dětské mše sv. ve farním kostele
8. a 9. 9. Farní víkend
Pouť na Vranov sobota 8. září, mše sv. v 16:00. Odjezd objednaného
autobusu ve 14:30 ze Žebětína se zastávkou v Kohoutovicích u hájenky
v 14:40, cena je 60Kč/os. Seznam k přihlášení je v kostele.
Pěší pouť s otcem Jiřím přes Babí lom: sraz na zastávce MHD Lelekovice,
náves asi ve 12h, bude upřesněno v ohláškách (v době tisku občasníku nebyly
známy jízdní řády na září)
Farní den v neděli 9. září začne netradičně již ve 13:30 sportovními utkáními
na ZŠ Otevřená, následuje v 15:30 požehnání ve farním kostele a v 16:00 na
farní zahradě koncert „vlídného písničkáře“ Pavla Helana. Od 17h jsou zvány
děti na faru na divadlo. Program je též na nástěnce a na webu. Prosíme o
pomoc při chystání stolů a židlí na posezení a koncert, sraz u fary je ve 14h,
úklid proběhne v 19h. Prosíme také o drobné občerstvení (bezlepkové je
potřeba viditelně označit).
ÚT 11. 9. bude v 19h v Domku první poprázdninové spolčo mládeže, schází
se 1x za 14 dní. Zváni jsou všichni mladí od 14ti let.
ST 12. 9. v 19:30 biblická hodina na faře.
Biblické hodiny pokračují pouze na faře, v Domku se od září do půli
prosince 2018 ve středeční večery koná kurz Alfa.
ČT 13. 9. první setkání spolča děvčat v 17h v Domku
ČT 13. 9. eucharistická adorace v kapli od 20 do 21h, nově vždy druhý
čtvrtek v měsíci, případné změny v ohláškách
ST 26. 9. začíná kurz Alfa
Výuka náboženství začne ve všech školách ve farnosti v týdnu
od 17. 9. Rozvrh najdete na nástěnce a webu. Pokud jste ještě nedodali

přihlášku, neprodleně ji odevzdejte. Rozvrh je na webu a nástěnkách
v kostele.
V říjnu
PÁ 5. 10. a NE 7. 10. se uskuteční farní dobročinný bazar. Protože vzdělání
naší adoptivní dcery Louise je pro letošek již zajištěno, poputuje výtěžek na
podporu projektu Mary´s Meals. Podrobné informace budou v září k dispozici
v kostele a také na webu a facebooku.
ÚT 9. 10. bude v 17:30 v kapli v Kohoutovicích sloužena mše za všechny
děti, které naše farnost podporovala v projektu Adopce na dálku a za
požehnání projektu Mary´s Meals.
ST 10. 10. v 19:30 biblická hodina na faře
PÁ 26. 10. adorační den naší farnosti - farnosti brněnské diecéze se celý rok
střídají v nepřetržité adoraci a vzájemné modlitbě. V Žebětíně bude celodenní
výstav NSO 8 - 18h, večer pak hodinová adorace v Kohoutovicích 19 - 20h.
výhled do listopadu
ČT 1. 11. slavnost Všech Svatých
PÁ 2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
NE 4. 11. Pobožnost na hřbitově v Žebětíně v 15:30
NE 18. 11. Den Bible - host Mgr. Pavel Černuška, Ph.D. z katedry biblických
věd teologické fakulty v Olomouci
Kdo víte o někom, kdo by uvítal návštěvu kněze na první pátky, ozvěte se
otci Jiřímu.
……………………………………..……..
Jak jistě víte, od září do prosince se v naší farnosti koná kurz Alfa.
Přinášíme několik podrobnějších informací.
Co to je?
Kurz Alfa je úvodem do současného praktického křesťanství a zároveň
příležitostí prozkoumat smysl života během dvanácti večerů a jednoho
víkendu. Vznikl na půdě anglikánské církve v Londýně v 70. letech 20. století
a během 90. let jej převzaly křesťanské církve na celém světě.
Průběh kurzu je proto stejný ve všech křesťanských církvích, stejně jako
probíraná témata. Nejedná se o kurz primárně vzdělávací, ale zážitkový - více
než o předávání informací jde o vzájemné sdílení.
Pro koho je určen?
Pro každého, kdo se chce více dozvědět o křesťanství či kdo hledá odpovědi
na důležité životní otázky a nemá si o nich s kým promluvit.
Nezáleží na věku, životním stavu, vzdělání ani vyznání - přijít mohou jak

lidé, kteří se zatím s křesťanstvím blíže nesetkali, tak lidé pokřtění a víru
nepraktikující, kteří by si chtěli základy víry znovu oživit.
Kdo kurz organizuje?
Obyčejní lidé žijící většinou v Kohoutovicích a Žebětíně, křesťané různého
věku, životního stavu i vzdělání, kteří nejsou specialisty na teologii či
církevní dějiny a nemají hned po ruce hotové odpovědi na důležité životní
otázky. Zato jsou připraveni tyto odpovědi společně se svými hosty hledat
a dělit se o své zkušenosti s Bohem a vírou, a to při večeři či u zákusku
s kávou.
Jak kurz probíhá?
Začíná se vždy v 18 hodin večeří, pokračuje se půlhodinovou přednáškou na
dané téma a po kávě a zákusku se končí hodinovou diskuzí ve skupinkách,
kde je možné téma večera rozvinout, klást otázky, vyjádřit vlastní názor nebo
se podělit o své zkušenosti. Večer končí ve 21.00 hod. Účast je bezplatná
a nezávazná. Témata jednotlivých večerů jsou uvedena níže.
Začínáme 26. září.
Kdo má zájem kurz Alfa navštívit, může se přihlásit na mailové adrese
alfa@kaplekohoutovice.cz či na telefonním čísle 731 741 703. Včasné
přihlášení hostů pomůže objednat optimální počet večeří a případně také včas
zohlednit jejich případné požadavky na dietní jídlo. Pokud host nestihne první
večer, lze se ke kurzu připojit i později, nejpozději však do 4. večera.
Pokud po prvním večeru či v průběhu kurzu host zjistí, že mu Alfa
nevyhovuje, může kdykoli odejít a dále nepokračovat.
Kurz alfa pořádá římskokatolická církev v Brně s podporou
brněnského biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho.
Farní tým prosí celou farnost o modlitbu za požehnání tohoto díla.
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