
FARNÍ OBČASNÍK farnosti u kostela sv. Bartoloměje 
Brno-Žebětín a Kohoutovice 
č. 14, březen, duben 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slůvko duchovního správce: 
 

Milí farníci, 
 

jedním dechem jsem nedávno přečetl úžasnou novou knihu 
z nakladatelství Paulínky. Jmenuje se  Zářivá temnota noci. Britská 
básnířka a spisovatelka Sally Readová (*1971) v ní vypráví 
strhující příběh svého obrácení ke Kristu a vstupu do katolické 
církve. Je to asi nejkrásnější svědectví o Boží proměňující moci 
a lásce, jaké jsem v poslední době - a možná vůbec kdy - slyšel nebo 
četl.  
Kniha mi jednak pomohla znovu si připomenout, jak Pán působil 
v mém vlastním příběhu konverze v dospělosti. Pak mne ale také 
velmi povzbudila vzhledem k nadcházející postní době. Změna 
života je možná! Bůh je dost mocný, aby mohl proměnit všechno: 
uzdravit naše slabosti, vymanit nás ze zažitých vzorců chování, 
dát nám nový pohled na věci a lidi kolem nás, vést nás k větší 
vnitřní svobodě a větší lásce. Jde jen o to uvěřit - a pokud opravdu 
uvěříme, bude to pro naši společnou cestu přípravy na Velikonoce 
mnohem důležitější než jakákoli asketická cvičení, která bychom si 
do postu mohli uložit. Tak požehnané postní dny! 

+ Váš otec Jiří. 

 
Co nás čeká 
 
v březnu 
 
ÚT 5. a 12. 3. cyklus přednášek pro mladé „Zaměřeno na život“ 
ST 6. 3. Popeleční středa, mše sv. v 17:00 K, 18:30 Ž 
SO 9. 3. farní výlet do údolí Chlébského potoka 
ST 13. 3. biblická hodina na faře v 19:30 
SO 23. 3. postní duchovní obnova 16-20h, Katolický dům,  

     vede P. Václav Slouk, děkan brněnský 
ÚT 26. 3. v mládežáckém spolču povypráví o světovém setkání 
mládeže v Panamě P. Zdeněk Drštka 
ST 27. 3. Otevřené společenství v Domku 19:30 
PÁ 29. 3. se uskuteční mimořádný postní den naší farnosti. 
Lze se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl 
uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti. 
 

v dubnu 
 
PÁ 5. 4. v 18:30 v Domku setkání s národní koordinátorkou 
Modliteb matek 
NE 7. 4. křížová cesta se skauty 
ST 10. 4. biblická hodina na faře v 19:30 
SO 13. 4. diecézní setkání mládeže na Petrově 
ST 24. 4. Otevřené společenství v Domku 19:30 
PÁ - NE 26. - 28. 4. Farní dobročinný bazar ve prospěch Louise - 
Adopce na dálku. 
 
Možnost svátosti smíření před Velikonocemi 
 
SO 13. 4. Žebětín v kostele od 14:45 do 16:00 P. Jakub Tůma, 

      na faře o. Jiří od 15:15 do 17:00. 
NE 14. 4. Kohoutovice v Domku o. Jiří 15:00 - 17:00. 
 
 



Bohoslužby o velikonocích: 
18. 4. Zelený čtvrtek, 18:00 mše sv. na památku Večeře 
Páně, navazuje adorace „v Getsemanech“ 
19. 4. Velký pátek 18:00 bohoslužba slova a uctívání kříže 
20. 4. Bílá sobota 
od 8:00 kostel otevřen k soukromé adoraci u Božího hrobu 
20:00 velikonoční vigilie 
21. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, nedělní bohoslužby 
22. 4. pondělí velikonočního oktávu, 7:30 Kohoutovice, 9:00 
Žebětín 
 

Tradiční klapání v Kohoutovicích proběhne ve čtvrtek po mši sv. 
asi v 19:30; v pátek v 7:00, 12:00, 15:00 a večer po obřadech asi 
v 19:30; v sobotu v 7:00 a 12:00. Sraz je vždy u kaple 5 minut před 
začátkem. 
 

Na Bílou sobotu začíná velikonoční vigilie po západu slunce 
ve 20h. MHD ze Žebětína do Kohoutovic jede od 21h asi po půl 
hodinách. Pro ty, jimž by k účasti na slavnosti bránila pouze 
obtížná doprava zpět, je možnost svézt se s někým autem.  
Od 31. 3. se můžete zapsat na arch v kapli Sv. rodiny. Taktéž 
prosíme o zapsání všechny, kteří by někoho mohli svým vozem 
svézt do Kohoutovic. 
 

Výhled do května 
NE 19. 5. v 10:30 první sv. přijímání Kohoutovice 
PÁ 24. 5. Noc kostelů v Kohoutovicích 
NE 26. 5. v 9:00 první sv. přijímání Žebětín 
 

Ostatní oznamy: 
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.  

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

 
Proč právě do Neratova? 
Poutní místo Neratov a kostel Nanebevzetí Panny Marie 
je místo smíření a odpuštění. Je tam přítomná nesmírná duchovní 
síla, která pomáhá narovnávat vztahy nejen s Němci a Poláky, 
ale i v rodinách a mezi blízkými lidmi, dlouhé roky neřešené 
nevraživosti a napjaté vztahy mezi sourozenci nebo mezi rodiči 
a dětmi, se sousedy, na pracovišti. Je to místo uzdravení. 
Je dochována kniha zázraků, kde jsou stovky svědecky doložených 
uzdravení. Je to místo duchovního obrození pro ty, kdo si chtějí po 
létech najít svůj osobní vztah k Bohu, k Panně Marii, k církvi, 
ke svatým, kdo chtějí i po létech znovu ke sv. zpovědi a ke 
svátostem, nebo pro ty, kdo to chtějí vyprosit svým blízkým. 
Je to místo, kde bychom mohli načerpat milost a pomoc pro 
důležitá rozhodnutí v rámci naší farnosti. 

Ing. Pavel Balšík 
 
 

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

Imprimatur: vychází se schválením duchovního správce  


