FARNÍ OBČASNÍK farnosti u kostela sv. Bartoloměje
Brno-Žebětín a Kohoutovice
č. 17, listopad - prosinec 2019

Slůvko duchovního správce:
Milí farníci,
absolvoval jsem minulý týden kněžské exercicie s otcem Vojtěchem
Kodetem. A chtěl bych se s Vámi podělit o jednu jeho myšlenku,
která na nich zazněla a která, zdá se mi, je pro naši dobu velmi
aktuální. Týká se známého úryvku ze čtvrté kapitoly evangelia podle
Marka, který - trochu jinak - přejal do osmé kapitoly svého
evangelia sv. Matouš. Učedníci s Ježíšem plují po Genezaretském
jezeře na loďce, a loďka je zmítána vlnami a bouří. Ježíš ale na zádi
spí, jako by se nic nedělo. Učedníci jsou ustrašení, tuší, že se loďka
brzo potopí. Jistě předtím napjali všechny síly, aby se pokusili
alespoň nějak loď řídit, ale zjišťují, že bouře je silnější než oni.
A tak Ježíše probudí a říkají mu: Mistře, je ti jedno, že zahyneme?
Nebo u svatého Matouše: Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!
Ježíš, poté co pokáral jejich nevěru, přikazuje bouři, aby se utišila.

Otec Vojtěch o Ježíšově spánku na lodi řekl něco, co jsem předtím
nikdy neslyšel a ani mne to v souvislosti s oním úryvkem nikdy
nenapadlo: Jeho spánek není něco, čím by Ježíš učedníky zkoušel,
jestli také zůstanou v klidu, protože stejně věděl dopředu, že bouři
dokáže utišit. Jeho spánek je prostě výrazem naprosté důvěry v Otce.
Je podobný spánku dítěte v matčině náručí, které si je zcela jisté a zakouší to všemi smysly - že maminka je zde a ono že je u ní
v bezpečí.
Loďka je velmi známý a výmluvný symbol církve, a učedníci jsme
my všichni. A často velmi silně vnímáme, že zrovna teď plujeme po
rozbouřeném moři, že nám do loďky církve dost teče a že Ježíš nic
nedělá. A tak lidskými silami zkoušíme všechno možné, abychom se
zachránili; každý tak, jak mu to přijde správné: někteří to zkouší
návrhy radikálních reforem, jiní naopak tvrdí, že se stačí vrátit o sto
let do minulosti a všechno bude v pořádku. Nic proti tomu, ale
možná by bylo lépe, abychom chvíli viděli a rozjímali Ježíšův
spánek. Ne ve smyslu, že tedy také nebudeme dělat nic; ale tak,
abychom v něm zahlédli Ježíšovo jasné vědomí Otcovy přítomnosti
a toho, že jsme v Jeho rukou a v Jeho lásce. A nejen v souvislosti
s církví v dnešním světě - také vzhledem k životnímu příběhu
každého z nás.
+ váš otec Jiří.

Co nás čeká
v listopadu
PÁ 1. 11. slavnost Všech Svatých, mše sv. 17:00 K, 18:30 Ž
SO 2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
mše sv. 7:30 K, 9:00 a 10:30 Ž
NE 3. 11. Pobožnost na hřbitově v Žebětíně v 15:30
Den Bible si letos kvůli veřejné připomínce 30. výročí sametové
revoluce připomeneme pouze při mši sv. 17. listopadu.

SO 23. 11. Výroba adventních věnců. Letos můžete kromě věnce
pro sebe vyrobit i „dobročinné“ věnce, které budou 24. 11. a 1. 12.
po mších sv. v kapli a farním kostele nabízeny za dobrovolný
příspěvek; vybranou částku odešleme na pomoc Sýrii přes účet
Charity ČR. Přijďte tvořit 
ST 27. 11. biblická hodina na faře se tentokrát nekoná
v prosinci
NE 1. 12. 30 let života farnosti ve svobodě
promítání fotografií s komentářem v 17:30 v Domku
ST 4. 12. sv. Mikuláš na dětské mši sv. v 17:30 ve farním kostele
SO 7. 12. adventní duchovní obnova s P. Jiřím Jenišem - dle zájmu
NE 8. 12. Mikulášská besídka skautských oddílů,
Katolický dům, 14:00
ÚT 10. 12. zpívání dětí z MŠ Bellova v kapli v 17:30
ST 11. 12. ukončení kurzu alfa
PÁ 13. 12. mimořádný postní den za uzdravení vztahů
v rodinách a ve farnosti
ST 18. 12. Otevřené společenství
ST 25. 12. po druhé mši sv. (asi v 11:40) prohlídka betléma
z biblických postaviček a společné zpívání koled
v Domku
SO 28. 12. vánoční koncert duchovní hudby v 17h v Žebětíně
Příležitost ke svátosti smíření:
K SO 14. 12., zpovědník a čas bude upřesněn v ohláškách
Ž NE 15. 12. od 14 do 17h, zpovídá o. Jiří
výhled do ledna a února:
NE 5. 1. Vánoční koncert žebětínského chrámového sboru v 18:00
ÚT 21. 1. ekumenická bohoslužba v kapli Sv. rodiny
SO 8. 2. farní ples

Pořad vánočních bohoslužeb
ÚT 24. 12. Štědrý den, Ž 15:00, 23:00, K 16:00, 21:30
ST 25. 12. slavnost Narození Páně, nedělní pořad
ČT 26. 12. sv. Štěpána, Ž 9:00, K 10:30
PÁ - SO 27. a 28. 12. běžný pořad
NE 29. 12. svátek Svaté rodiny, titulární slavnost kaple;
při všech mších sv. ve farnosti proběhne žehnání manželům
ÚT 31. 12. mše na poděkování za uplynulý rok K 16:00, Ž 17:00
ST 1. 1. Matky Boží Panny Marie, zasvěcený svátek - nedělní pořad
ÚT - SO 2. - 4. 1. běžný pořad
NE 5. 1. přesunutá slavnost Zjevení Páně (Tři králové) z 6. 1.
NE 12. 1. svátek Křtu Páně, končí vánoční doba
Příprava na 1. sv. přijímání
Žebětín fara, úterý 13:25 - 14:10
Kohoutovice Domek, čtvrtek 14:40 - 15:25
(může dojít k drobné změně času)
Děti připravuje otec Jiří od 7. ledna 2020
Termín slavnosti: 17. května 2020 Kohoutovice, 24. května 2020
Žebětín
Prosíme rodiče prvokomunikantů, aby se co nejdříve ozvali
o. Jiřímu.

Ostatní oznamy:
Kdo víte o někom, kdo by uvítal návštěvu kněze na první
pátky, ozvěte se otci Jiřímu. (Opravdu se nemusíte bát ho
oslovit, dělá to rád a na nemocné má vyhrazený čas.)
Velmi naléhavě žádáme farníky o zapojení se do
pravidelného úklidu farního kostela!
...................................
Imprimatur: vychází se schválením duchovního správce 

