FARNÍ OBČASNÍK
farnosti u kostela sv. Bartoloměje
Brno-Žebětín a Kohoutovice
č. 20, červen - srpen 2020

z úplně jiného důvodu: nevím jak vy, milí farníci, ale já jsem
silně vnímal, že nám doba karantény, která poměrně nečekaně
vtrhla do našich životů, velmi odhalila pravdu o nás samotných.
To jsou, zdá se mi, právě ona obnažená dna oceánů a základy
země, nakolik můžeme duši každého jednotlivého člověka
vnímat jako malý vnitřní vesmír. Je to poznání, které jsme
o sobě získali; a které by nikdy nevyšlo na povrch, pokud by
život v letošním zvláštním jaru plynul úplně stejně jako obvykle.
Možná to poznání pro některé z nás nebylo lichotivé – pro mne
tedy určitě ne. Dotkli jsme se našich strachů; naší malé důvěry
v to, že tento svět je nesen Boží láskou a že Pán vstal z mrtvých.
Možná jsme zjistili, že jsme v karanténě promarnili mnoho
drahocenného času zbytečnostmi. A členové rodin, uzavřených
spolu v domácnostech, asi objevili limity své trpělivosti
a laskavosti vůči svým nejbližším.

Slůvko duchovního správce:
Milí farníci,
Když jsem sám u sebe bilancoval prožitou dobu karantény,
přicházel mi na mysl jeden zdánlivě nesouvisející verš ze žalmu
18: Tu se ukázala dna oceánů, základy země byly obnaženy, když
Hospodin pohrozil, když zavanul dech jeho hněvu (Žl 18,16).
Samozřejmě tím nechci ani v nejmenším naznačovat, že bychom
měli koronavirovou pandemii chápat jako nějaký Hospodinův
trest. Nezapomeňme, že kniha žalmů je starozákonní a odráží
také starozákonní představy o Bohu. Tento verš se mi vybavil

Snad je právě toto jedno z možných přiblížení se ke smyslu toho,
proč byla pandemie dopuštěna. Určitě ne proto, aby nás Pán
chtěl pokořit a rozesmutnit tím, jak jsme v mnoha věcech selhali.
Spíš proto, abychom v naší bídě znovu a víc objevili Jeho lásku
a blízkost. Abychom konečně přestali být soběstační, abychom
přestali žít v iluzi celkem spokojených a slušných lidí
a křesťanů, kteří vlastně žádnou spásu nepotřebují. Abychom se
vrátili k Tomu, který nás stvořil pro sebe a v němž máme
nakonec spočinout.
+ váš otec Jiří.

Co nás čeká
v červnu
ST 10. 6. Otevřené společenství, Domek
ČT 11. 6. adorace v kapli, Kohoutovice
PÁ 12. 6. Noc kostelů, Žebětín
SO 20. 6. cyklovýlet do Rajhradu, 40km, 10:30 - 18h, při dešti
se nekoná
v červenci a srpnu
PO 13. 7. adorační den v Kohoutovicích a den vzájemných
modliteb za arcibiskupský seminář Olomouc.
(Toto datum nám bylo zadáno moderátorem pro poutní aktivity
Biskupství brněnského; vychází z toho, že bohoslovci se modlí
za farnosti i o prázdninách. Viz web
http://www.knezskyseminar.cz/modlitba-za-farnosti-brno/.
Datum pro Žebětín je stále stejné - 26. 10.)
Prosíme o modlitbu za účastníky a vedení skautských táborů
a farních chaloupek.
výhled do září a října
SO-NE 12.-13. 9. farní víkend
NE 20. 9. první sv. přijímání v Žebětíně, Ž + K
PÁ-NE 2.-4. 10. Farní dobročinný bazar
NE 25. 10. biřmování Žebětín
Prosíme o modlitbu za katechumenky Editu a Lucii, které
budou pokřtěny v neděli 28. 6. v 19:00 ve farním kostele.
Modleme se také za 19 našich prvokomunikantů
a 13 biřmovanců - slavnosti se uskuteční na podzim.

Mary´s Meals (překl. „Mariina jídla“)
Tato organizace poskytuje jídlo a vzdělání nejchudším dětem
ve třetím světě. Naše farnost s ní spolupracuje především při
farním bazaru sbíráním batůžků se školními potřebami.
Nyní jsme dostali informace o aktuálních potřebách: MM
budou rádi za použitelné a čisté letní botky po dětech od
velikosti 25 do 39 - kroksy, sandály, střevíce, cvičky, plastové
letní botky, žabky - vše čisté, každý pár zvlášť v igelitovém
sáčku.
V žádném případě nemohou přijmout tenisky, pohorky,
gumáky a nekompletní páry obuvi.
Uvítají i staré použité (klidně děravé a jakkoli barevné)
silonové punčocháče, podkolenky, ponožky a také pletací přízi:
jakoukoli barvu, materiál a množství. Silonky se používají jako
výplň do upomínkových zvířátek háčkovaných dobrovolníky
z této příze.
Vše můžete přinést už nyní na faru nebo do Domku do
označených krabic v chodbě.
Kontakt:
Bohumil Bradáč, tel.: 777 313 489, volat v odpoledních hodinách
...................................
Imprimatur: vychází se schválením duchovního správce 

