FARNÍ OBČASNÍK
farnosti u kostela sv. Bartoloměje
Brno-Žebětín a Kohoutovice
č. 21, září - říjen 2020

Slůvko duchovního správce:
Milí farníci,
Úvodní slovo občasníku jsem dnes vybral z promluvy papeže
Františka při polední modlitbě Anděl Páně v neděli 23. srpna. Týká
se evangelia, které se onu neděli četlo (Mt 16,13-20); Ježíš se v něm
obrací na své učedníky s otázkou Za koho mne pokládáte vy?
„Dnes slyšíme, jak se Ježíš na každého z nás obrací otázkou: „A za
koho mne pokládáte vy?“. A každý z nás, každý z nás má podat
odpověď nikoli teoretickou, nýbrž takovou, která zahrnuje víru i život,
protože víra je život! Odpověď, která od nás, stejně jako od prvních
učedníků, žádá vnitřní naslouchání Otcovu hlasu a soulad s tím, co
církev, soustředěná kolem Petra, stále hlásá. Jde o to pochopit, kým
je pro nás Kristus, zda je středem našeho života a zda je cílem
každého našeho snažení v církvi i ve světě. Kým je pro mne Ježíš
Kristus? Kým je Ježíš Kristus pro tebe, pro tebe a tebe... Odpověď
bychom měli dávat denně.

Je však třeba se mít na pozoru. Je nezbytné a chvályhodné, aby
pastorace našich společenství byla otevřena tolikeré nouzi
a nepředvídatelnosti. Láska je vždycky učitelkou víry, dokonalosti
víry. Je však nezbytné, aby nás skutky solidarity, skutky lásky, kterou
prokazujeme, neodvracely od kontaktu s Pánem Ježíšem. Křesťanská
charita není pouhá filantropie, ale hledí jednak na druhého
Ježíšovýma očima, a jednak spatřuje Ježíše ve tváři chudého. A to je
pravá cesta křesťanské lásky, vždycky s Ježíšem uprostřed. Kéž nás
Nejsvětější Maria, blahoslavená, která uvěřila, vede cestou víry
v Krista a je nám vzorem, abychom si uvědomovali, že důvěra v Něho
dává plný smysl naší činorodé lásce i veškeré naší existenci.“
Myslím, milí bratři a sestry, že je to úžasně hutné poselství o tom, co
je v našem křesťanství to nejpodstatnější: Kristus jako střed našeho
života, a láska jako dokonalost a cíl víry. A oboje spolu neoddělitelně
spojeno. Kéž se nám to daří stále více objevovat a žít.
K tomu Vám všem ze srdce žehná
+váš otec Jiří

Co nás čeká (nebudou-li změny kvůli COVIDu)
Výuka náboženství začíná v Kohoutovicích v týdnu od 14. září.
V Žebětíně a ve skupině 4. - 6. tř. na ZŠ Pavlovská v týdnu od 21.
září. Děti z 3.-5. třídy na ZŠ Otevřená budou kvůli koronavirovým
opatřením velmi pravděpodobně vyučovány na faře. Pokud jste ještě
nedodali přihlášku, neprodleně ji prosím odevzdejte.
v září
ČT 3. 9. modlitba chval, Ž
NE 6. 9. farní kavárna, Ž
ČT 10. 9. adorace, K
SO-NE 12.-13. 9. farní víkend
ST 16. 9. Biblická hodina, Ž

ČT 17. 9. Lectio divina (rozjímavá četba Písma svatého), úvod, K
NE 20. 9. první sv. přijímání, Ž
ST 23. 9. přednáška s diskusí, Domek
ST 30. 9. Otevřené společenství, K
v říjnu
ČT 1. 10. modlitba chval, Ž
PÁ-NE 2.-4. 10. Farní dobročinný bazar
ČT 8. 10. adorace, K
NE 10. 10. Sbor mladých, K
ST 14. 10. biblická hodina, Ž
SO 17. 10. koncert duchovní hudby, Ž
NE 18. 10. misijní neděle (koláč)
NE 18.-PÁ 23. 10. o. Jiří exercicie
ST 21. 10. přednáška s diskusí, Domek
NE 25. 10. biřmování, Ž
ST 28.10. Otevřené společenství, K
Prosíme o modlitbu za naše prvokomunikanty a biřmovance;
slavnosti se uskuteční ve farním kostele 20. 9. a 25. 10.
výhled do listopadu
NE 8. 11. pobožnost na hřbitově
SO 21. 11. Výroba adventních věnců; bude možné buď si věnec
vyrobit, nebo si 22. a 27. 11. koupit již hotový.
NE 22.11. Den Bible – přednáška
Bonus : bude-li to možné, 6. února se sejdeme na farním plese.
Farní víkend 12. a 13. září
Pouť: zapisujete se do autobusu, přihlášky v kostele/kapli, cena
70Kč/os. Odjezd v sobotu 12. září v 10:30 od kostela v Žebětíně,
v 10:45 od hájenky v Kohoutovicích.
Společný oběd: hovězí vývar s nudlemi, svíčková s knedlíkem
(v bezlepkové variantě vývar bez nudlí. svíčková s těstovinami),
120Kč/os, objednání též v kostele a kapli.

Nabídka pro pěší pouť:
z Lelekovic přes Babí lom (asi 6km, kočárky spodní cestou), sraz na
zastávce Lelekovice, náves, ve 8:30. Kontakt: jiri@doffek.cz.
Rychlá chůze/pomalý běh (případně koloběžka) od kohoutovické
kaple až na Vranov (asi 22km), sraz v 8:00 u kaple. Zájemce prosíme
o přihlášení předem. Kontakt: Petr Kaňovský, mail: petr@kanovsky.cz,
tel: 732 280 773 mezi 16 a 22h.

Farní den v neděli 13. září začne ve 14:30 požehnáním, dále dle
programu. (nástěnka, web) Hostem bude P. J. Rous, který pohovoří
na téma „Pomoc lidem po krizových událostech života“. Budete si
moci poslechnout také folkovou písničkářku Cleo (Jana Przywarová).
Pro děti je připraveno představení loutkového divadla.
Prosíme o pomoc při chystání od 13:30h a úklidu od 19h. Prosíme též
o drobné občerstvení (bezlepkové viditelně označit). Kasička na
příspěvky na náklady spojené s farním dnem bude jako vždy
u občerstvení. Děkujeme.
...................................
Lectio Divina
Milí farníci, od září se v naší farnosti nově koná modlitební aktivita
Lectio Divina (dále LD), jíž se s farářovým požehnáním ujal Mgr.
Michal Jírů. Setkání se budou konat každý čtvrtek od 19:00
v kohoutovické kapli (výjimkou je druhý čtvrtek v měsíci, kdy LD
střídá adorace Nejsvětější Svátosti, a období školních prázdnin, kdy
se LD nekoná). Setkání bude trvat přibližně půl až tři čtvrtě hodiny.
Na následujících řádcích si k tématu můžete přečíst Michalův
komentář:
LD je rozjímavá modlitba nad Písmem svatým. Jde o prastarou
modlitební formu, která se u křesťanských poustevníků rozšířila již
ve 3. století po Kr., později tuto metodu dále rozvíjeli zejména
benediktini a kartuziáni. Od 12. stol. má LD přesně danou strukturu,
která se v nezměněné podobě dodržuje dodnes: jde o pět na sebe
navazujících fází modlitby, kdy se plynule střídá čtení Písma

s meditací, slovní modlitbou a kontemplací. Modlitba je uvedena
i ukončena vzýváním Ducha Svatého. LD se dodnes živě praktikuje
v řeholních komunitách i v seminářích, často se také věřící tímto
způsobem modlí v soukromí.
Přestože jde o způsob modlitby starý bezmála dva tisíce let, který za
posledních tisíc let prakticky nezměnil svou formu, je třeba přiznat,
že je možné i při zachování tradice LD oživit mnoha moderními
přístupy - a to také budeme u nás ve farnosti dělat. Díky tomu se LD
mnohem snáze stane součástí našeho běžného života. Na setkáních
v naší farnosti budeme vycházet z následujících zásad:
 Zasadíme modlitbu do liturgického kalendáře: budeme vždy rozjímat
část evangelia následující neděle, abychom se tak - mimo jiné připravili na nejbližší bohoslužbu. Překvapí vás, jak je příjemné si
v neděli během mše vzpomenout na vlastní zážitky z tři dny staré
meditace!
 Využijeme toho, že se naše setkání koná v kapli: často zahrneme do
modlitby různé části liturgického prostoru, a to včetně Nejsvětější
svátosti.
 V první fázi každého LD (lectio), kdy se účastníkům setkání
přibližuje konkrétní biblický úryvek, lze využít poznatků moderní
biblistiky a exegetiky: můžeme například srovnávat různé překlady
textu Písma, využít různých psaných komentářů, lze pracovat
i s poznatky historiků a archeologů o dobových reáliích. Nebudeme
to přehánět, ale občas je to zajímavé a může to pomoci.
 V naší farnosti jsou zavedené tzv. „biblické postavičky“: toho
příležitostně využijeme v druhé fázi LD (meditatio), kdy nám
znázorněná scéna může pomoci zvládnout techniku imaginativní
modlitby.
 V naší farnosti tvoříme živé společenství přátel, což nám umožňuje
sdílet bohatství třetí fáze LD (oratio), tedy spontánní ústní modlitby
(ovšemže platí, že kdo nechce nahlas hovořit, nemusí). To je pro LD
zásadní a pro jednotlivce jinak obtížně dosažitelné.

 Žijeme v globalizovaném světě, kdy nám není zatěžko využít přínosu
jiných kultur. Díky tomu lze ve fázi meditatio využít například
různých technik práce s dechem nebo s polohami těla. Fázi
contemplatio lze také doprovodit hudbou i dalšími smyslovými
vjemy, které výtečně podporují soustředění mysli i uvolnění ducha.
Nebojte, i tak zůstane naše modlitba ryze křesťanská - to znamená
neustále plně zaměřená na Krista.
 Všichni žijeme své životy plné jiných závazků, a tak budou naše
setkání s LD organizována dosti volně: nikam se nepřihlašujete,
můžete přijít na jakékoli setkání, není třeba se ani obávat
nepravidelné účasti. Setkání jsou ve svém rámci stále stejná a na sebe
nenavazují. Každý si jedeme svým tempem a vlastním způsobem.
Jsme samozřejmě otevřeni všem, a to i nekatolíkům (setkání se však
nemohou účastnit děti, prosím o pochopení).
Přátelé, těším se na Vás. Startujeme po Farním dni, kdy se můžete
o LD dozvědět další podrobnosti. Přijďte pak jakýkoli čtvrtek v sedm
večer do kaple si Lectio Divina vyzkoušet!
Váš Michal Jírů, lektor LD

Michal Jírů se s Lectio Divina seznámil v roce 1999
v semináři, později je dále rozvíjel během dvouletého
pobytu v klášteře. Od té doby tento způsob modlitby
běžně a rád praktikuje. Během let vedl v různých
společenstvích několik kurzů na LD, jeden se úspěšně
uskutečnil i v naší farnosti (2017). Michal vystudoval
filologii, historii, ekonomii a aplikovanou psychologii.
Živí se jako lektor vzdělávání dospělých. Žije v Brně-Kohoutovicích
spolu s manželkou a třemi dětmi, všichni jsou aktivními farníky.

Přednáška s diskusí
Srdečně Vás zveme 1x měsíčně od 19:30 do cca 21:30 do Domku.
Poslechneme si záznam přednášky (např. z Charismatické
konference apod.), poté bude prostor sdělit si, jakou máme zkušenost
s tématem, co nás zaujalo, tedy reflexe slyšeného. Téma přednášky
bude uveřejněno v ohláškách.
Farní dobročinný bazar
se koná v pátek 2. října 18:00 - 20:00, v sobotu 3. října 9:00 - 11:00,
v neděli 4. října 8:30 - 12:30 v Domku Svaté rodiny, Bašného 40.
V tomto čase si můžete za dobrovolný příspěvek vybrat cokoli
z nabízených věcí.
Chcete-li do bazaru něco věnovat, jsme vám k dispozici ve středu
30.9. a ve čtvrtek 1.10. od 18 do 20h tamtéž. V Žebětíně lze věci
přinést nejpozději 30.9. na faru.
Podrobné informace budou na letáčcích v kostele/kapli v průběhu
září.
Chcete pomoci i Mary´s Meals?
S touto organizací, která poskytuje jídlo a vzdělání nejchudším dětem
ve třetím světě, naše farnost spolupracuje především při farním
bazaru.
Nyní jsme dostali informace o aktuálních potřebách:
Mary´s Meals budou velmi rádi za nezničené 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.
Dále lze darovat pletací přízi - jakoukoli barvu, materiál a množství.
Používá se jako výplň do upomínkových zvířátek háčkovaných
dobrovolníky. Také využijí školní pouzdra, propisky, celá balení
pastelek, nepoškozené batůžky či školní aktovky.

Můžete-li něco věnovat, sbíráme věci průběžně do označených krabic
v chodbě na faře a v Domku.
Kontakt: Bohumil Bradáč, tel.: 777 313 489 (v odpoledních hodinách)

Jak jsme se měli v létě na chaloupce?
Ministranti:
V předposledním červencovém týdnu strávili ministranti
z Kohoutovic a Žebětína v údolí Vsetínské Bečvy na Karolince.
Odění jako staří Řekové se bili v bitvě „u Balathónu“, soutěžili
v olympijských hrách a nakonec čelili tlaku Říma, který chtěl ukrást
řeckou kulturu. I letos vyšlo počasí na dvojdenní výlet na Stratenec,
kde na nás čekaly zralé borůvky.
F.
Spolčo děvčat:
Holkám se na Karolince líbilo, bylo to tam super a byla zábava.
Počasí se nám vydařilo také, i když občas pršelo. Téma bylo
cestování v ponorce, které se trochu zvrtlo. Posádka nenastoupila,
takže jsme musely řídit ponorku samy. Také jsme zjistily, že máme
na palubě radioaktivní zásilku, která byla zajištěna bombou. Naštěstí
jsme bombu šikovně odstranily a zásilku předaly policii. Moc se nám
to líbilo, protože jsme se i něco naučily. Byla pohoda, užily jsme si
i Balaton.
M+A

.................................
Imprimatur: vychází se schválením duchovního správce 

