
FARNÍ OBČASNÍK 
farnosti u kostela sv. Bartoloměje 

Brno-Žebětín a Kohoutovice 
č. 23, listopad - prosinec 2021 

 
 
Slůvko duchovního správce: 
 
Milí farníci,  
V prvním listopadovém týdnu nás 
čeká dušičkový oktáv a kvapem 
se rovněž blíží letošní adventní doba a 
Vánoce. Toto číslo občasníku tedy přináší mnoho informací o tom, co 
se v naší farnosti bude dít; proto také budu v úvodním slůvku stručný.  
Letošní Mikulášská nadílka pro děti ve farním kostele bude mimo mši 
svatou, v neděli 5. 12. v 16:30. Aby svatý Mikuláš nevážil svou 
dlouhou cestu z nebeské slávy do naší farnosti kvůli velice krátké 
návštěvě, prosím děti, aby si letos – mimo rodiči ověřeného prohlášení, 
že byly celý rok hodné – připravily i nějaký malý výstup: třeba básničku 
či písničku (vhodnou pro Mikulášovo svaté ucho) nebo zahrání na svůj 
oblíbený hudební nástroj. Věřím, že zažijeme hodně radosti… 
A ještě jednou prosím: nenechme si protéci mezi prsty příležitost 
opravdu prožít v naší farnosti diecézní fázi synody o synodalitě 
v církvi. Papež František nás zve k tomu, abychom se s odvahou 
a upřímností vyjádřili k tomu, čím jako křesťané v naší církvi žijeme, 
co nás trápí a co by se mělo změnit. A to nezávisle na našem 
křesťanském povolání, stavu nebo věku. Všichni tvoříme Boží lid, 
putující společně do Kristova království lásky; každý pokřtěný má dar 
Ducha svatého… 
Termíny tří farních synodálních setkání, která je třeba uspořádat 
do konce ledna 2022, budou vyhlášeny v ohláškách. Nezapomeňme se 
také za průběh synody modlit. 

Ze srdce žehnám +váš otec Jiří. 
 

Co nás čeká? (za předpokladu, že nebudou covidové uzávěry) 
 

v listopadu 
PO 1.11. mše sv. pouze v 18:00 Ž 
ÚT 2.11. mše sv. v 8:00 a 18:30 Ž, v 17:00 K 
ST 3.11. biblická hodina, Ž 
NE 7.11. farní kavárna, první setkání k synodě, Ž 
NE 7.11. pobožnost na hřbitově, Ž 
ČT 11.11. adorace, K  
NE 14.11. Sbor (nejen) mladých, K 
NE 14.11. – PÁ 19.11. o. Jiří exercicie 
SO 20.11. výroba adventních věnců, K  
SO 27.11. večer milosrdenství, Ž 
NE 28.11. skautská besídka, Ž 
 

v prosinci 
ST 1.12. biblická hodina, Ž 
PÁ 3.12. rorátní mše sv. v 6.00, Ž 
PÁ 3.12. mimořádný postní den za uzdravení vztahů v rodinách a ve 
farnosti 
SO 4.12. adventní duchovní obnova, K, P. Ignác Majvald, OFM 
NE 5.12. farní kavárna, Ž 
NE 5.12. sv. Mikuláš v 16:30 v kostele, Ž 
PO 6.12. F-klub, Ž 
ČT 9.12. adorace, K  
PÁ 10.12. rorátní mše sv. v 6:00, K 
SO 11.12. adventní koncert v 17:00, Ž 
NE 12.12. Sbor (nejen) mladých, K 
SO 25.12. prohlídka betléma z biblických postaviček a společné 
zpívání koled v Domku (asi od 11:40) 
 

Příprava na 1. sv. přijímání začne na faře v úterý 11. ledna 2022 
v 13:25 a v Domku ve čtvrtek 13. ledna v 14:40.  
Prosíme rodiče prvokomunikantů, aby se co nejdříve ozvali o. Jiřímu. 
 

Farní ples je plánován na 12. února 2022. 
 



Příležitost ke svátosti smíření: 
K - SO 18. 12., zpovědník a čas bude upřesněn v ohláškách 
Ž - NE 19. 12. od 14 do 17h, zpovědník bude upřesněn v ohláškách 
 

Pro Betlémské světlo si můžete jako každý rok přijít o Štědrém dnu 
a o slavnosti Narození Páně.  
 

Pořad vánočních bohoslužeb  
PÁ 24.12. Štědrý den, Ž 15:00, 23:00, K 16:00, 21:30 
SO 25.12. slavnost Narození Páně, zasvěcený svátek, nedělní pořad 
NE 26.12. svátek Svaté rodiny, titulární slavnost kaple; při všech 
mších sv. ve farnosti proběhne žehnání manželům 
PÁ 31.12. mše na poděkování za uplynulý rok K 16:00, Ž 17:00 
SO 1. 1. Matky Boží Panny Marie, zasvěcený svátek, nedělní pořad 
ČT 6.1. slavnost Zjevení Páně (Tři králové) 18:00 Ž 
NE 9.1. svátek Křtu Páně, končí vánoční doba 
 

Adventní věnec si můžete přijít vyrobit do Domku Sv. rodiny v sobotu 
20. listopadu mezi 14 a 19h. Základní materiál bude na místě, s sebou 
se vám budou hodit zahradnické nůžky a tavná pistole, případně vázací 
drát nebo režná nit. Děkujeme za příspěvek 50 Kč na režii. Budeme 
rádi, když nám do 18. listopadu dáte vědět, že přijdete. Kontakt: 
petra@doffek.cz, tel.: 604 240 107. 
 
 

Večer milosrdenství - co od něj čekat? 
V sobotu 27. listopadu od 18h můžete prožít ve farním kostele Večer 
milosrdenství - příležitost ke společně modlitbě, zpěvu, adoraci, 
přímluvné modlitbě, žehnání, vyslechnout svědectví, shlédnout 
pantomimu, nebo jen tak spočinout v Boží náruči. Hlavní myšlenka 
večera: Bůh je nekonečně milosrdný a laskavý.  

Srdečně vás všechny zvou spolufarníci z komunity Emmanuel 
 

Farní knihovna v Žebětíně 
   V žebětínské samoobslužné farní knihovně v boční kapli kostela, si 
můžete půjčit knihy po každé mši svaté. Pokud potřebujete konkrétní 

titul z katalogu na farním webu, nebo i jakoukoliv jinou knihu, 
neváhejte se na mě obrátit v neděli po mši svaté, případně mi napište 
na e-mail rohacova.katerina@seznam.cz.  

Kateřina Roháčová 
 
Farní knihovna v Kohoutovicích 
   Vážení a milí čtenáři, farní knihovnu v Domku Sv. rodiny 
v Kohoutovicích jsme pro Vás znovu otevřeli 24. října 2021. Naše 
knihovna obsahuje pouze křesťansky zaměřenou literaturu, sloužící 
především k rozvoji osobního života s Bohem a napomáhající 
praktickému žití křesťanských hodnot v mezilidských vztazích. 
   Tým farní knihovny se na Vás bude těšit vždy jednou ze 14 dní 
v neděli, vždy cca půl hodiny po každé mši sv., tj. mezi 8.30 a 9.00 
a mezi 11.30 a 12.00. Do konce roku 2021 to budou tyto neděle: 7. 11., 
21. 11., 5. 12. a 19. 12. 2021. 
   Knihy si v těchto termínech můžete vypůjčit na dobu dvou měsíců, 
a to poté, co se zapíšete do knihy výpůjček, kde na sebe necháte kontakt 
(příjmení, jméno a telefon či e-mail - a přidáte vlastnoruční podpis:-). 
Knihy prosím vracejte opět v době otevření knihovny někomu z našeho 
týmu a nevkládejte je sami zpátky do polic. Děkujeme za pochopení 
a za spolupráci. Seznam knih k zapůjčení najdete na webu kaple 
a v papírové podobě také přímo v Domku. 
   Věříme, že Vám knihovna bude k užitku a poslouží Vám 
k prohloubení duchovního života a k nabytí nových vědomostí.  
   V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na některou 
z členek našeho týmu, kterými jsou J. Adolfová, Z. Hrabovská, 
M. Kyseláková a I. Veselá, a to buď osobně, nebo na adrese: 
knihovna@kaplekohoutovice.cz. 

Těšíme se na vás! 
 

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

Imprimatur: vychází se schválením duchovního správce  
 


