Výroční zpráva o farnosti 2017 (přečteno 1.1. 18)

V loňském roce se v naší farnosti uskutečnilo celkem 33 křtů: 26 z nich bylo uděleno dětem do 1 roku, 5 dětem ve věku od
1 do 14 let; dva křty byly uděleny dospělým při velikonoční vigilii. Příprava dospělých ke křtu a dalším iniciačním
svátostem v naší farnosti nyní neprobíhá.
První svaté přijímání přijalo loni v naší farnosti 15 dětí a při velikonoční vigilii 4 dospělí.
V roce 2017 přijalo v naší farnosti svátost biřmování 21 osob, z toho 4 při velikonoční vigilii; 3 osoby z naší farnosti přijaly
tuto svátost podle došlých oznámení jinde.
V roce 2017 se uskutečnilo v naší farnosti 5 sňatků.
Uskutečnilo se celkem 18 pohřebních obřadů, z toho 12 pohřbů do země a 6 rozloučení ke kremaci.
Nedělní návštěvnost bohoslužeb se pohybuje celkem okolo 450 osob, přibližně polovina z tohoto počtu v Žebětíně a druhá
polovina v Kohoutovicích.
Křesťanskou třídu mateřské školky Bellova navštěvuje cca 25 dětí, výuku náboženství navštěvuje přibližně 75 dětí od první
do osmé třídy. Výuka probíhá v osmi skupinách na třech školách (ZŠ Pavlovská a Chalabalova v Kohoutovicích a ZŠ
Otevřená v Žebětíně) a jedna skupina se schází na faře, vyučuje farář a dvě katechetky.
Na první pátky navštěvujeme celkem 14 osob, které ze zdravotních důvodů nemohou navštěvovat bohoslužby: 7
v Kohoutovicích a 7 v Žebětíně. Pravidelně 1x za měsíc koná mše sv. v Domově s pečovatelskou službou Bellova/Libušina
třída. Jedenkrát za měsíc navštěvuji také denní stacionář pro postižené Veleta v Kohoutovicích.
V celé farnosti funguje celkem asi 15 společenství, není započteno společenství Živého růžence a ministranti, celkový
počet osob, které jsou zapojeny v nějakém společenství, je cca. 80 - je to jen přibližný odhad, protože mnoho farníků patří
do více společenství.
Podrobná zpráva o loňském hospodaření farnosti, o příjmech a výdajích, dotacích a o uskutečněných opravách bude
přečtena po dokončení účetní uzávěrky za loňský rok, tedy někdy v průběhu ledna či února.

Poděkování:
Díky všem, kteří se starají o provoz kostela sv. Bartoloměje a kaple sv. Rodiny, zejména kostelníkům, dále všem, kteří se
starají o květinovou výzdobu a úklid. Díky všem, kteří mají na starosti hudbu a zpěv, především všem varhaníkům a
vedoucím sborů. Děkuji všem akolytům i všem ministrantům a ministrantským vedoucím.
Díky vám všem, kteří jste v loňském roce pomohli při všech pracích na kostele, na faře i na kapli Sv. Rodiny. Zejména
děkuji všem, kteří se zasloužili o zdárné dokončení Domku Svaté rodiny, za všechny brigády, shánění vybavení a finanční
dary na dokončení rekonstrukce. Díky všem, kteří se starají o údržbu, provoz a úklid Domku.
Děkuji členům farní pastorační rady, členům ekonomické rady a všem ostatním, kteří se starají o fungování a hospodaření
farnosti a o vize do budoucna.
Děkuji všem, kteří spravují webové stránky farnosti, a děkuji také farní knihovnici.
Velmi děkuji pastorační asistentce, katechetkám a vedoucí křesťanské třídy na MŠ Bellova za jejich obětavou práci a za
všechny úspěšně zorganizované farní akce v letošním roce. Zvláště děkuji všem, kteří se zasloužili o úspěšný průběh loňské
Noci kostelů v Kohoutovicích.
Děkuji všem, kteří vedou společenství v naší farnosti a všem, kteří se jich účastní.
Děkuji všem skautům a skautkám, zejména vedoucím, za jejich spolupráci s farností.
Děkuji vedení městské části Brno-Žebětín, Brno-Kohoutovice a lidem na ZŠ Otevřená a ZŠ Pavlovská za přijetí, vstřícnost a
pomoc.
Děkuji ze srdce všem, kteří velkoryse přispěli finančním darem farnosti či zprostředkovali dary od sponzorů.
Díky Vám všem za podporu, vlídné slovo a povzbuzení, za neformální setkávání a za přátelství.
Chtěl bych zvlášť a velmi poděkovat všem, kteří pamatují na naši farnost ve svých modlitbách, zvlášť všem, kteří na tento
úmysl obětují své nemoci a jiné kříže života. Je to možná nejvíc, co je pro farnost možné udělat. Jsou to nejskrytější a
nejméně nápadné skutečnosti, ale právě proto mají v Božích očích největší cenu.
Nakonec děkuji vám všem ostatním - všichni jste důležití, tvoříme jedno farní společenství, kde každý má své místo. Pán
vám všem odplať!

