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Slovo pro tento týden
Bratři a sestry,
ještě jednou bych rád poděkoval všem, kteří se aktivně podíleli na organizaci
pouti za děti a mládež naší farnosti. Myslím, že je radostí každého kněze,
když má ve farnosti aktivní pomocníky a ne jen radily. Mou radostí to je
a věřím, že se z této povedené pouti stane dobrá tradice. Je jen na nás, jak
bude vypadat náš společný život, který má zrcadlit lásku k našemu Pánu, jenž
sám je Láskou. Bůh, který skrze Slovo stvořil celý svět, nechť je pro nás
výzvou k následování i v této oblasti. Ať tedy slova uvádíme v realitu pokud
možno bez odkladu, k tomu si vzájemně napomáhejme. Přeji vám i sobě
mnoho takových společných a radostných akcí. Připravujeme se na slavnost
Seslání Ducha svatého, při které někteří přijmou svátost biřmování. Duch
svatý zde není jen pro biřmovance, nýbrž je darem pro nás pro všechny,
skrze Ducha jsme vyzbrojeni mocí z výsosti, abychom obstáli. Vyprošujme si
vzájemně vedení Duchem svatým, který se svými vzdechy za nás přimlouvá
a chce nás vést k nejlepším rozhodnutím.
Ze srdce žehná
Váš farář
Timotej M. P. Vácha
“Dobro nedělá hluk, ale buduje svět. Dobrota je nakažlivá. Být nablízku svým
bratrům a sestrám nás činí lepšími, užitečnějšími a vstřícnějšími. A zároveň se
naše společnost stává o něco životaschopnější."
Papež František

Katechismus katolické církve
Co je biřmování?
Biřmování je svátost, která dovršuje křest a ve které jsme zahrnováni dary
Ducha svatého. Ten, kdo se svobodně rozhodne žít životem Božího dítěte a
kdo požádá o Ducha svatého skrze vkládání rukou a pomazání KŘIŽMEM,
dostane sílu stát se slovem i skutkem svědkem Boží lásky. Stává se tak
plnohodnotným a zodpovědným členem katolické církve. (1285-1314)
Zdroj: YOUCAT

Poděkování za dary z postních kasiček
V rámci akce Postní almužna 2022 se vybralo celkem 18.885 Kč.
Celková suma se rozdělila na tři částky:
6295 Kč- bylo předáno mamince z Radotína, která se léčí s
onkologickým onemocněním.
6295 Kč- bylo předáno skupince Ukrajinců bydlících
ve farním bytě na Smíchově
6295 Kč- bylo předáno skupince Ukrajinců bydlících ve
skautské klubovně v Radotíně.
Srdečně děkujeme za Vaši štědrost!

za Farní charitu
Jana Čierna

Stránky Farního zpravodaje jsou otevřené všem, těšíme se na vaše příspěvky.
Uzávěrka dalšího čísla je 8.6., zpravodaj vyjde 11.6.
Za obsah příspěvků zodpovídají jejich autoři.
Změna programu bohoslužeb vyhrazena, aktuální informace vždy na www.trs-farnosti.cz
Kontaktní osoba: P. JCLic. Mgr. Bc. Timotej Maria Pavel Vácha O.Praem.
e- mail: trs-zpravodaj@seznam.cz

Pouť k Pražskému Jezulátku
Příjemným překvapením byla hojná účast - vyrazilo 22 lodí, celkem cca 58 lidí.
Byla to pořádná poutní flotila. I pro pěší alternativu v různých délkách jinak
šestnáctikilometrové říční trasy se rozhodli i další poutníci – z Radotína a také z
Třebotova. Dokumentaci plavby zajišťovala Martina Řehořová.
Nálada byla výborná, zvláště po první občerstvovací pauze v Radotíně U Ondřeje.
U Lahovického mostu se k nám přidala dvoučlenná posádka na paddleboardu.
Dále po proudu byla řeka velmi klidná až olejovitá, občas zadul vítr dokonce proti
nám, a tak jsme si i pořádně zapádlovali. Jak prohlásil Norbert Hradilek (5 let):
„Tak tohle je slušnej volej, to ti Wlku nezávidím.“ Dramatická situace nastala na
jezu v Modřanech, ale nakonec to nebylo tak strašné, jak to na některých fotkách
vypadá. Aby i pěší poutník Jirka zachoval plavební náplň poutě, přejel dvakrát
přívozem.
Cíl plavby se nacházel pod železničním mostem na Smíchově, vyhlíželi jsme ho
usilovně už od Barrandovského mostu. To byla asi nejzdlouhavější část plavby.
Odměna ovšem přišla v podobě nádherného pohledu na Vyšehrad z lodi.
Čas kvapil, šup šup rychle se převléci do gala a směr Malá Strana, kostel Panny
Marie Vítězné, kde se nachází Pražské Jezulátko. Po nábřeží a přes Kampu to byla
příjemná cesta.
Před kostelem na nás čekal P. Timotej s početnou skupinou dalších farníků a mše
k oslavě naší netradiční poutě mohla začít.
A kdo za ty nádherné zážitky sobotního dne může? Maruška Hradílková a její
rodina, která to všechno vymyslela, zorganizovala a bez ztrát na životech :-)
dovedla na Malou Stranu.
Maruško, děkujeme za krásný den a možná za novou farní tradici.
Romana Wolfová

Na 21.5. stanovil P.Timotej pouť za děti a mládež naší farnosti.
Měla-li být pouť za mládež, musí být pro mládež. A tak jsme se dohodli pro
netradiční pojetí stylu putování, aby nás to stálo námahu a aby děti měly
možnost potkat se i mimo kostel. Využili jsme blízkosti Berounky a Vltavy a
dopluli na kánoích až téměř k cíli.
Nejen dík ale i velký obdiv, patří všem, kteří se po mnoha letech či vůbec poprvé
po vodě na tuto pouť vydali. A že jich nebylo málo!
Děkuji vám všem, kteří jste se zúčastnili a pomohli s vykládáním a nakládáním
lodí na vlek. Děkuji Martě Svobodové, která nám zapůjčení lodí zprostředkovala
a s velkou slevou zapůjčila. A v neposlední řadě díky i P. Timotejovi, který stál u
samého zrodu nosné myšlenky poutě za děti a mládež k Pražskému Jezulátku.
Marie Hradílková

Autor fotografií: Martina Řehořová
Další fotky na www.clovekavira.cz, viz QR kód

Týdenní ohlášky

