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Slovo pro tento týden
Bratři a sestry,
doba velikonoční je za námi a my budeme slavit událost spojenou s darem
Eucharistie, tedy některé děti z farností přistoupí k prvnímu svatému
přijímání. Je to moment, kdy se každý z nás může zamyslet nad tím, co se
změnilo, když jsme začali přijímat Ježíše Krista, pod způsobou tajemného
daru Eucharistie. Jedním z velkých eucharistických ctitelů byl i sv. Norbert,
zakladatel našeho premonstrátského řádu, dnes bych ale rád zdůraznil
jiného ctitele, a to blahoslaveného Carla Acutise. Zemřel v pouhých patnácti
letech, ale jeho život je pro nás všechny velkou inspirací. K našemu tématu
v jeho životopise nacházíme dobrovolnou pomoc knězi při vyučování
katechismu, která ho přivedla na myšlenku připravit výstavu
o eucharistických zázracích, které Církev uznala. Láska k eucharistii,
v reálnou přítomnost Ježíše Krista, která mu byla tak blízká, je pro nás
výzvou k zamyšlení, zda i nás láska k Ježíši sjednocuje s Ním samotným. Jaká
je naše snaha být čistý pro Ježíše, když přicházím, abych Ho přijal do svého
nitra. Co pro mne eucharistie znamená. Můžeme si tuto otázku položit i ve
chvíli, až budeme hledět na děti při prvním svatém přijímání. Ať se radujeme
stejně.
Ze srdce žehná
Váš farář
Timotej M. P. Vácha

"Být stále sjednocený s Ježíšem: to je můj životní cíl!"
Bl. Carlo Acutis (v 7 letech)

Z jednání pastorační rady dne 25. 5. 2022
· O slavnosti Seslání Ducha svatého 5. 6. 2022 při mši sv. v 10.30 hod. v
Černošicích udělování svátosti biřmování biskupem Mons. Zdenkem
Wasserbauerem.
· Setkání dětí na konci školního roku – společně s oslavou narozenin P.
Timoteje v sobotu 25. 6. 2022 v Radotíně. V 10 hod. mše sv., následně
program na farní zahradě.
· Mše sv. na zahájení školního roku s prosbou o požehnání – v neděli 4. 9. 2022
v 10.30 hod. v Černošicích, poté společný oběd formou pikniku.
· Poutní mše sv. ke cti sv. Petra a Pavla 29. 6. v 18 hod. v Radotíně.
· Každoroční farní pouť za děti a mládež – pravidelně v sobotu po svátku sv.
Jana Nepomuckého (v roce 2023 v sobotu 20. 5.).
· Výzva k zasílání příspěvků do farního zpravodaje.
· Od září 2022 během bohoslužby slova při nedělních mších sv. v Černošicích
vlastní program pro děti (v sakristii, věk do 1. třídy ZŠ). Možnost mší sv. pro
děti zůstává ještě otevřena. Zvážit založení dětské scholy v Černošicích.
· Prezentace výstupů synodálních skupinek z Radotína a Černošic.
Příští pastorační rada bude ve středu 14. 9. 2022 od 18.30 hod. v Černošicích.
Blanka Johanka Zajícová

Katechismus katolické církve
Co je to svatá eucharistie?
Svatá Eucharistie je svátost, ve které Ježíš Kristus za nás dává své tělo a krev sám sebe, abychom se také my odevzdali v lásce jemu a abychom se s ním
sjednotili ve svatém přijímání. Jak se spojujeme s jediným Kristovým tělem církví. (KKC 1322, 1324, 1049)
Zdroj: YOUCAT

O čem byla synodní skupinka Černošice?
Na Pastorační radě zaznělo, že církev spouští proces zahrnující debaty o životě v církvi
na úrovni jednotlivých farností. Zaujalo mě to. Vypadalo to jako reflexe. My ze
vzdělávání kromě víry v Ježíše také věříme v Reflexi. Naše krédo je, že Reflexe je klíčem
k učení. No a když se vám spojí dvě víry, nemůžete to nechat jen tak být.
Neznalý církevní hantýrky googlím co je to „synoda“. Vypadlo na mne něco o společné
cestě, rozlišování, duchu komunikace a mnoho dalších poetických textů. Nebylo ale
vůbec snadné dopátrat – co to tedy má být? Co je toho cílem? K čemu se má dospět? A
co se s tím, k čemu se dospěje, bude dít? Možná to potkalo i někoho z vás. Dozvěděl
jsem se ale hodně o tom, že je potřeba nechat se vést Duchem svatým. A tak jsem se
nechal vést a věřil v reflexi.
V Maně se posléze setkala malá úderná jednotka kovaných farníků, posílená Duchem
svatým a metodickými materiály arcibiskupství. Chopili jsme příležitost za pačesy a
položili si otázku: Co můžeme udělat pro to, aby se lidé chtěli připojit ke společnému
putování, přijmout spoluodpovědnost za naše společenství? (myšleno život ve farnosti
a společné žití naší víry).
Nejsilnější metaforou naší skupinky bylo, že je farnost podobná takové dálnici. Zkušení
harcovníci se na cestách modlitby prohání plnou rychlostí - žijí farností, účastnící se
různých farních společenství a všeho co s tím souvisí. Široká skupina jezdců si ale jede
svým vlastním tempem po okreskách, pohrouženi do osobního prožitku neřeší, čím
vším farnost žije. A nemalá skupina nových nebo zkrátka pomalejších jezdců v předsálí
kostela nervózně přešlapuje a teprve si ujasňuje, jestli sem vůbec patří. Přišlo nám, že
na téhle naší farní dálnici bychom potřebovali více připojovacích pruhů. Je těžké se
mezi ta rychle jedoucí zbožná stvoření jen tak vmáčknout.
Takovým připojovacím pruhem mohou být společné akce nebo farní kafe (a aktivní
zvaní těch ostýchavějších). Pomoct by mohli transparentní informace o tom, co
všechno se děje, do čeho všeho se člověk může zapojit a na koho se s čím obracet (od
čtení v kostele, přes úklid, květiny, praní prádla, ministrování, zpěvu na kůru, kupování
paškálu, pomoc s náboženstvím, organizování akcí atd. atd.). Ti rychlejší mohou také
sdílet své zážitky – co jim to dává, nikoho nehodnotit a ukazovat i vlastní problémy a
hledání. Sestoupit z piedestalu těch co „to mají vyřešený“. Otevírat živé otázky třeba
formou nějakých programů, které přitáhnou pozornost těch pomaleji jedoucích, nebo
se zapojit do práce s dětmi. No a samozřejmě, nechat se vést Duchem svatým.
A poslali jsme to vejš! Modlitbou i formulářem! Timotej se na poslední pastorační radě
začal strachovat, že jsme tímto zformulovali přísnou kritiku jeho práce a nešťastně
rozhodil rukama, že se nemůže rozkrájet. Žel Bohu to vypadá, že to na nikoho
nehodíme – ani na ty nahoře, ani na Timoteje.
František nám tuhle možnost dopředu vyfouknul svou větou "Každý je protagonistou,
nikdo nemůže být považován za pouhého statistu."
A tak je na nás, abychom se ze statistů stali protagonisty, natáhli montérky a začali
stavět připojovací pruhy.
Za synodální skupinku Černošice zdar!

Martin Kozel

Orientační program dne:
10:00 hod.

mše svatá

11:00 - 20:00 hod. pohoštění s hudbou k poslechu
11:30 - 12:30 hod. aktivity pro děti
13:30 hod.

další program pro děti s hledáním pokladu

Stránky Farního zpravodaje jsou otevřené všem, těšíme se na vaše příspěvky.
Uzávěrka dalšího čísla je 22.6., zpravodaj vyjde 25.6.
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

Synodalita v Radotíně
Musím se přiznat, že když papež František vyhlásil Synodu o synodalitě, od
začátku mě to zaujalo. Co to vlastně je? Jak se můžeme všichni zapojit? Povede
se opravdu oslovit dvě miliardy křesťanů? A bude s tím někdo vlastně schopný
pracovat? Tyto všechny otázky pro mne byly natolik lákavé, že jsem nemohl
odolat.
Prvním dobrodružstvím byla otázka, kolik vlastně přijde lidí. Tipoval jsem tak
60 až 100. Kamarád a spolufarník Honza se mi smál. Nu, měl pravdu! Ale na
dvě skupinky: černošickou a radotínsko-třebotovskou to vydalo. To už bylo na
prvním setkání, kdy jsme díky materiálům i arcibiskupskému „školení“ věděli
trochu více – nejde o to poslat vzkaz do Říma, vyřešit všechny problémy světa,
ani si hromadně zanadávat na to, „co je blbě“. Jde o to pokusit se v malé
skupině se nechat vést Duchem Svatým, upřímně ho poprosit, aby nám
ukázal, „kde jsme a kam máme jít“.
Naše skupinka si zvolila téma „na společné cestě“. Tomuto tématu jsme se
věnovali ve dvou rovinách: 1) Jak kráčet společně v našem farním společenství
a 2) jak kráčet společně s našimi „nekostelními“ sousedy. Rozebírali jsme
například jak zapojit do chodu farnosti více lidí, jak dát jejímu fungování lepší
řád, jak se vzájemně informovat o tom, co se děje (a to i mezi farnostmi) a jak
podpořit a rozšířit modlitební společenství. V druhém okruhu pak: jak oslovit
lidi, kteří chodí kolem kostela se zájmem, ale po špičkách, jak lépe propagovat
naši farní charitu a jaké duchovní akce pro širší veřejnost by se daly
podniknout.
A k čemu jsme dospěli? Především, že každý musíme začít sám od sebe:
otevřít svoje srdce pro Boha i pro bližní a opravdu žít z víry. Je to těžký úkol,
ale stojí za to se o něj snažit. Možná tohle nás chtěl František naučit…
Byly i konkrétnější závěry – ty jsme odeslali na arcibiskupství a rovněž se stali
předmětem dlouhé a zajímavé diskuze na poslední pastorační radě.
Na závěr bych zde rád poděkoval členům skupinky: Martě, Marii, Ireně, Patricii
a Honzovi a také dalším, kteří měli touhu se zúčastnit, avšak kvůli objektivním
překážkám jim to nevyšlo. A za duchovní podporu patří velký dík P. Timotejovi.
A k jakým konkrétním závěrům, že jsme vlastně dospěli? To vám zde
neprozradím. Zajímalo by mě ale, jak to vidíte vy…
Filip Řehoř

Den, kdy se mlčelo
Úterního workshopu "Paměti národa", který vedla Madla Pánková, se
zúčastnilo 30 farníků včetně několika studentů a dětí, všichni plni očekávání,
co se vlastně bude dít... a že se toho dělo!
Jednalo se o přiblížení doby "kolektivizace vesnic" a zakládání JZD z počátku
50.let 20. století, a to formou "playing", neboli každý hrál nějakou postavu a
její příběh ze skutečné vesnice na Rokycansku. Názorně se tedy objasnil
způsob zabírání soukromého majetku a přebírání moci komunisty. Nejen
velmi poučné pro mládež, ale samozřejmě jako každá hra - velmi zábavné!
Madla byla výbornou, velmi dobře připravenou instruktorkou, ale projevila i
velký herecký talent v roli nejhoršího komunisty z vesnice!
Moc Ti děkujeme, Madlenko, připravila jsi nám poučný a velmi zábavný večer!
Marie Klečková
foto: Martina Řehořová

Foto: Martina Řehořová

Biřmování v Černošicích

Dne 5. 6. 2022 proběhlo v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích při
slavnosti seslání Ducha svatého biřmování. Biřmováno bylo šest lidí ze všech
našich farností, Radotína, Třebotova a Černošic, avšak právě z již zmíněných
Černošic převládal počet biřmovanců, proto se celá slavnost odehrála právě
zde.
Biřmovat k nám přijel monsignor Zdenek Wasserbauer, kterému jsme za tuto
návštěvu obrovsky vděčni. Stejně tak patří veliké díky i P.. Timotejovi, který
nás pilně připravoval na tuto velikou událost, a také za to, že nám vnukl tak
skvělý nápad na dar. Neméně však děkujeme i Martině Řehořové, která se
opět chopila dokumentace i Jitce Schwarzové, jež se postarala o výzdobu
dodávající ještě slavnostnější nádech.
Je zde ale i mnoho, mnoho dalších, kterým lze poděkovat. Všem, kdo byť jen
trochu přispěli vám tímto děkujeme. Biřmování je veliký krok, uvědomělý a i
odpovědný. Předznamenává vyspělost ve víře. Tedy každý, kdo s námi tento
velký krok prožíval, ať už ve skutcích a slovech nebo myšlenkách, si zasluhuje
poděkování.
Vaši biřmovanci

Květiny v kostele v Černošicích
V posledních dvou letech jsme pro zajištění květinové výzdoby v kostele
Nanebevzetí Panny Marie využívali návrh, že každý měsíc si vezme kytky na
starost nějaký dobrovolník. Aby v tom byl pořádek, je v předsíni tabulka s
rozpisem jednotlivých období. Je úžasné, kolik lidí se do zajištění této práce
přihlásilo. A pro mne byl výsledek velmi překvapivý. V podstatě náš kostel
rozkvetl. Někomu by se mohlo zdát, že výzdoba je čím dál lepší, ale nenechte
se mýlit. Každou neděli máme slavnostní, ale je pravda také to, že i výzdoba
kopíruje požadavky liturgického období. Zaplať Pán Bůh, že jsou zde nejen
ochotné ruce, ale i že dotyční jsou obdarování uměním výzdobu originálně
vytvořit. Čekají nás prázdniny, kdy v černošickém kostele budou slouženy jen
nedělní mše sv., takže i výzdoba se tomu trochu přizpůsobí. V tabulce jsou
ještě na dobu prázdnin volná okénka, můžete se kdokoliv připojit a s ohledem
na četnost bohoslužeb a dovolených si myslím, že je možné i navrhnutý měsíc
si rozdělit podle dohody. Po prázdninách jsou služby již rozděleny až do
konce roku.
Hubert Poul

Udílení svátosti biřmování
Události poslední neděle mne přivedly v myšlenkách do starších zápisů farní
kroniky.
Vrátíme-li se v duchu do poválečné doby 20. století, můžeme si připomenout
dobu, kdy byl jmenován do čela pražské Arcidiecéze arcibiskup Josef Beran.
Těsně po 2. světové válce často vyjížděl po arcidiecézi k vizitacím. Leckterou
vizitaci ukončil nějakou slavností v oné farnosti. Nejinak tomu bylo i ve
farnosti Třebotov a Radotín. Arcibiskup Josef Beran si na konec dubna
naplánoval vizitaci zbraslavského vikariátu

a zároveň zde udílel svátost

biřmování. Dne 28. dubna roku 1947 v odpoledních hodinách se dostavil do
Třebotova a zde udělil svátost biřmování 162 biřmovancům. Druhý den udílel
svátost biřmování

v Radotíně, kde svátost obdrželo 313 biřmovanců a

odpoledne v 15:30 již sloužil mši sv. v kostele sv. Václava v Horních
Mokropsech (dnes Všenory), kde svátost dostalo přes 200 biřmovanců. Ve
večerních hodinách ještě stačil navštívit Horní Černošice – kostel Nanebevzetí
Panny Marie, kde pro černošické odsloužil mši sv. Zde již nebiřmoval, protože
kandidáti byli biřmováni ve svém farním kostele v Třebotově. Zdají se Vám
uvedená čísla velká? Svědčí to, kromě toho, že předchozí biřmování ve
farnosti se konalo před 10 lety (10.4.1937 - Karel kardinál Kašpar), také o
duchovní touze být blízký Bohu po létech bídy a utrpení 2. světové války.
Všude ve všech navštívených vesnicích v prostředí věřících vládla radost z
vylití Ducha svatého, jak je popisováno ve Farním věstníku zbraslavského
vikariátu z tehdejší doby. Návštěva arcibiskupa Berana

spojená s

biřmováním byla ve vikariátu Zbraslav poslední před převratem v roce 1948
a na další udílení svátosti biřmování v našich farnostech jsme čekali dlouhých
19 let. Bylo to v sobotu 18. června 1966: přijel biskup František Tomášek do
Třebotova, kde biřmoval 98 biřmovanců z Třebotova, Radotína, Černošic a
okolních farností. Byl jsem tehdy jako jedenáctiletý mezi biřmovanci,
příprava byla náročná, probíhala vzadu za oltářem ve všední dny, mnohá
témata byla pro mne nesrozumitelná, ale farář Zdeněk Wagner měl se mnou
velkou trpělivost. Osobně to pro mne byla velká událost, jejíž smysl mi
trochu jako puberťákovi unikal, ovšem přitom jsem cítil, že chci. Bůh mi
poslal skvělého kmotra, v něhož jsem měl obrovskou důvěru.

A Bůh si se mnou zažertoval. V tom chaosu plného kostela, v momentě, kdy
jsem měl mít ruku kmotra na mém rameni, dav jej ke mně nepustil. To byla
pro mne rána. Ale v tu chvíli jsem cítil na rameni ruku někoho jiného, skoro
jakoby se mne dotýkal sám Duch svatý. Duch svatý se mne tehdy dotknul, v tu
chvíli nenápadně, ale způsobem, kterým mne obdarovává po celý dosavadní
život. Jako kdyby mi tu ruku na rameni držel dodnes. A tak o to s větší radostí
jsem prožíval současné biřmování v našem kostele, s velkým poděkováním
Pánu za všechny milosti.
Hubert Poul

Ohlášky farnosti

V týdnu od 12.6. 2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujeme na:

Třebotov - Forstovy; Radotín - Ryskovy; Černošice - Hradilkovy
V týdnu od 19.6. 2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujeme na:

Třebotov - Macháčkovy; Radotín - Gabesamovy; Černošice - P. Timoteje
18.6. od 9 hod. - příprava na první svaté přijímání spojená se svátostí
smíření
19.6. při mších - první svaté přijímání

