
" Ďábel se nás snaží přesvědčit, že hřích není nic vážného a že Boží zákon
můžeme porušovat, aniž bychom se kvůli tomu příliš znepokojovali. Chce zakalit

naše správné chápání Boha ve vztahu k člověku. Klame nás a konejší, aby se
mohla šířit temnota vlády hříchu. My však známe krásná slova žalmu: "Blaze

tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina" (Ž 39,5) Pro věřícího je pravda, která
existuje mimo Boha, jen dílčí a subjektivní."
 Robert kardinál Sarah - Den se již nachýlil

Farní zpravodaj
číslo 4/2022

2. 7. 2022

Slovo pro tento týden

Bratři a sestry,     
máme za sebou další školní rok a mnohým z vás již školní docházka nic
neříká, ale život farnosti je tím podstatně dotčen, končí náboženství a děti se
těší na prázdninová dobrodružství. Ze zkušenosti vím, že i počty účastníků
mší svatých jsou podstatně nižší. Tedy i v letošním roce bude rozpis
bohoslužeb jiný než ve školním roce. Pokud to bude jen možné, rád budu
občas zpřístupňovat kostel v Radotíně pro večerní adoraci, proto sledujte
ohlášky na webových stránkách, mše budou naopak v ranních hodinách (po-
čt), páteční večer a soboty a neděle beze změn. 
Rád bych vám všem popřál požehnaný prázdninový čas, ať se ze všech cest
vracíte odpočatí, plní elánu a radosti z prožitých chvil na místech, které
navštívíte.  Věřte mi, že se za vás budu modlit a vyprošovat všem ochranu a
hojnost milostí. Nezapomeňte, že čas prázdnin a dovolených máme využít k
načerpání sil po duchovní i tělesné stránce. 

Ke všemu dobrému, co se Bohu líbí, ze srdce žehná 

váš farář
Timotej M. P. Vácha

Ohlášky farnosti

V týdnu od 3.7. 2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujeme na:

V týdnu od 10.7. 2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujeme na:

Třebotov - Přibylovy; Radotín - Oravcovy; Černošice - Appeltauerovy

Třebotov - Sr. Kláru; Radotín - Kopačkovy; Černošice - Dvořákovy

Na stránkách farnosti se můžete přihlásit k odběru novinek, které vám
budou zasílány na e-mail.

V týdnu od 17.7. 2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujeme na:
Třebotov - Semerádovy; Radotín - Linkovy; Černošice - Sládkovy
V týdnu od 24.7.. 2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujeme na:
Třebotov - Forstovy; Radotín - Řehořovy; Černošice - Kozlovy

Prázdninový rozpis bohoslužeb:
Radotín:      úterý- čtvrtek:      08:00 hod.
                      pátek:                   18:30 hod.
                      neděle                  08:30 hod.
Černošice:  neděle                  10:30 hod.
Třebotov:   sobota:                 18:00 hod.
Kosoř:         31.7. a 13.8.         16:30 hod.



Náš farář P. Zdeněk Wagner (*20.12.1921 +10.7.1977)

Začátkem července si připomínáme čtyřicet pět let od poslední mše sv. kterou
odsloužil 9.7.1977 P. Zdeněk Wagner v Třebotově. Po mši sv. se odebral na
třebotovskou faru, kde občas přespával. Bylo to z nutnosti, večer nebylo již
spojení do Radotína. Ale ráno se již neprobudil. Odešel k Pánu v noci ve
spánku. Dnes, po 45 letech, se farníků, kteří si tohoto skvělého faráře ještě
pamatují, najde poskrovnu, ale jistě mi všichni dají za pravdu, že zde za sebou
zanechal odkaz odrážející se v našich duších v podobě radosti z víry a naději ve
věci Boží. Velmi rád na něj vzpomínám. Jeho služba byla v době tvrdých represí
a později normalizace více misionářská a patřil ke generaci kněží, kteří byli od
Boha obdarování mnoha dary pro práci s mládeží, ačkoliv je nemohli v tehdejší
době veřejně uplatňovat. Modlím se za tohoto kněze a spoléhám také na jeho
mocnou přímluvu za naše společenství a mládež ve třech kostelích v Radotíně,
Třebotově a v Černošicích, ve kterých tehdejší mládež dokázal propojit. Pán
Bůh ať mu dá věčnou slávu!                                           
                                                                                                               Hubert Poul

Děti Wagnerovy po padesáti letech při setkání ke 100 letému výročí
narození P.Wagnera, setkání v Maně 8.12.2021

 foto Hubert Poul
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I o prázdninách s Bohem – užitečné aplikace do mobilu 😊
 

Breviář Misál Kancionál Bible You
Version

Izidoor - rozvoj
duchovního života

Modlitby k P.Marii
rozvazující uzly

Youcat v AJ Zpěvník Tweetuj s
Bohem

S Bohem
na cestách

Růženec se
slovem Božím

Křížová cesta s
Marií

Křížová cesta
se sv.Pavlem

Novéna k andělu
strážnému

Požehnanie na
každý den

Radio Proglas Růženec a
Korunka

Bible, český lit.
překlad

Katechismus https://bohosluzby.cirkev.cz/

TV Noe

Stále jsou ještě volná místa, proto zvu všechny, co chtějí zažít
něco více, ať se přihlásí.

Těším se na naše společně prožité chvíle
P. Timotej
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Co dělala Farní charita v školním roce 2021/2022?

Farní charita Praha Radotín vznikla v roce 2018. Pomáhá jednotlivcům a
rodinám v nouzi. Nemá žádné zaměstnance, funguje na bázi
dobrovolnictví.

Charita podpořila tři sociálně slabé rodiny a sedm jednotlivců a to:

• přímou finanční pomocí
• dovozem léků pro osamoceného seniora
• nákupem drogerie a potravin
• nákupem vánočních dárků a potravin na Vánoce pro sociálně slabou   
 rodinu
• platbou u stomatologa za dočasnou zubní 
náhradu pro maminku samoživitelku

Tříkrálová sbírka 2022
Celkem se vybralo 26 142 Kč.

Z výtěžku TKS 2021 Charita zakoupila 
antialergické polštáře a přikrývky pro děti 
maminky samoživitelky z Radotína, která se léčí s onkologickým
onemocněním.

Postní kasička 2022
Celkem se vybralo 18 885 Kč.

Farní charita se spojila s radotínskymi skauty a zakoupila nábytek 
do dvou pokojů a koupelny ve skautské klubovně. 
Skauti klubovnu vymalovali a všechno krásně připravili. 21.3. 2022 jsme
přivítali  ukrajinskou skupinku tří žen a čtyř dětí z Mikolajeva.

Farní charita spolupracuje od března 2022 s Potravinovou bankou 
Central v Modleticích. (od května přestěhovaná do Dubče)

Rozdalo se 544 kg trvanlivých potravin, 94 kg ovoce a zeleniny, 51 kg
mléčných chlazených výrobků, 14 kg chleba a pečiva, 23 kg drogerie.

Potravinami jsme podpořili:
• skupinku Ukrajinců v skautské klubovně v Radotíně
• mladou ukrajinskou rodinu z Radotína
• skupinku Ukrajinců bydlících ve farním bytě na Smíchově
• maminku samoživitelku z Radotína
• sociálně slabou rodinu, prostřední dcera se léčí s těžkým onemocněním
• maminku samoživitelku se čtyřmi dětmi, která žije ve velké chudobě
• sestřičky Františkánky z Radotína

Dary za rok 2021 od soukromých dárců celkem 109 000 Kč.

Srdečně děkujeme za Vaši štedrost a finanční podporu, bez níž by pomoc
nebyla možná!

"Shromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději
nevykopávají a nekradou. (Mt 6,20)"

"V tom jsem uslyšel hlas Pána: Koho pošlu a kdo nám půjde? Řekl jsem: Hle,
jsem zde, pošli mne! (Iz 6,8)"

Chcete se zapojit ve Farní charitě jako dobrovolník? Budu se těšit!

Za Farní charitu 
                                                                                                 Jana Čierna

Farní Charita
Praha - Radotín

e-mail: radotin@praha.charita.cz
tel: 733 456 769
č.účtu: 115-7334840247/0100

Obrázek: poděkování od dětí z
obdarované rodiny
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Mše sv. u příležitosti 50. narozenin P.Timoteje a
ukončení školního roku 25.6.2022

Kdo miluje Boha, má rád společenství. Bůh je společenství třech osob, který
nás všechny miluje a z lásky k člověku se stal člověkem, aby nás svojí smrtí a
vzkříšením přivedl ke spáse, On je naše spása. Žádá  od nás, že ho budeme
napodobovat. 
Nemůžeme spasit svět, to učinil On, ale způsobem života můžeme druhým
na cestě ke spáse pomoci. Dobré společenství je zrcadlem Boha mezi námi.
Proto bych za srdce rád poděkoval všem, kteří se účastnili farní slavnosti na
ukončení školního roku a na poděkování za dar mého života. Velmi jsem
vnímal radost dětí ale i vás dospělých, že se společně můžeme radovat a více
se přibližovat. Bezprostřednost a srdečnost byla všudypřítomná. Moc si přeji,
abychom společně nacházeli co nejvíce času a možností k podobným
událostem. 
Nebudu děkovat jednotlivcům, ale děkuji všem nejen za organizaci,
pohoštění, ale i za doprovodný program.
Pán Bůh vám vše hojně plať 
P. Timotej Maria 

P.S.: Za všechny dárky děkuji, udělaly mi velkou radost!!!

Foto: Petr Martínek
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Katechismus katolické církve

Foto: Martina Řehořová,  více na www.clovekavira.cz

Umět poděkovat je dar zrcadlící pokoru člověka. Jsem rád, že Milan a Ludmila
Hopfingerovi přišli a tím nejvznešenějším způsobem, kterým je mše svatá,
poděkovali Bohu za dar manželství v den 50. výročí.
Do dalších let za celou farnost vyprošuji hojnost milostí od našeho Pána.

Bůh povolal muže a ženu, aby byli navzájem jeden pro druhého a nebyli už "dva,
ale jeden" (Mt 19,6): takto mají prožívat lásku, být plodní a sami se stávat
znamením Boha, který je přetékající láska. KKC 1601-1605

Zdroj: YOUCAT

Manželství
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První svaté přijímání 19.6.2022
 v kostelích v Radotíně a v Černošicích

Foto: Martina Řehořová,
více na www.clovekavira.cz

Dne 5.6. proběhlo v našich farnostech biřmování, za
Radotín byl biřmován jistý Filip Řehoř. Dne 19. 6. proběhlo
první svaté přijímání, v Radotíně šel jistý Štěpán Řehoř.
Není to náhodná shoda. Opravdu se jedná o velké
požehnání pro naši rodinu, za které jsme Bohu velmi
vděčni a doufáme, že nás to duchovně posílí na naší cestě. 

Náš velký dík patří hlavně otci Timotejovi, za přípravu
obřadů i naši duchovní průpravu, pak samozřejmě biskupu
Zdenkovi, že mezi nás zavítal i za jeho slova. V neposlední
řadě bychom ale chtěli poděkovat vám všem za gratulace a
především za modlitby.
                                                                                        Filip Řehoř

Stránky Farního zpravodaje jsou otevřené všem, těšíme se na vaše příspěvky.
Uzávěrka dalšího čísla je 27.7., zpravodaj vyjde 30.7.

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
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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

 



Přihlášky na náboženství odevzdávejte pokud možno co nejdříve.
Využijte možnosti zaškrtnout nejvhodnější čas, ať je snadnější vytváření rozvrhu.

Pozn.: "Život je otázkou priorit, kde je v nich Bůh?"
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" Ďábel se nás snaží přesvědčit, že hřích není nic vážného a že Boží zákon
můžeme porušovat, aniž bychom se kvůli tomu příliš znepokojovali. Chce zakalit

naše správné chápání Boha ve vztahu k člověku. Klame nás a konejší, aby se
mohla šířit temnota vlády hříchu. My však známe krásná slova žalmu: "Blaze

tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina" (Ž 39,5) Pro věřícího je pravda, která
existuje mimo Boha, jen dílčí a subjektivní."
 Robert kardinál Sarah - Den se již nachýlil

Farní zpravodaj
číslo 4/2022

2. 7. 2022

Slovo pro tento týden

Bratři a sestry,     
máme za sebou další školní rok a mnohým z vás již školní docházka nic
neříká, ale život farnosti je tím podstatně dotčen, končí náboženství a děti se
těší na prázdninová dobrodružství. Ze zkušenosti vím, že i počty účastníků
mší svatých jsou podstatně nižší. Tedy i v letošním roce bude rozpis
bohoslužeb jiný než ve školním roce. Pokud to bude jen možné, rád budu
občas zpřístupňovat kostel v Radotíně pro večerní adoraci, proto sledujte
ohlášky na webových stránkách, mše budou naopak v ranních hodinách (po-
čt), páteční večer a soboty a neděle beze změn. 
Rád bych vám všem popřál požehnaný prázdninový čas, ať se ze všech cest
vracíte odpočatí, plní elánu a radosti z prožitých chvil na místech, které
navštívíte.  Věřte mi, že se za vás budu modlit a vyprošovat všem ochranu a
hojnost milostí. Nezapomeňte, že čas prázdnin a dovolených máme využít k
načerpání sil po duchovní i tělesné stránce. 

Ke všemu dobrému, co se Bohu líbí, ze srdce žehná 

váš farář
Timotej M. P. Vácha

Ohlášky farnosti

V týdnu od 3.7. 2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujeme na:

V týdnu od 10.7. 2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujeme na:

Třebotov - Přibylovy; Radotín - Oravcovy; Černošice - Appeltauerovy

Třebotov - Sr. Kláru; Radotín - Kopačkovy; Černošice - Dvořákovy

Na stránkách farnosti se můžete přihlásit k odběru novinek, které vám
budou zasílány na e-mail.

V týdnu od 17.7. 2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujeme na:
Třebotov - Semerádovy; Radotín - Linkovy; Černošice - Sládkovy
V týdnu od 24.7.. 2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujeme na:
Třebotov - Forstovy; Radotín - Řehořovy; Černošice - Kozlovy

Prázdninový rozpis bohoslužeb:
Radotín:      úterý- čtvrtek:      08:00 hod.
                      pátek:                   18:30 hod.
                      neděle                  08:30 hod.
Černošice:  neděle                  10:30 hod.
Třebotov:   sobota:                 18:00 hod.
Kosoř:         31.7. a 13.8.         16:30 hod.


