
Ideální mariánská úcta musí být pevně zakořeněna ve víře, zakotvena v naději,
prožívána v lásce. Je to úcta, v níž má liturgické vyjádření, jež svátostně

zpřítomňuje Kristovo spasitelské tajemství a uvědomuje si podíl Panny Marie na
tom všem, neoddiskutovatelný primát. Tyto liturgické výrazy mariánské úcty mají

rovněž představovat inspiraci a cílový bod pro lidovou úctu.
 

Matka Páně - Památka-Přítomnost-Naděje; Mezinárodní papežská mariánská
akademie - Karm.nakl.2003

Farní zpravodaj
číslo 5/2022
13. 8. 2022

Slovo pro tento týden
Bratři a sestry,     
dostává se vám do rukou další číslo našeho zpravodaje, tentokrát v rámci
oslav jednoho z našich kostelů, v současnosti nejnavštěvovanějšího. 15.8. je
slavnost Nanebezvetí Panny Marie a jak všichni moc dobře víte, tento titul
patří černošickému kostelu. Věřím, že oslavy prožíváte radostně a vaše srdce
jsou naplněna radostí, jak důstojný titul tento kostel má. V minulém týdnu,
jsem se vrátil z Mladifestu v Medžugorje, toto místo nese dnes mnoho
přídomků, jako: Zpovědnice světa, Škola Panny Marie apod. Některé zážitky
popisuje ve svém článku mládež, já bych rád jen podotkl, že toto místo a
mariánská úcta pro mne moc znamenají a jsem rád, že kostel zasvěcený
Panně Marii zatím nechyběl v žádné farnosti, kde jsem působil. Někteří
mariánskou úctu zlehčují a modlitbu růžence považují za zbytečnost, moc
bych si přál, aby takových farníků bylo u nás minimum, nejlépe nebyl žádný.
Nikdo z nás není stejný, proto to budeme prožívat různě, ale důvěřujme v
mocnou přímluvu Matky Boží, nezapomínejme, že ona nazvala růženec
zbraní v našich rukách. Tento svět potřebuje náš duchovní boj. Věřím, že
každý den naleznete důvod, proč se k Panně Marii obrátit a s ní rozjímat o
našem Spasiteli.  Přeji krásné dny a požehnané chvíle modlitby.

váš farář
Timotej M. P. Vácha





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?"



Jste 14+ a chcete pomoci s přípravou programu pro děti? Kontaktujte
 Marii Hradilkovou na tel. 777 673 303.



Katechismus katolické církve
Učit se modlitbě od Marie znamená připojit se k jejím slovům: "Ať se mi stane
podle tvého slova (Lk 1,38). Modlitba je v konečném důsledku sebeodevzdáním,
kterým odpovídáme na Boží lásku. Říkáme-li spolu s Marií "ano", dáváme tak
Bohu možnost, aby žil svým životem v našem životě. (KKC 2617,-2617, 2622,
2674)

Zdroj: YOUCAT

Poutní mše sv. v kapli sv. Anny v Kosoři 31.7.2022



Stránky Farního zpravodaje jsou otevřené všem, těšíme se na vaše příspěvky.
Uzávěrka dalšího čísla je 30.8., zpravodaj vyjde 3.9.

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

 

               Charismatická konference v Brně

Byla jsem požádána, abych napsala pár řádků o účasti na letošní Charismatické
konferenci v Brně, které jsem se zúčastnila již počtrnácté.

Konference probíhala ve dnech 6. – 10. 7. 2022 po téměř tříletém přerušení kvůli
covidu. 

Letos nás bylo  v Brně z Radotína šest (Lida a Petr Martínkovi, Zuzka a Ota
Procházkovi, Marie Linková a Jitka Popelková z Třebotova). Samozřejmě jsme se
tam potkávali s dalšími farníky z Třebotova, Černošic, Dobřichovic a Stodůlek.
Celkem se konference zúčastnilo 6.000 lidí a kněží bylo asi 50.

Každý den začalo ráno chválami, pak byla přednáška a odpoledne po obědě další
přednáška. Kdo hledal chvíli ztišení, mohl zajít do provizorní kaple, kde byl stálý
výstav Nejsvětější svátosti oltářní. Po odpolední přednášce byla každý večer
 sloužena mše sv. 

Účast na konferenci přineslo ztišení, odevzdání všeho, co nás trápí a co bychom
rádi změnili na sobě,  mezi svými blízkými nebo okolo nás. Hlavně  jsme byli
naplněni radostí, protože jsme zde  mohli, dá-li se to tak říci,  téměř hmatatelně
cítit, že je mezi námi Duch Svatý.

Odjeli jsme  z Brna naplněni radostí, povzbuzením, posílením naší víry domů, do
všedního uspěchaného života, abychom se vše co nás tam oslovilo: ať při
přednáškách nebo modlitbách, snažili uskutečňovat s pomocí Ducha Svatého ve
svých rodinách a okolí. Mně utkvěl v mysli refrén jedné písničky: „ Vládni mi, Pane
můj, vládni mi.“

Příští konference bude  5. – 9. července 2023.
                                                                                                                   Marie Linková
                                                                                                          foto: Petr Martínek

                      



 



Farnost v posledním století a co říká Matka Tereza

100 let: Rok 1922 pro farnost Třebotov znamenal velký ekonomický přerod. V
souvislosti s pozemkovou reformou farnost musela ze zákona prodat pachtýřům
pozemky, pokud nechtěli setrvat v pachtu. Ani nemá smysl zde vyčíslovat fakta, ale
jen bych chtěl se podělit o to, že ztráta se většinou týkala záduší kostelů, tedy
výnosů, které byly přednostně „předurčeny“ pro zajištění provozu a oprav kostelů
se hřbitovy, takže spíše praktických starostí. Za uplynulé století jsme zaznameli
více období, kdy přicházela církev o majetek a musela se potýkat se starostmi o
financování. Přesto církev je stále svěží, stále slyšíme radostnou zvěst z úst kněží o
vzkříšeném Ježíši, vnímáme Boží přítomnost a naději v milosrdenství.

80 let: Píše se rok 1942. Už rok ve farnosti Třebotov působil nový farář Jaroslav
Janák. V říjnu stihla farní budovu pohroma. Celá západní část do zahrady, část
severní strany a část jižní strany vyhořely. Rozsáhlý požár vznikl od starého
zasypaného komína v místě napojení na nový. Farář Janák popisuje v kronice
obraz hrůzy, který měl tehdy před očima. Fara byla opravena jen v křídle nad
vjezdem a zůstala obyvatelná jen částečně. Dnes po osmdesáti letech sice tento
objekt farnost nevlastní, ale farnost žije a dýchá, vyrostlo zde za tu dobu několik
generací obyvatel a stále je tu dost mladých, kteří jsou vnímaví a slyší Boží hlas.

75 let: Po 2. světové válce v roce 1947 si připomínáme povodně na Berounce.
Ovšem povodeň se konala také na kopci v Třebotově. Dne 14. března se přihnal
teplý vítr a rychle roztál sníh a ledy ve vesnici, silnicí se valily proudy vody, že se po
ní ani nedalo jít. V kostele právě probíhal pohřeb. Od kostela se nedalo vůbec jít a
pozůstalí s farářem byli převezeni na hřbitov nákladním autem. Stále býváme
překvapeni, co nám příroda uchystá a jaké starosti nám to přinese. 

25 let: Na velehradskou pouť v roce 1997 začalo na Moravě pršet a po dvou
dnech vytrvalých dešťů vznikla z toho rozsáhlá povodeň po celé Moravě. Farnost
se tehdy do pomoci zapojila neobvykle aktivně. Kromě několika finančních sbírek a
další pomoci vypravila pod záštitou Farní charity dvě auta obsazená muži
dobrovolníky z farnosti, kteří pomáhali více jak týden s odklízením následků a
opravami. Nejprve jsme byli posíláni v Otrokovicích na různá místa podle potřeby.
Po několika dnech jsme se přemístili do vesnice Tlumačov, kde desítka domů
musela být zbourána.



 Tam tato skupina dobrovolníků pomáhala rodině se 6 dětmi s obnovou
rodinného domu. Přináší to radost, že jsem mohl být užitečný tomu, kdo se ocitl v
nesnázi. Boží přítomnost se projevuje skrze nás tím, že jsme ochotni pomoci
druhým v nesnázi. 

20 let: Tady bych vás odkázal na výstavu ke 20. výročí od rozsáhlých povodní po
celé České republice, která se koná o mariánské pouti v Maně v Černošicích.
Mimo jiné víte, že v roce 2002 do Černošic přijela pomáhat s likvidací škod
skupina 20 dobrovolníků z Farní Charity v Hradci Králové? Tedy také je důležité
nabízenou pomoc umět přijmout. V současné době zase pomáháme my třeba i
těm, kteří se před válkou na Ukrajině uchýlili do bezpečí do našich měst. 

Stále máme před sebou touhu se setkáním s Ježíšem, s Eucharistií s nadějí, že
dáme průchod tomu, co od nás Pán očekává. Všechny tragédie a těžkosti, výše
zmíněné, mohou být vodítkem k poznání Božího milosrdenství a radosti ze všeho,
co děláme, a ne k truchlení nad tím, o co jsme přišli. Motto v hlavičce farních
internetových stránek nám dnes nabízí svědectví Matky Terezy: „Nesmíte
oddělovat svůj život od eucharistie. Jakmile to přece jen uděláte, něco se
rozbije. Lidé se ptají: odkud sestry berou radost a sílu k tomu, co dělají?
Eucharistie je víc než jen příjímání; je to zároveň tišení Ježíšova hladu, který
říká: Pojďte ke mně!“                                                                                                                
                                                                                                                      Hubert Poul

Přijďte se podívat na výstavu o mariánské pouti ke 20. výročí této povodně:



Pouť  mládeže na Mladifest 2022 do Medžugorje

Před dvěma týdny jsme se vydali do Medžugorje, abychom se zúčastnili 33. ročníku
Mladifestu - mezinárodního festivalu mládeže. Z naší farnosti to kromě několika
starších účastníků  byla skupinka mládeže ve složení Adéla Flekalová, Patricie a
Valerie Zálešákovi, Saška Čierna, Anežka Dvořáková. Každý jsme přijížděli s jiným
očekáváním a jinými starostmi, ale všichni jsme se těšili. Cestou tam jsme sdíleli
všechno naše nadšení. Autobusem jsme sice jeli dlouho, ale zastavili jsme se na osm
hodin u moře v Makarské, kde jsme nejdříve slavili mši svatou. Po velmi slané
osvěžující přestávce jsme pokračovali do Bosny a Hercegoviny. 

Medžugorje nás překvapila krásným prostředím a horami - také Medžugorje v
překladu znamená Mezihoří. Před zahájením festivalu jsme ještě navštívili horu
zjevení Podbrdo a Križevac. Cestou na vrch jsme si užívali modlitbu růžence a
křížovou cestu při východu slunce. Obě tato místa byla plná poutníků a vyzývala ke
ztišení a modlitbě. Ve volném čase jsme navštívili místní vodopády Kravice a osvěžili
jsme se v nádherném prostředí.



Slavnostní zahájení Mladifestu se uskutečnilo v pondělí večer. Přivítal nás místní
farář Otec Marinko. Povzbudil nás k tomu, abychom se nebáli otevřít svá srdce
Bohu skrze Pannu Marii. Následně všechny přivítal apoštolský vizitátor v
Medžugorje Mons. Aldo Cavalli, který přečetl pozdrav papeže Františka. Během
celého týdne jsme měli možnost vyslechnout silná svědectví, katecheze a slyšeli
jsme mnoho povzbudivých slov. Všechen program byl překládaný do mnoha
jazyků a přenášen skrze rádio. Mezi každým blokem programu nás dostal do
pohybu sbor spolu s týmem animátorů, kteří nás přiučili, jak chválit Hospodina
tancem. Před každodenní večerní mší svatou jsme se také modlili dva růžence.
Růženec byl prokládán písněmi a byl modlen ve všech možných jazycích. Velmi
nás oslovila krása zdejší liturgie, která většinou trvala okolo dvou hodin. Síla
společenství 554 kněží a padesátitisícového davu věřících toužících po tělu Páně
a spojeních láskou k Bohu byla neskutečná. Na závěr dne jsme měli možnost
adorovat tělo Páně. Adorace byla doplněná hudbou, kterou měl na starost
mezinárodní sbor. Jeden večer byla adorace ozvláštněná aktivitou. Od oltáře ze
zapálené paškálové svíce, se k nám šířilo světlo přes svíčky každého jednoho z
nás a mělo znázornit přijmutí Světla světa a jeho šíření k dalším.



Ne nadarmo se Medžugorji říká zpovědnice světa. Možnost k svátosti smíření byla
po celou dobu konání festivalu. Byla tu spousta kněží, takže se každý mohl
vyzpovídat ve svém rodném jazyce, odvážlivci i v jiném. Velmi jsme ocenili to, že
stále byla připomínána důležitost svátosti smíření a touhy po čistotě srdce.

Po celou dobu jsme cítili přímluvnou ruku Panny Marie, která nás celým festivalem
provázela, aby nás nakonec přiblížila k Ježíši.
Celý festival pro nás byl velkým duchovním obohacením. Znovu jsme se zamilovali
do růžence a připomenuli si jeho důležitou roli. Povzbuzovala nás radost a nadšení
dalších, možnost sdílení svých bolestí a chyb ve svátosti smíření a síla společenství.
A díky Panně Marii jsme se učili žít heslem letošního ročníku: " Učte se ode mě a
najdete mír."
                                                                               Patricie Zálešáková a Adéla Flekalová



Foto: P.Timotej Maria, Natálie Kováčová, Adéla Flekalová, Saška Čierna



„aby zazářil
 těm, kdo žijí v

temnotě a v stínu smrti, a

uvedl naše kroky na cestu

pokoje.“ Lk 1,79

Světlo Kristovo

I toto byl velmi silný večer v Medžugorje





Ohlášky farnosti


