
20. prosince 1905 vydal Sv. Otec Pius X. památný dekret o častém sv. přijímání.
Říká se v něm, že je touhou Ježíše Krista a církve, aby všichni věřící každodenně
přistupovali ke stolu Páně. Získají tak sílu ke zdolání překážek na cestě k Bohu:
potlačí nezřízené náklonosti, zbaví se pozvolna každodenních poklesků z lidské

křehkosti a upevní se proti možnému pádu do těžkého hříchu.
Podmínkami častého sv. přijímání je stav milosti (bez těžkého hříchu) a čistý

úmysl (tzn., že věřící člověk hledá posilu na cestě k Bohu a ochranu proti vlastní
slabosti). Není ovšem pochyb, že čím lépe se duše připraví a čím vroucnějším
díkůčiněním ukáže, že si této svátosti váží, tím bohatší plody může očekávat.

Z pramenů duchovního života

Farní zpravodaj
číslo 7/2022
17. 9. 2022

Slovo pro tento týden

 
Timotej M. P. Vácha

Ohlášky farnosti

V týdnu od 18.9.2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na:
Třebotov – Fafejtovy;  Radotín – Hajnovičovy; Černošice – Jiřího Šrámu

 
V týdnu od 25.9.2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na:
Třebotov – Čermákovy;  Radotín – Flodrovy; Černošice – Helenu Langšádlovou

Pohlédneme-li na osobu sv. Václava, zcela jistě nepřehlédneme,
jak hluboká byla jeho touha být přítomen na mši svaté. Už

jenom tento moment je velká výzva pro naše zamyšlení ohledně
účasti na mši svaté a možnosti přistupovat k sv. přijímání. Přeji

nám všem, aby nás Duch svatý v tomto zamyšlení zavedl na
hlubinu a dal nám poznat velikost tohoto daru. Kéž láska 

k Eucharistii a touha po ní v nás stále roste.

"Eucharistie je moje autostráda do nebe."
"Čím častěji přijímáme Eucharistii, tím více
se připodobníme Ježíši, takže už na zemi

zakusíme příchuť nebe."
bl. Carlo Acutis



 
1. října nebude v Černošicích ranní mše svatá, pro ty kdo

nebudou s námi na Hoješíně, je zde zajímavá nabídka:
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Katechismus katolické církve
O nedělích a zasvěcených svátcích je katolický křesťan zavázán účastí na mši
svaté. Avšak ten, kdo skutečně vyhledává Ježíšovo přátelství, následuje Ježíšovo
pozvání ke stolu, kdykoliv má k tomu možnost.

   (KKC 1389,1417)
Zdroj: YOUCAT

Stránky Farního zpravodaje jsou otevřené všem, těšíme se na vaše příspěvky.
Uzávěrka dalšího čísla je 27.9., zpravodaj vyjde 1.10.

Za obsah příspěvků zodpovídají jejich autoři. Neoznačená fota jsou ilustrační.
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

Velký dík patří Patricii, Adéle, Sašce a Evičce za skvěle připravený program pro
děti. Díky vám za ochotu, flexibilitu a čas, který jste přípravě věnovaly. Děti si
to moc užily!
A také děkuji vám, Petře, Bětko & Matěji za nabídnutou pomoc.
V neposlední řadě díky všem, kteří jste svou přítomnosti přispěli k příjemné
atmosféře dne a dětem tak pomohli společně a radostně vkročit do dalšího
školního roku. 
                                                                                                              MH

Farní piknik na Višňovce 4.9.2022 Foto: Radka Šerclová
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Společenství seniorů MaNa
Trvá už deset let a obvykle se na setkání sejde 15 až 20 lidí, při různých
přednáškách a dalších akcích i více.
V MaNě se počínaje 29. zářím budou od 14 hodin (do cca 16:30) každý lichý
čtvrtek scházet senioři z okolí kostela, ale i Mokropes. Kromě setkání při kávě
a čaji pořádají různé další akce - výlety s poznávací či zahradnickou tematikou. 
Připravují se opět přednášky 
významných osobností nejen 
z Černošic a koncerty
dětí pro seniory. 
Všichni nově příchozí jsou vítáni. 

Alena Štěpánková
koordinátor setkávání
tel.: 731 898 700

Jste zváni .....
Spolčo mládeže
Ahoj! Srdečně Tě zveme na naše spolčo. Jsme parta lidí cca od 15 do 25 let.
Dá-li Pán, budeme se scházet opět od října každý týden. Mezi námi zažiješ
spoustu chvil radosti, modlíme se, zpíváme, sdílíme se, vzděláváme se ve víře
a snažíme se poznávat Boha. Každý jsme jiný a to nás hodně baví. Moc rádi tě
mezi námi uvidíme a těšíme se až tě poznáme! 

Pro bližší info se obrať na Patricii Zálešákovou na tel.: 739 235 773 nebo na  
e-mail: patriz22@seznam.cz

 

Foto: Adéla Flekalová

Nábožko pro předškoláky
První hodina bude  v pátek 23. 9. 2022 ve 14:00 ve skautském středisku
Radotín (z důvodu rekonstrukce fary). Nábožko bude opět až do konce
školního roku. 
Letošním tématem jsou Evangelijní příběhy.  

Nábožko je jako vždy na základě podkladů a materiálů od paní PaedDr.
Marie Nedbalové (nesmírně energická a chytrá žena), která ho vyučuje už
přes 30 let ve Stodůlkách. Musím říci, že její forma mě nadchla, protože je
neskutečně jednoduchá a logická -> pro děti uchopitelná. 
Každá hodina je jak pro děti, tak pro rodiče skvělý zážitek. Nábožko je
ideální pro děti od 2 do cca 7 let dítěte. 

Cena za kroužek je 400,- Kč na celý školní rok. Částka zahrnuje pouze
materiál, který je potřeba k výuce a který děti dostanou. A na konci roku
poté bude velké hledání pokladu.

Kroužek bude každý pátek (mimo prázdnin) od 14:00 do  15:00 hodin. Je
však již tradicí, že většinou se rodiče a děti zdrží cca do 16:00 hodin. Kdy si
děti společně pohrají a rodiče popovídají.  Kroužek je jak pro dítě, tak pro
rodiče -> tedy rodič by tam měl být s dítětem. Ale pokud již dítko chodí do
školy, je možné, aby tam bylo samo. 

Přihlásit se můžete u paní Jany Oravcové na tel: 739 357 733 nebo na e-
mailu: janaoravcova83@gmail.com 

Pokud budete na nábožko docházet, napište mi prosím:
 1) jméno přihlášeného dítěte / dětí + datum narození 
 2) jméno a věk doprovázejících dětí (většinou mladší děti, které se aktivně
hodiny neúčastní) 
 3) aktuální kontakty email/ telefon 
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Jak vznikly naše modlitby maminek v Radotíně? Setrvávala ve mne intenzivní
myšlenka propojit a seznámit navzájem maminky a tehdy předškolní děti v
naší farnosti. Říkala jsem si, že když nabídnu nějakou konkrétní možnost se
setkat, tak třeba přijdou. Na jednom letním rodinném táboře mě velmi zaujala
iniciativa Modlitby matek, a to rozhodlo. Zakrátko jsem oslovila jednu
maminku a pak se k nám přidaly další maminky s dětmi…a další děti se nám
postupně narodily. Máme dohromady našich 26 dětí !

To vše běží a funguje s Boží pomocí od r. 2016. V době různých covidových
opatření jsme využívaly on-line setkání. Vždy jsem vnímala, jak nám na
setkávání záleží, jak se na sebe navzájem těšíme. I když se někdy kvůli našim
dětem a dalším povinnostem sejdeme jen v menší skupince, je to požehnané.
Scházíme se v pátek nebo podle domluvy. Dohromady je nás aktivních 8
maminek.

Je zajímavé pozorovat, co vše se k našemu setkávání postupně přidalo – jedna
maminka se nabídla učit náboženství naše děti od 3 let, vyučování „štafetově“
dále pokračuje. Pak jedna maminka v sobě objevila a vyslovila touhu sloužit
ubohým lidem na okraji společnosti, seniorům a různě handicapovaným.
Založila radotínskou pobočku Charity. Další maminka naše děti zapojila do
skautských aktivit, kde spolu mohou být i starší děti…prostě vše dál žije.
Všechny jsme ve spojení i během všedních dní, velmi často i s praktickou
pomocí. Mohu být jen vděčná za chvíle, kdy se můžeme při modlitbách scházet
a odevzdávat do Božích rukou naše děti, manžely, blízké i vzdálenější členy
rodiny. Když některá z nás na setkání chybí, modlíme se vždy i za její rodinu.
Vnímám, jak je pro mne vzácné se společně podporovat vzájemnou pomocí,
zkušenostmi a přátelstvím.

Pro vznik další modlící se skupinky je třeba alespoň dvou maminek do počtu 8,
pak je dobré založit další. Více na https://www.modlitbymatek.cz/.
                                                                                                              Milena Zvěřinová

 

Modlitby matek - co to pro mne znamená? Nejen útěcha, že jako skupina
místních matek odevzdáváme své děti v důvěře Bohu, ale na osobní rovině mi
tato skupina neuvěřitelných žen velmi zasáhla do života. Pominu-li skutečnost, že
se můžeme podržet duševně v modlitbách, funguje skupina také terapeuticky
jako setkání žen, kde můžeme probírat všechno, co nás zrovna "pálí" také na
světské úrovni 😉 Ačkoliv jsem v posledních letech s matkami byla ve styku spíše
virtuálně, v době velké nouze nabídly pomocnou ruku a stály při nás. To jim
nikdy nezapomenu a velmi mě to dojímá. Pokorně děkuji Pánu za každou z nich!
T.S.

Jsem ve skupince modliteb matek v Radotíně. Ačkoli pro nás není lehké najít
jeden čas setkávání a vždy se setkat, stále se držíme a každá zrealizovaná
modlitba je pro nás velké požehnání. Modlitby nejen prohlubují náš osobní
duchovní život, ale daly vzniknout našemu přátelství, díky kterému cítíme ve
farnosti více své místo, svůj domov. Také se nám daří každým rokem zrealizovat
letní společný výlet. Z letošního výletu vznikla tato společná fotka.
M.G.

Foto: archiv autorky
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Soukromá inzerce

Dopřejte (si) kvalitní klášterní dobro-Ty :)
Prodáváme skvělé produkty z klášterů z Čech (Poličany,
Nový Dvůr), Francie, Itálie, Řecka nebo Maďarska vysoké

kvality s individuálním přístupem k výrobě. 
 

Na stránkách www.dobrotyzklasteru.cz naleznete
klášterní kosmetiku (mýdla, šampony, parfémové vody),

čokolády, hořčice, džemy a spoustu dalších úžasných
produktů. 

 
Možnost výdejního místa v Černošicích, Táborská 1187.

Ještě 4 volná místa 
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produktů. 

 
Možnost výdejního místa v Černošicích, Táborská 1187.

Ještě 4 volná místa 



Černošické varhany – co nás čeká?
Mezi pravidelnými návštěvníky černošického kostela není asi nikdo, kdo by si
toho nevšiml. Černošické varhany to „mají za sebou“. Sloužily dobře a dlouho.
V posledních měsících ale varhaníci doprovázejí mši svatou jen díky provizorně
instalovanému elektroakustickému nástroji. Řešení neutěšeného stavu se už
několik měsíců připravuje. Na konci této aktivity by měly na černošickém kůru
vyrůst nové kvalitní varhany za několik miliónů korun.

Co se dosud odehrálo? Byl založen Nadační fond Assumpta, který bude
shromažďovat finanční prostředky na pořízení nových varhan a koordinovat
postup prací. Zakládací listina byla registrována u příslušného obchodního
soudu, který fondu přidělil IČ. Byl založen transparentní účet. V procesu
přípravy jsou webové stránky.

Místa ve správní radě Nadačního fondu Assumpta přijali Petr Řehoř
(předseda), Petr Pánek (místopředseda), P. Timotej Vácha, Ema Dvořáková,
Hubert Poul, Michael Verner a Petr Wolf. V revizní komisi zasedli tři právníci
černošické farnosti: Daniel Weinhold, Šimon Hradilek a Ivan Tobek. 

Správní rada vstoupila do jednání s diecézním organologem Štěpánem
Svobodou, který záměr podpořil. V současné době se finalizují detaily smlouvy
o spolupráci s Arcibiskupstvím pražským a zpracovává se potřebná
dokumentace pro stavební úřad. 

Jaký bude postup prací? V první řadě dojde k rozebrání nástroje. Některé
píšťaly uchováme ve skladovacím prostoru, zbývající část starých varhan bude
zlikvidována. V prostoru kůru dojde k sanaci stávající podlahy a k položení
podlahy nové. 

Současně bude probíhat příprava návrhu nového nástroje (situace, pohledy),
se kterou musí vyslovit souhlas Národní památkový ústav. Dalším krokem
bude výběrové řízení na zhotovitele varhan a pak už přijde na řadu stavba
nástroje. 

Za jak dlouho uslyšíme z černošického kůru opět burácet klasické varhany? To
zatím nikdo přesně neví. Záleží zejména na tom, jak rychle se Nadačnímu
fondu Assumpta podaří shromáždit potřebný obnos, ze kterého se výše
popsaná aktivita bude financovat. 

                                                                                       Martina Řehořová, Petr Pánek

Příspěvky na černošické varhany
Číslo účtu: 311081055/0300 (ČSOB)

Pro vystavení potvrzení o přijatém daru/darech je třeba uvést ve zprávě
pro příjemce jméno a příjmení/název firmy, adresu trvalého pobytu/sídlo

firmy + IČ
Potvrzení se bude vystavovat k 31. 12. pro účely odpočtu hodnoty daru ze
základu daně dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, při dodržení

zákonných podmínek

                                                                                                       foto: Martina Řehořová
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Nacházíme se před zahájením přestavby fary v Radotíně na komunitní centrum.
Rád bych poděkoval všem, kteří se přičinili o vyklizení fary a následné odvezení

věcí jak k uskladnění tak naložení kontejneru do sběrného dvora. Byla to
neskutečně příjemná souhra vašich schopností a já všem ze srdce děkuji. Těším

se, až budeme po rekonstrukci prostory opět zaplňovat :-)
P. Timotej Maria

foto: Martina Řehořová
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20. prosince 1905 vydal Sv. Otec Pius X. památný dekret o častém sv. přijímání.
Říká se v něm, že je touhou Ježíše Krista a církve, aby všichni věřící každodenně
přistupovali ke stolu Páně. Získají tak sílu ke zdolání překážek na cestě k Bohu:
potlačí nezřízené náklonosti, zbaví se pozvolna každodenních poklesků z lidské

křehkosti a upevní se proti možnému pádu do těžkého hříchu.
Podmínkami častého sv. přijímání je stav milosti (bez těžkého hříchu) a čistý

úmysl (tzn., že věřící člověk hledá posilu na cestě k Bohu a ochranu proti vlastní
slabosti). Není ovšem pochyb, že čím lépe se duše připraví a čím vroucnějším
díkůčiněním ukáže, že si této svátosti váží, tím bohatší plody může očekávat.

Z pramenů duchovního života

Farní zpravodaj
číslo 7/2022
17. 9. 2022

Slovo pro tento týden

 
Timotej M. P. Vácha

Ohlášky farnosti

V týdnu od 18.9.2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na:
Třebotov – Fafejtovy;  Radotín – Hajnovičovy; Černošice – Jiřího Šrámu

 
V týdnu od 25.9.2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na:
Třebotov – Čermákovy;  Radotín – Flodrovy; Černošice – Helenu Langšádlovou

Pohlédneme-li na osobu sv. Václava, zcela jistě nepřehlédneme,
jak hluboká byla jeho touha být přítomen na mši svaté. Už

jenom tento moment je velká výzva pro naše zamyšlení ohledně
účasti na mši svaté a možnosti přistupovat k sv. přijímání. Přeji

nám všem, aby nás Duch svatý v tomto zamyšlení zavedl na
hlubinu a dal nám poznat velikost tohoto daru. Kéž láska 

k Eucharistii a touha po ní v nás stále roste.

"Eucharistie je moje autostráda do nebe."
"Čím častěji přijímáme Eucharistii, tím více
se připodobníme Ježíši, takže už na zemi

zakusíme příchuť nebe."
bl. Carlo Acutis


