
Čím se inspiruje láska k chudým?
Láska k chudým musí být poznávacím znamením křesťanů. Chudé nelze

odbýt jen nějakou almužnou, protože mají právo na spravedlnost. Křesťané
mají povinnost dělit se o to, co mají. Příkladem lásky k chudým je Ježíš
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Ohlášky farnosti

V týdnu od 2.10..2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na:
Třebotov – P. Zdeňka;  Radotín – Dřevojákovy; Černošice – Jindru Jungwirthovou

 
V týdnu od 9.10.2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na:
Třebotov – P. Timoteje;  Radotín – Krystovy; Černošice – P. Zdeňka Skalického

 V roce 2019 jsem nastoupil do našich farností
netušíce, co mě zde čeká. To je tak vždy, když se
stěhujeme na místo, které neznáme. Co však bylo
mimo jiné velmi příjemné? Tři sestry, za kterými je
neskutečný příběh, který v celistvosti zná zcela
jistě jen náš Pán, kterému sloužíme. Tři úžasné
sestry Františkánky Misionářky Nejsvětějšího
Srdce. V tomto roce to bude 25 let, co se píše
příběh těchto sester zde mezi námi a věřte mi, že
osobní zkušenost je nenahraditelná. Od počátku
nad nimi zní slova: „Mít otevřené oči!“ Ony nemají
jen otevřené oči, tento úkol zvládají skvěle, ale
mají hlavně otevřené srdce pro každého, s kým se
setkají. Jejich příběh a otevřenost je velkou
inspirací pro nás všechny. Věřím, že jejich láska k
bližnímu v naší farnosti vykoná ještě mnoho
dobrého a já jako místní pastýř jsem vděčný, že
nám Pán dopřává jejich milostivou přítomnost.  

Vyprošujme jim dostatek milostí pro jejich práci, o které mnozí tak málo ví.
Buďme za ně vděční a společně poděkujme Bohu, který nám je poslal. 
Bůh nám všem žehnej



 
Společně na  cestě za Boží vůlí

 
Sestry Františkánky Misionářky Nejsvětějšího Srdce

Jubileum  25 let
20.10.1997 - 2022

V říjnu 1996 byl pražský arcibiskup Otec kardinál Miloslav Vlk se svými
spolubratry z ČBK v Udine na duchovních cvičeních. Exerciční dům patřil
sestrám Františkánkám Misionářkám od Nejsvětějšího Srdce. Stačilo pár
dní, aby pochopil charakteristiku františkánské spirituality: jednoduchost, 
 ducha služby, otevřenost druhým. Byl zasažen radostností těchto sester a
proto se obrátil na generální představenou s žádostí o vyslání sester této
komunity do pražské diecéze.
Kladná odpověď na sebe nenechala dlouho čekat a generální představená
se svou radou založila misie v Praze pro hlásání evangelia a pro přímou
pastoraci v církvi v postkomunistické zemi.  A tak 20.10.1997 tři vyvolené
sestry   Emanuela Antonello, Anna Rosa Cavallin a Stefania Bandiera  přijely
do Prahy. Po několika letech došlo k obměně sester a k Emanuele a Anně
Rose přibyla Chiaralberta Gheno.

"S vírou a nadšením těch, kteří se svěřují do vůle Boží a které podpírá
poslušnost představeným, odjíždíme z Itálie do České republiky." - to jsou
první slova kroniky z 20.10.1997.

Začátky byly těžké hlavně kvůli jazykové bariéře a také proto, že ani italští
představení ani sestry neměly tušení, jak se pustit do této misie, o kterou byly 
 požádány Kardinálem Vlkem. Jaké pastorační činnosti dát přednost?

Ale sestry to moc neřešily, musely nejprve koupit dům. Kde? Velký nebo malý? V
centru nebo na periferii? Boží prozřetelnost je dovedla do Radotína, kde je s
údivem  a velkou radostí přivítal P.Evžen Hlaváček s pomocnicí Irenou Kantovou.
Sestry zahrnuly okamžitou konkrétní pomocí, pozorností a bratrským přijetím,
takže se tu cítily jako doma. 

Zakoupený dům bylo nejprve třeba vyčistit od starého nábytku, zničeného
nádobí, starého šatstva a odpadků. Dům byl ve špatném stavu a velmi
zaneřáděný. Brzy se z něj díky velkodušné pomoci  farníků, P.Hlaváčka, p.Kantové
a dalších pomáhajících podařilo vytvořit nový domov. Požehnání domu proběhlo
19.11.1998. Potom sestry Otec kardinál Vlk  s láskou povzbudil k rychlému  studiu
jazyka a současně ponoření do nové reality  a řekl:" Dívejte se kolem sebe,
otevřete oči a dělejte, co je třeba."
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A tak nastal čas pro  novou práci. Sestry začaly tím, že děti z radotínského
kostela pozvaly k nim domů, aby si mohly hrát, dělat ruční práce a také se
modlit a setkávat se.

Další pastorační práce směřovala k pomoci starým i opuštěným lidem. Sestry je
navštěvovaly  v domovech důchodců nebo u nich doma a též rozdávaly svaté
přijímání. 

Sestry se dívaly oteřenýma očima na pražskou realitu, jak řekl Otec kardinál a
viděly  mnoho chudých lidí, kteří žebrali na ulicích.
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Mnoho let již sestry jezdí každé  ráno na pražské hlavní nádraží, kde rozdávají
potravinové balíčky, které připravují před cestou. Bývá to kolem 40 plněných
housek denně, teplá čokoláda v zimě, osvěžující nápoje v létě. Ne vždy jim ale
jídlo stačí. A tak, když mají peníze, dokoupí třeba chléb nebo léky. Potraviny,
ale i oblečení a někdy i finance sestry dostávají hlavně od Italů usazených v
Praze. České dárce v podstatě nemají. 
O této činnosti sester byl uveřejněn článek - viz odkaz a lze si ho poslechnout i
jako podcast - viz   QR kód.
https://www.zdravezpravy.cz/2022/06/22/pan-kardinal-vlk-nam-rekl-sestry-delejte-co-
muzete/

Pravidelně také docházejí do věznice, aby vedly některé skupiny vězňů při
jejich volných hodinách. Vězni mluví se sestrami  o všem, mohou se pomodlit,
společně si zazpívat. Sestry rády naslouchají a sdílí jejich bolesti. 

Další pastorační aktivitou byly pravidelné návštěvy škol v Třebotově, Košířích,
Čestlicích a Radotíně. Věnovaly se a v Čestlicích se stále věnují s dětmi ručním
pracím v odpolední družině.

Sestry se také přidaly k iniciativě jejich italského známého a pravidelně
navštěvovaly některé instituce pro postižené a dále  pro  opuštěné děti. 
 Věnovaly se jim, hrály si s nimi, obdarovávaly je a snažily se je rozptýlit a
zabavit. Bohužel kvůli pandemii tato spolupráce musela být ukončena.

Foto: redakce
www.zdravezpravy.cz

ostatní fotografie:
archiv sester
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Sestry neustále pomáhají a pomáhaly všude, kde je třeba. Připomeňme třeba
obrovské povodně, které postihly ČR před 20 lety.  Sestry s paní Kantovou
vařily povodněmi postiženým lidem polévku. Pro ty, kterým voda vzala všechno
v Radotíně, nosily sestry domů vyprat jejich šaty, ložní prádlo, vracely jim ho
čisté. Sestry popisují, že "Češi, kteří nejsou zvyklí příliš dávat emoce najevo,
nevěřili svým očím." Jeden pán se ptal, jestli to dělají pro svého Boha. Anna
Rosa pohotově odpověděla: "Ano, děláme to pro Boha, protože jsme všichni
bratři. Dnes potřebujete pomoc vy, zítra třeba my. Musíme si pomáhat." Někdo
dokonce telefonoval Otci kardinálovi, že se v Radotíně zjevili andělé, kteří
pomáhají  věřícím  i nevěřícím.

Otec kardinál byl potěšen, ale ne překvapen. Jeho počáteční doporučení mělo
kýžený účinek - řekl: "Nyní vím s jistotou, že máte oči otevřené a vidíte dobře!" 
 Nutno zmínit, že Otec kardinál Vlk sestry během let mnohokrát navštívil a
sloužil mši v jejich malé kapli. Ustavičně je také povzbuzoval k horlivosti.

Během 25 let sestry samozřejmě viděly i mnoho jiných potřeb, například
pomáhají potřebným rodinám oblečením a jídlem. To se daří díky ochotným
přátelům a jednomu majiteli italského supermarketu, který jim již několik let
poskytuje doslova kdeco, za což jsou velmi vděčné.
Samozřejmě sestry se věnují i aktivitám duchovního rázu. Před lety na žádost
některých italských rodičů začaly připravovat jejich děti na 1. svaté přijímání.

Měly příležitost duchovně pomáhat i chudým lidem a bezdomovcům, modlit se s
nimi, doprovázet je k svátostem.

Zdroj textu a fota: kronika a archiv sester

Také se snaží spojovat italskou komunitu a dvě neděle v měsíci se s nimi schází
na mši svatou u sv. Apolináře.
Je třeba zdůraznit, že po celých 25 let v ČR se sestry snaží i o "drobnou"
pastoraci. Pozdravit někoho na ulici, zastavit se, vyslechnout tíživou situaci,
otevřít dveře domu tomu kdo zazvoní, jen aby je pozdravil, přátelsky pohovořit. 
Také mnoho let nabízejí spoluobčanům, kteří o to stojí, chvíle modlitby,
adorace v kapli, sdílení starostí. Tato setkání bývají 1x za měsíc a jsou oblíbená.
Zakončená jsou společným agapé.

Sestry rekapitulují svých 25 let u nás. Mnohokrát slyšely otázku: "Z čeho žijete?"
Zpočátku měly drobný příjem zajištěný s.Emanuelou, která učila v Italském
kulturním centru a dodnes, pokud je to možné, dává hodiny italštiny. Je to
málo na pokrytí potřeb celé komunity, ale je to alespoň nějaká pomoc.
Podstatnější část, tedy zbytek přichází z darů italských dobrodinců, ale též od
místních lidí, kteří jsou ze svých důchodů ochotni něco málo přispět.  A nejen
to. Sestrám nosí jídlo, hotový oběd, sladkosti, praktické dárky k narozeninám
nebo na svátky. Sestry vyjadřují veliký dík a vděčnost farnosti Radotín v čele s
P.Timotejem a místní Charitě, kteří podpořili činnost sester a poskytli
významnou finanční částku. 

Sestry tímto vzdávají díky Dárci všeho dobra  a také těm, kteří jim pomáhali a
pomáhají naplňovat jejich charisma Sester Františkánek od Božského Srdce.
Děkují za vše, co mohly dělat a zvláště za svědectví, které byly schopny vydat i
přes limity každé z nich. Modlí se za všechny, vzpomínají také na všechny,
kteří společenství zde již opustily. Živým i zemřelým vyprošují požehnání, přejí
si, aby farnost byla otevřená všem. S.Anna Rosa svou roztomilou češtinou
dodává: "Náš dům je otevřený a děkujeme všem, protože všechny máme rády
a děkujeme, že nás máte rádi. Pán Bůh dávej požehnání na vás, vaše rodiny a
co vy máte na srdci. Modlete se za nás, aby Pán dal nová povolání do našeho
řádu - naše následovnice. Děkujeme"
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pomáhají naplňovat jejich charisma Sester Františkánek od Božského Srdce.
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Stránky Farního zpravodaje jsou otevřené všem, těšíme se na vaše příspěvky.
Uzávěrka dalšího čísla je 11.10., zpravodaj vyjde 15.10.

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
Zdroj: www.rehole.cz
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Milí (nejen) radotínští farníci,
jako každý rok vybíráme začátkem října
peníze pro dvě děti z Indie, o které pečujeme 
v tzv. „Adopci na dálku“.

Proto se na vás všechny opět obracím s prosbou
o příspěvek. Školné v Indii ve státě Karnataka platíme 
dětem již od roku 2001. Agendu a zajišťování potřebných finančních
prostředků pro tuto charitativní činnost vykonávám od roku 2005 -  převzala
jsem po odchodu paní Kantové. Některé děti již dokončily školní vzdělání, jsou
zaměstnané a podporují svou rodinu.

V současné době máme v péči chlapce a dívku. Chlapec se jmenuje  Prallad,  je  
mu 18 let a chtěl by být učitelem. Dívka se jmenuje Siya, je jí 9 let a  ráda by se
stala lékařkou. Pochází z velmi chudé rodiny.

Školné na jeden rok činí na každé dítě 4.900,- Kč. K tomu patří ještě na Vánoce
dárek (pro každé dítě 1.000,- Kč.) Takže pokud by se vybral dostatek finančních
prostředků, rádi bychom přispěli dětem na vánoční dárky 1.000,- Kč,

Celkem tedy potřebujeme 11.800,- Kč

Pokud by někdo z vás  mohl a chtěl přispět těmto dětem, tak v neděli 9.10. a
následující neděli  16.10. bude v kostele v Radotíně  označená pokladnička pro
adopci. Samozřejmě je možné přispět penězi na tento účel i kdykoliv jindy.

Děkuji vám za pomoc, za to že umožňujete  těmto dětem chodit do školy.
Výsledek sbírky bude opět zveřejněn koncem října ve zpravodaji.

                                                                                                                     Marie Linková

Siya Crasta
nar. 28.6.2013

Prallad Achari
nar. 20.4.2004
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 Svátek narození Panny Marie jsme se
rozhodli slavit nejen v kostele v
Radotíně, ale i v sobotu na poutním
místě v Hájku.   Na toto poutní místo
vede barokní poutní cesta z Prahy. My
jsme však volili cestu autem.
Cílem poutních cest je Hájecká loreta s
milostnou soškou černé Panny Marie
Loretánské.
Hlavním celebrantem poutní mše sv. byl
biskup Václav Malý. Prožitek poutní mše
umocnilo i sluníčko, které nás po celou
dobu provázelo a předpovídaný déšť
přišel až v pozdních hodinách.
                                                                                                                           

manželé Dobruští a Linkovi

Svátek 
Narození Panny Marie

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
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Čím se inspiruje láska k chudým?
Láska k chudým musí být poznávacím znamením křesťanů. Chudé nelze

odbýt jen nějakou almužnou, protože mají právo na spravedlnost. Křesťané
mají povinnost dělit se o to, co mají. Příkladem lásky k chudým je Ježíš

Kristus. KKC 2443-2446
Zdroj Youcat

Farní zpravodaj
číslo 8/2022

1.10. 2022

Slovo pro tento týden

 
Timotej M. P. Vácha

Ohlášky farnosti

V týdnu od 2.10..2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na:
Třebotov – P. Zdeňka;  Radotín – Dřevojákovy; Černošice – Jindru Jungwirthovou

 
V týdnu od 9.10.2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na:
Třebotov – P. Timoteje;  Radotín – Krystovy; Černošice – P. Zdeňka Skalického

 V roce 2019 jsem nastoupil do našich farností
netušíce, co mě zde čeká. To je tak vždy, když se
stěhujeme na místo, které neznáme. Co však bylo
mimo jiné velmi příjemné? Tři sestry, za kterými je
neskutečný příběh, který v celistvosti zná zcela
jistě jen náš Pán, kterému sloužíme. Tři úžasné
sestry Františkánky Misionářky Nejsvětějšího
Srdce. V tomto roce to bude 25 let, co se píše
příběh těchto sester zde mezi námi a věřte mi, že
osobní zkušenost je nenahraditelná. Od počátku
nad nimi zní slova: „Mít otevřené oči!“ Ony nemají
jen otevřené oči, tento úkol zvládají skvěle, ale
mají hlavně otevřené srdce pro každého, s kým se
setkají. Jejich příběh a otevřenost je velkou
inspirací pro nás všechny. Věřím, že jejich láska k
bližnímu v naší farnosti vykoná ještě mnoho
dobrého a já jako místní pastýř jsem vděčný, že
nám Pán dopřává jejich milostivou přítomnost.  

Vyprošujme jim dostatek milostí pro jejich práci, o které mnozí tak málo ví.
Buďme za ně vděční a společně poděkujme Bohu, který nám je poslal. 
Bůh nám všem žehnej


