
Aby balón mohl vystoupat na oblohu, musí odhodit závaží. Stejně tak se i duše,
aby se mohla pozvednout k nebi, potřebuje zbavit malých závaží, jako jsou lehké

hříchy. V případě, že se jedná o smrtelný hřích, padne duše k zemi a zpověď
působí jako oheň, který ji dá vystoupat nahoru - stejně jako u balónu. Proto je

třeba se často zpovídat ...
 

Blahoslavený Carlo Acutis 

Farní zpravodaj
číslo 6/2022

3. 9. 2022

Slovo pro tento týden

Maria, pomoz,
přišel čas, milostivá Matko slyš náš
hlas! V nebezpečí a strádání přímluva
Tvá nás ochrání. Lidská kde síla
bezmocná, Tvá kyne ruka pomocná;
neoslyš proseb dítek svých, k Tobě tak
vroucně lkajících; Matkou ukaž se
laskavou, sešli nám v nouzi pomoc
svou; Maria, pomoz, přišel čas,
milostná Matko, slyš náš hlas. 

Amen.

 
Timotej M. P. Vácha

Ohlášky farnosti

V týdnu od 5.9.2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na:
Třebotov – Uchačovy;  Radotín – Baxovy   ; Černošice – Alenu Lajnovou

 
V týdnu od 11.9.2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na:
Třebotov – Přibylovy;  Radotín – Lochmanovy   ; Černošice – Josefa Vomáčku

I v měsíci září bude Marii patřit několik dní, zvláště
 8. září, kdy budeme slavit její narození. Přeji nám všem,

abychom u ní nacházeli útočiště.



Katechismus katolické církve
Když člověk dosáhne věku, ve kterém je  schopen rozlišovat, je povinen vyznávat
své smrtelné hříchy. Církev naléhavě nabádá věřící, aby tak učinili alespoň
jednou do roka. V každém případě má člověk přistupovat ke svátosti smíření
před → SVATÝM PŘIJÍMÁNÍM, pokud si je vědom závažného hříchu.   (KKC 1457)

 
Zdroj: YOUCAT

- pro osamělého seniora televizi.
Sledování televize mu pomáhá lépe
snášet jeho situaci, také je to pro
něj zdroj informací.

 
 
 
 
 
 
 

 

Místní společenství Sekulárního františkánského řádu v Černošicích
Stejně jako jiné řeholní řády, mají i františkáni svůj třetí řád – terciáře. Žijí podle
řehole, tvoří místní bratrská společenství s vlastním vedením a doprovází je
duchovní asistent z prvního řádu. Členem se může stát každý pokřtěný. Více na
www.sfr.cz.
Členové společenství i jejich duchovní asistent se setkávají obvykle jednou za
měsíc a usilují o prohloubení františkánské spirituality četbou duchovní
literatury, společnými zamyšleními a diskusemi, modlitbou a sdílením radostí i
starostí svého duchovního i rodinného života i života společnosti. Účastní se
také různých poutí, duchovních obnov, formačních programů a dalších akcí
pořádaných řádem na oblastní a národní úrovni.
Černošické společenství má deset členů, polovina je místních, polovina dojíždí.
Setkání probíhají v MaNě v neděli odpoledne, termín je obvykle zapsán v
kalendáři na webu farnosti.
Zveme každého – třeba jen jednou na návštěvu, je možné se předem domluvit
(Lucie tel. 739253485).

Jste zváni .....

Modlitební  společenství – Černošice – MaNa
Jsme místní farníci a scházíme se obvykle 1x za 14 dní – v úterý od 20 h. Bývá
nás 5 – 10 (dospělých). Čteme úryvky z Písma, které přísluší následující neděli, a
povídáme si o tom, co nás zaujalo, co se nějak dotýká toho, co právě prožíváme,
nebo o tom, čemu nerozumíme, protože všichni máme nějakou zkušenost s
vírou. Každý pak může vyslovit své modlitby. Rádi zpíváme. Mluvíme také o tom,
čím žijí naše rodiny, církev i svět. Každý z nás má asi trochu jiný důvod, proč
přichází, ale většina z nás chce kromě nedělní mše svaté ještě něco víc.
Zveme každého – třeba jen jednou na návštěvu. Většinou je termín setkání
uveden v ohláškách, příp. je možné se předem domluvit (Lucie tel. 739253485).

Živý růženec
Od 1. neděle v březnu se v naší radotínské farnosti modlí 20 lidí tzv. živý
růženec, to znamená, že každý den se pomodlíme Radostný růženec  , růženec
Světla, Bolestný růženec a Slavný. Jeden člověk se modlí vždy jen jeden desátek,
který se mění každou první neděli v následujícím měsíci. Modlíme se na tento
úmysl: obrácení Ruska a mír na Ukrajině. Od 4. 9. se už budeme modlit po
sedmé.  Kdo se zúčastní této modlitby  může se  modlit v čase, který mu
vyhovuje. Kdo by se chtěl těchto modliteb zúčastnit může se přihlásit na číslo:
723 986 403  nebo mailem  Linkova.Marie@seznam.cz.

Farní charita Radotín

Farní charita poptává pro své klienty :

- pro maminku samoživitelku se čtyřmi dětmi vybavení do
domácnosti - interiérový sušák na prádlo,  prostěradla, uvítá i hrnce na
vaření, starší ale funkční velkou lednici, vysavač, starší ale funkční
tiskárnu k PC (děti musí do školy tisknout různé úkoly), příp. starší
palandu.

 
Pokud máte možnost poskytnout výše uvedené, obraťte se, prosím, na

ředitelku Farní charity Janu Čiernou, tel.: 728 308 344
Předem děkujeme.



Stránky Farního zpravodaje jsou otevřené všem, těšíme se na vaše příspěvky.
Uzávěrka dalšího čísla je 13.9., zpravodaj vyjde 17.9.

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

V srpnu jsme se zúčastnili Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové.
Setkání se zúčastnilo okolo čtyř tisíc mladých lidí. Program se skládal z mnoha
přednášek, katechezí, modliteb a koncertů. Každý den nás provázelo jiné
téma, jako například: Buď vděčný, Buď sám sebou nebo Buď svědkem doma.
Nově byly součástí programu diskuzní skupinky zhruba po 20 lidech. Dávaly
nám možnost ke sdílení a navazování nových vztahů napříč celou Českou
republikou. Během celého setkání byla možnost adorace, svátosti smíření a
psychologické poradny. V jednom z kostelů byly vystaveny ostatky bl. Carla
Acutise. Dozvěděli jsme o jeho životě a mimo jiné, že je patronem mládeže. Na
konci setkání proběhl koncert Godzone, slovenský evangelizační projekt.
Setkání jsme prožili v krásném společenství a s Duchem Svatým. Těšíme se na
další.
                                                   Saška Čierna, Patricie Zálešáková, Adéla Flekalová

Celostátní setkání mládeže Hradec Králové  2022



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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