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Slovo pro tento týden

Měsíc říjen je měsícem modlitby růžence, proto si místo svých
slov dovoluji vložit slova papeže Jana Pavla II. z jeho
apoštolského listu O SVATÉM RŮŽENCI
Timotej M. P. Vácha

Růženec Panny Marie, který se z
vnuknutí Ducha svatého postupně
vyvinul v druhém tisíciletí, je
modlitba, kterou mnoho svatých
milovalo a k níž povzbuzoval
učitelský úřad. Ve své prostotě a
hloubce zůstává i v tomto třetím
sotva
započatém
tisíciletí
modlitbou
velmi
významnou,
určenou k tomu, aby přinášela
plody svatosti. Dobře zapadá do duchovního putování křesťanství, jež po
dvou tisíciletích neztratilo nic ze své původní svěžesti a cítí, že je Božím
Duchem pobádáno "zajet na hlubinu" (Duc in altum!), aby znovu mluvilo, ba
aby mocně volalo do světa, že Kristus je Pán a Spasitel, že je "cesta, pravda a
život" (Jan 14, 6), že je "cílem lidských dějin, ohniskem, do něhož se sbíhají
ideály dějin a civilizace". Růženec totiž, i když má svůj mariánský charakter, je
modlitbou s kristologickým srdcem. Svým střízlivým způsobem v sobě
soustřeďuje hloubku celého evangelijního poselství, jehož je jakýmsi
souhrnem. Zrcadlí se v něm Mariina modlitba, její věčné Magnificat za dílo
výkupného Vtělení, jež započalo v jejím panenském lůně. Jím se křesťanský
lid dává do Mariiny školy, aby se nechal uvádět do kontemplování krásy
Kristovy tváře a aby zakoušel hloubku jeho lásky. Prostřednictvím růžence
věřící čerpá hojnost milostí, jakoby je přijímal z rukou samé Matky
Vykupitele.
Apoštolský list Jana Pavla II. – ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

Co je podstatou rozjímavé modlitby?
Podstatou rozjímavé modlitby je hledání a uvažování, které vychází z
Božího slova v Písmu svatém nebo z obrazu. Jejich pomocí člověk pátrá
po Boží vůli, znamení a přítomnosti.
KKC 2443-2446
Člověk nemůže "číst" posvátné texty a obrazy tak, jako čte třeba v denním
tisku o událostech, které se ho bezprostředně nedotýkají. Tyto texty a obrazy
by měl rozjímat, tj. měl by pozvednout své srdce k Bohu a říci mu, že je teď
zcela otevřen tomu, co mu Bůh chce sdělit prostřednictvím přečteného a
viděného. Vedle Písma svatého existuje celá řada textů, které přivádějí k
Bohu a jsou vhodné k meditaci a rozjímání.
Zdroj Youcat

Rekonstrukce fary v Radotíně
Milí farníci,
ještě jednou bych vám chtěl poděkovat za pomoc při
vyklízení a přípravách fary na předání stavební firmě,
která v těchto dnech již realizuje náš záměr.
Vzhledem k tomu, že o dotaci jsme žádali před dvěma
lety, cena se díky nám všem známé situaci, podstatně
změnila.
Chtěl bych vás tedy poprosit, pokud je to ve vašich
možnostech, abyste na opravu finančně přispěli. Je to
naše společné místo a pevně věřím, že bude dobře
sloužit nám všem.
Za všechny dary předem děkuji P. Timotej

účet č. 126559379/0800 do zprávy zadejte:
rekonstrukce fary
Stránky Farního zpravodaje jsou otevřené všem, těšíme se na vaše příspěvky.
Uzávěrka dalšího čísla je 25.10., zpravodaj vyjde 29.10.
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

VÍKEND NA HOJEŠÍNĚ
fotoreportáž

"Skvělá práce, děvčata,"
se ozývalo ze všech stran.
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Jakže to při té mši je?
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foto: Petra Rošická,
a Patricie Zálešáková
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Ohlášky farnosti

V týdnu od 16.10.2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na:
Třebotov – Chasákovy; Radotín – Potůčkovy; Černošice – Ludmilu a Milana
Hopfingerovy
V týdnu od 23.10.2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na:
Třebotov – Dočekalovy; Radotín – Bublíkovy; Černošice – Marii a Jaroslava
Svobodovy

