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26.11. 2022

Slovo pro tento týden

 
Timotej M. P. Vácha

Ohlášky farnosti

V týdnu od 27.11.2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na:
Třebotov – Popelkovy;  Radotín – Šindelářovy; Černošice – Bicanovy
V týdnu od 4.12..2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na:
Třebotov –Ginzelovy;  Radotín – Procházkovy; Černošice – Magdalenu Knapovou

Bratři a sestry,
vstupujeme do nového liturgického
roku. Tento rok nám začíná nejdelší
možnou dobou adventní, budeme tedy
mít dostatek prostoru dobře se připravit
na Vánoce. Asi není třeba připomínat,
že advent je příchod - pro nás příchod
Spasitele ve dvou rovinách. Oslava toho
jenž se odehrál v minulosti a očekávání
toho, který bude na konci časů. V obou
případech záleží na našem nitru, jak
jsme naladěni a připraveni. Věřím, že
tato  doba  bude pro vás opravdu klidná 

a požehnaná. Moc vás prosím o modlitbu, abych i já, obklopený spoustou
dělníků, uprostřed hluku, se dokázal vnitřně usebrat a soustředit na to
podstatné. Ze srdce vám do těchto dnů žehnám.

Každoročním slavením adventní liturgie církev aktualizuje toto očekávání
Mesiáše: tím, že se věřící vžívají do této dlouhé přípravy na první Spasitelův
příchod, oživují vroucí touhu po jeho druhém příchodu. Oslavou
Předchůdcova narození a jeho mučednické smrti se církev spojuje s jeho
touhou: „On musí růst, já se však menšit“ (Jan 3,30). Ježíš se narodil v nuzné
stáji, v chudé rodině; prvními svědky té události byli prostí pastýři. Právě v
této chudobě se projevuje nebeská sláva. Církev neúnavně opěvuje slávu této
noci: „Panna dnes dává život Věčnému a země poskytuje jeskyni
Nedostupnému. Andělé a pastýři ho velebí a mudrci, vedení hvězdou, se mu
přicházejí klanět. Ty ses pro nás narodilo, děťátko, věčný Bože!“

KKC 524-525 



Stránky Farního zpravodaje jsou otevřené všem, těšíme se na vaše příspěvky.
Uzávěrka dalšího čísla je 6.12., zpravodaj vyjde 10.12.

Za obsah příspěvků zodpovídají jejich autoři. Neoznačená fota jsou ilustrační. 
Texty neprocházejí odbornou jazykovou korekturou.

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

Jak mohu  finančně pomoci?

Rekonstrukce fary

účet č. 126559379/0800 do zprávy zadejte:
rekonstrukce fary

Sbírka na nové varhany - Černošice
Číslo účtu: 311081055/0300 
ASSUMPTA, nadační fond
Do zprávy zadejte jméno a příjmení

Ke dni 24.11.2022 vybráno 76 000,- Kč 

Ke dni 24.11.2022 vybráno 64 991,50 Kč 

V čase 11 - 13 hod. možnost přistoupit ke svátosti smíření
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