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Slovo pro tento týden
Nezapomeňme na naše zemřelé, kteří setrvávají v očistci
Timotej M. P. Vácha

Jak získat odpustky pro duše v očistci
Možnosti pro získání plnomocných odpustků
1.možnost ( 1.11. a 2.11.)
svátost smíření, svaté přijímání / eucharistie, modlitba na úmysl
Sv. otce, při návštěvě kostela Otče náš a vyznáni viry
2.možnost ( 1.11. - 8.11.)
svátost smíření, svaté přijímání / eucharistie, modlitba na úmysl
Sv. otce, při návštěvě hřbitova modlitba za zemřelé
--1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě
kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším
v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na
úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a
to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně
a Vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky přivlastnitelné jen
duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a
pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při
návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.
Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem
týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho
skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý
den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.
https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/jak-ziskat-odpustky-pro-duse-v-ocistci

Jak mohu finančně pomoci?
Rekonstrukce fary
účet č. 126559379/0800 do zprávy zadejte:
rekonstrukce fary

Sbírka na nové varhany - Černošice
Příspěvky na černošické varhany
Číslo účtu: 311081055/0300
Do zprávy zadejte jméno a příjmení

Poděkování za sbírku
Milí farníci,
ráda bych vám poděkovala za vaše finanční příspěvky na Siyu a Prallada ,
které máme v Indii v tzv. „Adopci na dálku“.
Celkem bylo vybráno 14.090,- Kč, takže děti mohou pokračovat v dalším
školním roce ve studiu a ještě jim můžeme koupit dárek.
Děkuji vám moc
Marie Linková

ADOPCE NA DÁLKU
Adopce na dálku v naší farnosti funguje od roku 2003. Byly to právě
sestřičky, kdo „měl oči otevřené“, jak jim poradil pan kardinál Vlk, a kdo
přišel tehdy v létě s návrhem, že by bylo pěkné adoptovat si jako farní
společenství indické dítě
Na posvícení toho roku již u vrat fary stál stánek s nápisem Adopce na dálku.
Prodávali jsme tam výrobky, které děti tvořily při čtvrtečních setkáních u
sestřiček – vyšívaná nebo vyřezávaná (nejen) vánoční přání, přívěsky a
náramky, ručně malované skleničky a plátěné tašky
V dalších letech přibyly i drobné dárky italských přátel sestřiček (batikovaná
trička, sošky, růžence, …) a také příspěvky rodičů a dalších farníků, například
sukulenty Petra Martínka,

kytice a závěsy ze sušených květin a jiných přírodnin, dušičkové věnce a
svícny, na výrobu kterých jsme se vždy u sestřiček scházeli s velkou
radostí i my dospělí. Mnohokrát jsme také zájemcům vysvětlili, co vlastně
Adopce na dálku
znamená, poradili
jsme jim kontakty a
tím získali další
„adoptivní rodiče“. I
kdyby to pomohlo
třeba jen jednomu
dítěti, nadarmo to
nebylo.

foto: archiv autorky
Na tomto stánku jsme vždy na adopci
vydělali dost peněz, už od druhého roku
byla tržba přes 10 000 Kč, časem jsme
dokonce mohli přijmout i druhé dítě.
Rekordní částka (v roce 2008) byla 14 087
Kč. Poslední prodej na stánku se konal v
roce 2008, v dalších letech jsme navázali prodejem dušičkových věnců a
kytic v kostele, od roku 2012 už v kostele vybíráme peníze formou sbírky
do kasičky. Modlíme se, abychom mohli našim indickým dětem pomáhat i
nadále – Pán Bůh zaplať za každý příspěvek.
Martina Nováková
Stránky Farního zpravodaje jsou otevřené všem, těšíme se na vaše příspěvky.
Uzávěrka dalšího čísla je 8.11., zpravodaj vyjde 12.11.
Za obsah příspěvků zodpovídají jejich autoři. Neoznačená fota jsou ilustrační.
Texty neprocházejí 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

Poděkování
Moc tímto děkujeme všem za společenství při oslavě 25. výročí našeho
působení v ČR. Děkujeme všem za účast, za krásnou hudbu při mši a to
jak na kůru tak i dětem a jejich maminkám, které připravovaly vystoupení
dětí; děkujeme moc všem , kteří se jakkoliv podíleli na organizaci mše a
oslavy ve skautovně; moc děkujeme za všechna přání a dárky, děkujeme
za všechny finanční dary, moc si toho všeho vážíme a jsme za všechno
rády. Líbí se nám a pobavila nás také fotokniha "Sestřičky v naší farnosti".
Rády bychom se podělily o přání a alespoň o nějaké foto z této knihy,
které nás rozesmálo.
Moc a moc za vše děkujeme
Anna Rosa. Emanuela, Chiara

Milé sestřičky!
Je to neuvěřitelných 25 let, kdy jste
se staly nedílnou součástí našich
životů. 25 let tady rozdáváte
úsměv, radost, pohodu a hlavně
lásku a my děkujeme Bohu, že Vás
poslal právě do naší farnosti.
25 let je velký kus lidského života.
Viděli jste nás vyrůstat, byli jste u
nejdůležitějších milníků našich
životů;
u
prvního
svatého
přijímání, biřmováni, svatby, křtů
našich dětí, a dokonce už i některé
z našich dětí chodí ke svatému
přijímání.
Rádi vzpomínáme na setkání u vás.
"Ve tři čtvrtě u křížku" bylo
čtvrteční heslo.
A vždy jsme zaplnili váš dům smíchem a radostí, protože to bylo pro naše
setkání naprosto typické. Když se mezi sebou bavíme, a vzpomínáme na
čtvrtky u sestřiček, vždy si připomeneme vyrábění, BINGO, Nosíš jméno
světce, "jdeme do tutýně", "lístek, prosím" a sušenky s čajem. Sestřičky,
děkujeme za vaši lásku, velké srdce a pokoru a vyprošujeme vám Boží
milost, požehnání, zdraví a radost ze života.

Stránka z knihy - fotky z Međugorje: "Timoteji, přišel jsi, aby ses
poklonil a sestřičky jsi k hříchu naklonil":

V příštím čísle se můžete těšit na postřehy z lektorského kurzu, který je
velmi úspěšný

Fotky ze mše a oslavy 25.výročí působení sester v ČR
foto: Martina Řehořová a Petr Martínek, více na www.clovekavira.cz nebo QR kód

Ohlášky farnosti

V týdnu od 30.10.2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na:
Třebotov – Hladíkovy; Radotín – Novákovy u ulice Na Benátkách; Černošice –
Janu Slukovou
V týdnu od 6.11..2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na:
Třebotov – Flekalovy; Radotín – Benešovy; Černošice – Marii Čížkovou

