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Ohlášky farnosti

V týdnu od 11. 12. 2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na: 
Třebotov –Semerádovy;  Radotín – Zajícovy; Černošice – Janu a Huberta Poulovy
V týdnu od 18. 12. 2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na: 
Třebotov – Macháčkovy;  Radotín – Čierných; Černošice – Jitku a Martina Schwarzovy
V týdnu od 25. 12. 2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na: 
Třebotov – Dolanských; Radotín – Dobruských; Černošice – Pajgrtovy

 Vánoce za dveřmi
Bratři a sestry,
vstupujeme do druhé poloviny
letošní doby adventní a Vánoce
jsou tedy za dveřmi. Nemusíme se
však stresovat, jak jsem zaslechl v
jedné písničce, opět budou krásné.
Je tomu tak, krásu Adventu a
Vánoc nám nikdo ničím nezničí,
vše  bylo, je a  bude  stále  v  našich 

rukou. Více než kdy jindy si zde můžeme připomenout že: "Jsem jist, že ani smrt
ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,
ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu ,nedokáže nás odloučit od
lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu." (Řím 8, 38-39). Chtěl bych vás
tedy povzbudit, abychom na tato slova apoštola Pavla stále pamatovali.
Nezáleží na bohatství vánoční tabule, velikosti a množství dárků a dalších
vnějších okolnostech, důležité je, kolik lásky je v našich srdcích, nakolik jsme k
sobě vstřícní a kolik času si vzájemně věnujeme. Důležité je, aby nikdo nebyl
sám a všichni zakusili sílu lásky. On je Láska a touží být s námi, buďme tedy
nositeli Jeho pokoje.
Přeji nám všem, abychom zbývající část doby adventní a Vánoce prožili s
vědomím Jeho stále přítomnosti a naše srdce ať jsou naplněna pravým
pokojem.

"Ať světlo těchto dní vstoupí do našich srdcí, osvětlí a zahřeje naše domovy,
přinese pokoj a naději do našich měst a dá světu mír."

Papež Benedikt XVI., Vánoce 2008



V devět hodin se kostelem ozval zpěv Ejhle, Hospodin přijde… P. Timotej
tentokrát ustoupil do pozadí, hlavním celebrantem byl pan opat. Až na tuto
změnu mše svatá proběhla přesně tak, jak jsme zvyklí. Po jejím skončení se
přítomní přesunuli do komunitního centra MaNa, aby si mohli vyslechnout
promluvu otce Michaela. Zaposlouchala jsem se do jeho vcelku jednoduchého a
dobře srozumitelného výkladu o Panně Marii, například o tom, že ona byla
vyvolená, ale na rozdíl od těch, kdo jsou zvoleni dnes (třeba ve volbách), se
neptala, co z toho bude mít ona sama.

Teprve v polovině výkladu mě se zpožděním napadlo, že jsme promluvu mohli
nahrát pro ty, kdo se z různých důvodů na rekolekci nedostali. Slova o tom, že
Bůh je připraven pomoci každému, kdo se o něco snaží, jsou přece aktuální
pořád a pro každého.

       text a foto  Martina Řehořová

Kolem tří desítek lidí si v sobotu       
 3.prosince  dopoledne vyhradilo čas na
návštěvu černošického kostela. Byla to 
 první sobota v měsíci, tedy den, jehož
slavením máme možnost zasvětit se
Neposkvrněnému Srdci Mariinu. Nad
rámec toho pak P. Timotej domluvil
ještě  adventní rekolekci s emeritním
opatem Strahovského kláštera, J.M.
Michaelem Pojezdným. Poslední, byť ne
nejméně důležitou součástí programu 

Druhý adventní víkend s rekolekcí

A.R.D. Michael Pojezdný, O.Praem.

byla nabídka svaté zpovědi, přičemž bylo možné volit hned ze tří zpovědníků:
jako třetí doplnil oba již zmíněné kněze br. Ambrož rovněž ze Strahovského
kláštera.
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Setkání vikariátu s Mons. Janem Graubnerem

24. 11. 2022 proběhlo v Komunitním centru Krista Spasitele na Barrandově
setkání zástupců farností II. pražského vikariátu s arcibiskupem Mons. Janem
Graubnerem. Za farnosti byli přítomni statutární zástupci a členové
pastoračních rad. II. pražský vikariát, do něhož patří farnosti Praha-Radotín a
Třebotov, tvoří 24 farností a duchovních správ. Celkem má pražská
arcidiecéze 148 farností ve 14 vikariátech.

Setkání moderovali okrskový vikář P. Mgr. Josef Ptáček a P. ICLic. Mgr. Miloš
Szabo, Th.D., sekretář vikariátu. Po přivítání a společné modlitbě byla první
část programu věnována stručnému představení jednotlivých farností.
Následně si přítomní vyslechli přednášku otce arcibiskupa na téma církev,
farnost a úloha pastorační rady ve farnosti. Mons. Jan Graubner hovořil
především o ideální farnosti – ta se má snažit o rozvoj společenství majetku,
apoštolátu, duchovního života, zdraví, harmonie, moudrosti a komunikace.

Za rok se zástupci farností našeho vikariátu s otcem arcibiskupem setkají
znovu – tentokrát při vzájemném sdílení zkušeností, které se osvědčily v
rozvíjení života farností, a mohou tak být inspirací pro ostatní.

                                                                                                Blanka Johanka Zajícová

Foto: František Nedbal
obrázky zdroj: z prezentace

p.arcibiskupa
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Milí farníci,

pro letošní Vánoce jsme se s dětmi rozhodli, že zkusíme sehrát malé divadlo o
tom, jak přišel Ježíšek na svět.

Mnoho dětí z farnosti je světluškami, vlčaty, benjamínky, prostě a jednoduše
řečeno skauty. Farnost a Skaut se v těchto dnech prolínají přímo hmatatelně,
když můžeme díky rekonstrukci fary požívat pohostinnosti skautů vlastně každý
týden. Ať už v klubovně trávíme náboženství nebo farní kafe, anebo
nacvičujeme divadlo. No není to skvělé, že se ta fara rekonstruuje a my se
můžeme vzájemně poznat?

I proto nás napadlo, že by bylo krásné nechat prolnout krásnou tradici
Betlémského světla, která každoročně má v Radotíně nezastupitelné místo s
úplně novým prvkem. A tak se zrodila myšlenka o tom, jak společně s dětmi z
farnosti nacvičíme a prožijeme Živý Betlém.

Malí herci a zpěváci budou vyprávět příběh Marie, Josefa a jejich putování z
Nazareta do Betléma, narození Ježíška, návštěvu pastýřů, zpěvy kolednic, a
dokonce i příchod mudrců. Ukážou také to, jak se na tuto událost těšili lidé
dříve. Štědrý den byl vlastně ještě postní čas a pak až večer následovalo postní
jídlo a teprve po půlnoční našly děti malého Ježíška v jesličkách. Snad
přispějeme i našim malým uměleckým dílkem k tomu, že Štědrý den prožijeme
v radostném očekávání narození Ježíše Krista, které společně náležitě na Hod
Boží Vánoční oslavíme!

Přijdete příběh o narození Ježíška prožít s námi? Těšit se můžete  i na zpívání a
možná i něco na zub.

Těšíme se na vás! 
S láskou a pokorou

Petra Stupková

KDY: 23. 12. 2022 v 16:30 hod
 

KDE: venku, na trávě mezi kostelem a skautskou klubovnou, jděte rovnou
za hvězdou a nemůžete to minout

Betlémské světlo bude pod taktovkou skautů probíhat tradičně v kostele Sv. Petra a
Pavla od 15:00 hodin. Představení bude od 16:30 a bude nanejvýš na půlhodiny.

Farní charita Radotín hledá dobrovolníky do tříkrálové sbírky.
Pokud se chcete  zapojit, kontaktujte, prosím,

 Janu Čiernou, tel.: 728 308 344
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Koncert v kostele   v Černošicích

Plakát, který vyzývá k účasti na letošním koncertu  J. J. Ryby Česká mše
vánoční, nás může upoutat obrázkem známé malířky Marie Kvěchové-
Fischerové. Panna Marie s Ježíškem drží v ruce královské insignie, jako
symbol spoluúčasti na království nebeském. 

I my jsme vyzýváni ke spoluúčasti na cestě ke království nebeskému. Na
Štědrý den se černošický kostel zaplní hned nadvakrát. Při podvečerní
vigilii- slavnostní mši svaté a v již nočním čase ve 22 hodin podruhé, při
koncertě slavnostního zpěvu průvodních zpěvů částí půlnoční mše sv.,
ale bez odsloužení samotné mše sv.! 

Je faktem, že mnoho lidí koncert tzv. Rybovky přitahuje. Jsou to
především ti, kteří vnímají jakýsi vánek Božího milosrdenství, ale více se k
Bohu nebo do příběhu narození Ježíše neponoří. Jsem rád, že můžeme i
těmto lidem nabídnout alespoň chvíli s Ježíšem přítomným v našem
kostele.

 V letošním roce tento koncert v černošickém kostele zazní  již po dvacáté
šesté  a stává se jakousi tradicí. Ale na tradici bychom neměli zůstat stát.
Všechny tyto události nás vybízí k přemýšlení nad tím, abychom i ve
svém vlastním životě poznali  to tajemství skryté ve znamení jesliček,
uměli se přítomnému Ježíší  poklonit a přivítat jej  u sebe ve svém nitru. 

Požehnané svátky vánoční vám všem přeje Hubert, akolyta
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Betlémské světlo v Radotíně 
 

„Mír začíná u Tebe“ 

Každá rodina má nějaké své vánoční tradice. Někdo chodí do lesa zdobit
stromeček pro zvířátka, někdo si užívá vánoční trhy a koncert na Kampě,
někdo na Štědrý den zakousne medovou oplatku s česnekem. A někdo si domů
přinese malý plamínek s velikým kouzlem. 

Kořeny tradice rozdávání Betlémského světla překvapivě sahají i do Čech,
protože rakouská umělkyně, která pocházela ze západních Čech, přenesla do
Rakouska zvyk ze svého dětství, kdy si na Štědrý den děti zapálily lucerničky u
jesliček. Roku 1986 se v rakouské nadaci Světlo ve tmě rozhodli, za podpory
letištní společnosti, vyslat do Betléma jedno zrakově postižené dítě s
doprovodem (snahou každého světla je prozářit tmu). Přivezli plamínek z
jeskynní kaple, z jeskyně, kde se narodil Ježíš Kristus. A tímto světlem
obdarovali všechny své dárce. 

Myšlenka nezapadla v zapomnění. Od té doby se každý rok vydávají do Betléma
rakouští skauti s vybraným dítětem, které v uplynulém roce vykonalo nějaký
mimořádný čin, a přivážejí lucerny se světlem do Evropy. Do Vídně jezdí pro
světlo skauti z Brna a vlaky se v sobotu před čtvrtou nedělí adventní rozváží po
celé republice.

 První světlonošky byly roverky, Pája s Janičkou. Vydaly se pro světlo do
chrámu sv. Víta. A když se vrátily vlakem do Radotína, tak jim plamínek zhasl,
holky se se smíchem otočily a jely zpět. Od té doby se každý rok sejdeme na
nádraží, každý rok se nás sejde víc. Před pandemií nás jelo téměř čtyřicet.

Nerudovou ulicí vyjdeme na Hrad, shlédneme z hradeb na vánoční Prahu, v
katedrále si přeneseme plamínek Betlémského světla do našich lamp a
lucerniček a Zámeckými schody se vydáme na cestu domů. Ve tři hodiny se
znovu sejdeme, tentokrát v kostele, a do pěti hodin zpíváme koledy a
napalujeme lampičky všem, kteří přijdou zapomenout na předvánoční shon.
A nejsou to jenom lidé z Radotína. Pravidelně za námi jezdí lidé ze Smíchova,
z Vonoklas a dokonce se dvěma velkými lucernami sem jezdí paní ze Zvole,
která večer rozdávavá světlo v kapličce ve Zvoli.

Během pandemie jsme předávání Betlémského světla přesunuli na zahradu
skautské klubovny a pergolu jsme proměnili ve stáj. Letošní ročník bude opět
v kostele, ale na klubovnu jsme nezanevřeli a tato dvě místa plánujeme
střídat. Obě mají své kouzlo a atmosféru. 

V Radotíně jsme Betlémské světlo v kostele měli už za pátera Hlaváčka, ale v
kterém roce přesně, to by věděla asi jen paní Kantová. Když jsem se před
kostelem ptala všech známých, nikdo si na rok nemohl vzpomenout. Ani
kronikář Hubert Poul nenašel žádnou zmínku, poznámku nebo článek. Myslím,
že to byl rok 2000 nebo 2001. Pamatuji si, jak jsem rozvážela s paní Rosicou,
která jako jediná měla před kostelem auto. Jely jsme k Bekům, k paní
Špaňhelové a k paní Havelkové, u které nám světlo zhaslo. Tak jsme znovu jely
k Bekům a Vojta mi lucerničku musel znovu napálit. To je nejstarší vzpomínka
na Betlémské světlo v Radotíně. Od té doby jsme doma každé Vánoce
přechovávali plamínek do svátku sv. Štěpána. Nejednou jsme na poslední chvíli
před večeří napalovali svíčku známým, kteří volali, že jim světlo zhaslo. 

První skautská vlaštovka vyletěla v podobě dvou Eviček, které jely pro světlo k
rozvozovému vlaku, ale Evča Topča si také nepamatuje, který to byl rok, asi
2007, protože v roce 2008 se uskutečnila skautská výprava, od které počítáme
začátek naší tradice rozdávání Betlémského světla.
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dnešní době je často poněkud problém, že? ). A vůbec, dnes vidím její sílu v
půlhodině být s Kristem přítomným a k tomu mi modlitba přináší jeden
bonus: v přítomnosti nanebevzaté Matky Panny Marie se dostáváme  do
náručí její přímluvy za potřeby naše a našich blízkých!

Děkuji Pánu za tyto možnosti. V této adventní době přítomnost Panny Marie
je pro nás velmi  aktuální, vždyť je to právě ona, která dala pozemský život
Ježíši, osobě rovné ostatním lidem, přesto však naplněné Boží přítomností a
tím, že vzal na sebe  úlohu Vykupitele světa. A co pro mne především
znamená modlitba růžence? Myšlenka, že  “Když nestaví dům Hospodin,
marně se lopotí, kdo ho stavějí“  (ze žalmu 127). 
                                                                                                                    Hubert Poul

 Panna Maria Schönstattská 

„Maria, Matko Boží a Matko naše, otevíráme ti svůj dům. Přijď a přines nám
Krista! Dej, ať ve svém životě odleskem tvým smíme v síle, lásce, prostotě,
radosti, pokoj rozšířit. V nás ty sama světem jdi, pro Kristovo vítězství.
Amen“.

 

Ano, jak někteří asi poznali,  máme k
dispozici ve společenství v Černošicích
putovní svatyňku, která putuje po našich
rodinách. Konkrétně tato svatyňka byla
požehnána  v roce 1999 (po naší arcidiecézi
jich bylo vysláno několik desítek). Od té
doby v přítomnosti této svatyňky se
modlíme modlitbu růžence po rodinách a
svatyňka pravidelně putuje od rodiny k
rodině. Podrobnosti nevím, k nám se díky
paní Marii Svobodové, dostává tak jednou
za čtvrt roku. Modlitba růžence, jakkoliv
dříve v mých mladých letech byla pro moji
mysl těžkopádná, se dnes stává vynikající
pomůckou, jak se vnitřně zastavit, vede
mne k úspěšné cestě najít si čas (což bývá v 

K našemu betlémskému světlu už neodmyslitelně patří živý betlém. Dříve
jsme jako Ježíška mívali panenku, ale s postupem času panenku nahradily
naše děti. Nejstarším „Ježíškům“ brzy bude už jedenáct let a v kostele zahrají
koledy na saxofon a violoncello. 

Když jsem psala tento článek, tak mě napadla otázka, které betlémské světlo
pro mě mělo to největší kouzlo. A odpověď jsem nemusela hledat dlouho.
Okamžitě jsem si vzpomněla na Štědrý den před jedenácti lety. Byly to první
Vánoce po svatbě, Kryštůfkovi byl týden a ségry Pája s Eliškou mi dovezly rybí
polévku a svíčku s betlémským světlem. Dva symboly Vánoc, jejichž vůně a
teplo jsou pro mě kouzlem Vánoc z dětství.

A my se rádi o kousek vánočního kouzla s Vámi podělíme tradičně 23. 12.
od 15:00 do 17:00, letos v radotínském kostele sv. Petra a Pavla. 

Od 16:30 v prostranství mezi kostelem a skautskou klubovnou děti pod
vedením Petry Stupkové zahrají představení o narození Ježíška - viz
pozvánka na str.9.

Zapomeňte na předvánoční shon, zazpívejte si koledy, prohlédněte si náš živý
betlém s malým Ježíškem, u kterého najdete právě ono vánoční kouzlo v
podobě plamínku z Betléma.

Krásné a požehnané svátky všem..
                                                                                                                          Alča Stará
Foto: Štěpánka Veselíková a Standa Novák
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Chtěla bych Vám všem moc poděkovat za krásné dárečky, věci,
oblečení, jídlo a Vaši pomoc. Za ochotu pomáhat nám lidem, co se
ocitli v těžké životní situaci. Ani netušíte, jak moc jsme vděční a vážíme
si pomoci. Pro mě jako mamku je krásný pocit vidět děti, jak jsou
šťastné. Když jsou šťastné děti, jsem šťastná i já.

Vážím si každé pomoci a moc děkuji za všechno. Budu se snažit,
abychom se z toho dostali a žili tak jako ostatní rodiny.
Moc děkujeme a přejeme krásné Vánoce.
S.P.

Poděkování

V jednom z minulých zpravodajů byla uveřejněna prosba pod
hlavičkou Charity Radotín o potřebné věci pro maminku
samoživitelku se 4 dětmi. Potřebné věci a mnoho dalšího se díky
darům několika farníků podařilo zajistit. Obdarovaná maminka
zaslala poděkování, které rádi uveřejňujeme:

Stránky Farního zpravodaje jsou otevřené všem, těšíme se na vaše příspěvky.
Uzávěrka dalšího čísla je 27.12., zpravodaj vyjde 31.12.

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
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Farní zpravodaj
číslo 13/2022

10.12. 2022

Slovo faráře

 
Timotej M. P. Vácha

Ohlášky farnosti

V týdnu od 11. 12. 2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na: 
Třebotov –Semerádovy;  Radotín – Zajícovy; Černošice – Janu a Huberta Poulovy
V týdnu od 18. 12. 2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na: 
Třebotov – Macháčkovy;  Radotín – Čierných; Černošice – Jitku a Martina Schwarzovy
V týdnu od 25. 12. 2022 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na: 
Třebotov – Dolanských; Radotín – Dobruských; Černošice – Pajgrtovy

 Vánoce za dveřmi
Bratři a sestry,
vstupujeme do druhé poloviny
letošní doby adventní a Vánoce
jsou tedy za dveřmi. Nemusíme se
však stresovat, jak jsem zaslechl v
jedné písničce, opět budou krásné.
Je tomu tak, krásu Adventu a
Vánoc nám nikdo ničím nezničí,
vše  bylo, je a  bude  stále  v  našich 

rukou. Více než kdy jindy si zde můžeme připomenout že: "Jsem jist, že ani smrt
ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,
ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu ,nedokáže nás odloučit od
lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu." (Řím 8, 38-39). Chtěl bych vás
tedy povzbudit, abychom na tato slova apoštola Pavla stále pamatovali.
Nezáleží na bohatství vánoční tabule, velikosti a množství dárků a dalších
vnějších okolnostech, důležité je, kolik lásky je v našich srdcích, nakolik jsme k
sobě vstřícní a kolik času si vzájemně věnujeme. Důležité je, aby nikdo nebyl
sám a všichni zakusili sílu lásky. On je Láska a touží být s námi, buďme tedy
nositeli Jeho pokoje.
Přeji nám všem, abychom zbývající část doby adventní a Vánoce prožili s
vědomím Jeho stále přítomnosti a naše srdce ať jsou naplněna pravým
pokojem.

"Ať světlo těchto dní vstoupí do našich srdcí, osvětlí a zahřeje naše domovy,
přinese pokoj a naději do našich měst a dá světu mír."

Papež Benedikt XVI., Vánoce 2008


