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Slovo faráře

 
Timotej M. P. Vácha

Ohlášky farnosti

V týdnu od 1. 1. 2023 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na: 
Třebotov –Sr. Emanuelu;  Radotín – p. Timoteje; Černošice – Gabrielu a Richarda Gromovy
V týdnu od 8. 1. 2023 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na: 
Třebotov – Zálešákovy;  Radotín – Bíškovy; Černošice – Čejkovy

Bratři a sestry,
je před námi nový rok 2023, který
začínáme stejně jako každý jiný
slavností Matky Boží Panny Marie.
Do její mocné přímluvy nás
všechny svěřuji a věřím, že nám u
svého syna vyprosí hojnost milostí,
které budeme v následujícím roce
potřebovat.

Zároveň bych rád všem, kteří se snažíte o dobro našeho farního společenství,
chtěl poděkovat. Myslím, že se nám po malých krůčcích daří dobré dílo a
věřím, že jednou nebude zas tak malé a Pánu bude velmi milé. Nejsme Svatá
rodina, ale jsme součástí Svaté církve, v jejímž nitru ke svatosti rosteme. Moc
bych si přál, abychom nacházeli stále více prostoru pro vzájemné setkávání a
poznávání. V uplynulém roce se několik takových akcí podařilo a já za ně
děkuji Pánu a hlavně těm, kteří k jejich uskutečnění přispěli a všem, kteří se
jich účastnili. Pokud na tyto společné chvíle dobře navážeme, tak se
posuneme zase o kousek dál, kéž se necháme vést Duchem svatým, Jeho
moudrá inspirace nechť nás obohatí. Modleme se tedy i za inspiraci pro naše
společné chvíle a vzájemně si nadále pomáhejme.
Závěrem bych však také rád poprosil o odpuštění ty, kteří u mne nenašli, to co
očekávali, jsem si vědom, že ne vždy uspokojím vaše požadavky. Snad
následující rok bude o něco lepší i z mé strany, proto děkuji za vaši modlitbu a
prosím, vytrvejte v ní i nadále.

"Křesťané, kteří se v těchto dnech zastavují před jesličkami, aby se v tiché modlitbě
poklonili Spasiteli, svým pohledem zvláště rádi spočinou na Panenské Matce.... Církev
podobně jako Maria nedělá nic jiného, než že všem ukazuje Ježíše Spasitele a sama
každému člověku zrcadlí světlo jeho tváře, zář dobroty a lásky."

Papež Benedikt XVI., 1.1.2007



příspěvkem do kasičky v neděli dne 8.1.2023 po mši svaté před kostelem sv.
Petra a Pavla v Radotíně, deti zazpívají tříkrálovou koledu

příspěvkem do kasičky v neděli dne 8.1.2023 v 16.00 hod. během
Tříkrálového koncertu v kostele sv. Petra a Pavla v Radotíně. Jste srdečně
zváni!

koledováním do zapečetěných kasiček od 1.1. 2023 - 15.1. 2023

online kasičkou na www.trikralovasbirka.cz

Maminka samoživitelka se čtyřmi dětmi, žije ve finanční a hmotné nouzi.
Momentálně je v pracovní neschopnosti, čeká ji operace páteře.

Maminka samoživitelka s dvěma dětmi, která se dlouhodobě léčí s
onkologickým onemocněním, přidružily se i další zdravotní problémy.

Milí farníci, 
tento rok opět proběhne i v naší farnosti Tříkrálová sbírka 2023. Jedná se o
největší charitativní akci v ČR.  

Bude více možností, jak podpořit sbírku: 

       od 1.1.2023 do 30.4. 2023

Z výtěžku TKS 2023 se podpoří: 

       Pro děti bychom rádi zaplatili školy a školky v přírodě a letní tábory. 

Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojí. 
Za FCH Radotín požehnaný nový rok přeje Jana Čierna

Stránky Farního zpravodaje jsou otevřené všem, těšíme se na vaše příspěvky.
Uzávěrka dalšího čísla je 10.1., zpravodaj vyjde 14.1.2023

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

Dne 18.ledna 2023 se opět sejde farní rada. Máte-li
jakékoliv podněty, návrhy, připomínky, kontaktujte,

prosíme, své zástupce ve farní radě. 
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