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Ohlášky farnosti

V týdnu od 15. 1. 2023 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na: 
Třebotov –Forstovy;  Radotín – Balákovy; Černošice – Janu Firstovou
V týdnu od 22. 1. 2023 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na: 
Třebotov – Sr. Annu Rosu;  Radotín – Kubáskovy; Černošice – Kopačkovy

"Pavlovo setkání s Kristem na cestě do Damašku způsobilo v jeho životě doslova
revoluční obrat. Kristus se stal smyslem jeho existence a nejhlubším motivem celé
jeho apoštolské práce. Ježíš Kristus může utvářet i náš vlastní život."                                   

(Benedikt XVI.)

Bratři a sestry,
budeme slavit svátek obrácení sv. Pavla,
apoštola. V osobě tohoto apoštola a v jeho
listech nalezneme všichni nezanedbatelný
poklad učení církve. Pro mnohé je sv. Pavel
velkým symbolem možné změny a já bych přidal
velké sebereflexe ve světle Boží pravdy. K této
sebereflexi dochází však až poté, co byl před
Damaškem oslepen. Do té doby coby farizeus
vnímal Zákon dle přijatého učení. Dají se na
něho vztáhnout slova svatého Ireneje  z traktátu
"Proti bludným naukám"

"Už skrze zákon a proroky zvěstovalo Slovo stejně sebe i Otce. A ačkoli všichni lidé
slyšeli stejně, přesto nevěřili stejně. Nakonec se Otec zjevil přímo ve svém Slově,
které bylo viditelné a jehož se všichni mohli dotýkat, i když ne všichni v něj stejně
uvěřili; všichni však viděli v Synu Otce, neboť neviditelnou skutečností Syna je Otec
a viditelnou skutečností Otce je Syn."
I my všichni slyšíme totéž a nevnímáme to stejně. Jedině když se budeme řídit
hlasem Syna, tak jako sv. Pavel, budeme schopni změnit své životy podle vůle
nebeského Otce. U Boha není nic nemožného, tedy proměna každého z nás je
věcí reality. Tato proměna je proměnou v Lásce, která nás dovede k nalezení
Boha a nás samotných v Něm. Přeji nám všem, abychom uposlechli hlasu
Slova.



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.

Možnosti, 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

Tříkrálová sbírka
Milí farníci, 
sbírka stále pokračuje, přikládáme  pár fotek. Děkujeme všem koledníkům,
kteří se zapojili. Výsledky sbírky uveřejníme co nejdříve po jejím skončení.

 Využít můžete i 
 placení QR kódem:

Foto: Marie Hradilková
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Betlémské světlo v Černošicích 

Skauti z Černošic se každoročně účastní Mikulášských trhů a organizují
rozdávání Betlémského světla. Ani letošní rok nebyl výjimkou. 

Skautky celý den pekly placky jako o závod a dokonce si k tomu vyrobily i
stylové zástěry. Ostatní věkové kategorie vyráběli nejrůznější výrobky, které
se prodávali na našem stánku.

Celý letošní výtěžek z těchto akcí byl věnován sestřičkám z Radotína, které
se již 25 let starají o bezdomovce. Velice nás potěšilo, že přijaly naše pozvání
a přijely za námi do Černošic. Velký dík za jejich bohulibou činnost.

Na Štědrý den se zaplnilo náměstí na Vráži v Černošicích, kde jsme rozdali
Betlémské světlo více jak třem stovkám zájemců. Je krásné pozorovat, jak si
tato novodobá tradice získává stále více lidí. I letošní rok byl opět v počtu
příchozích rekordním. Je to krásná příležitost k vzájemnému setkání.

                                                                                  Za černošické skauty Petr Wolf
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Tříkrálová sbírka probíhá v těchto dnech po celé republice. V Černošicích-
Mokropsích  již tradičně tříkrálovou sbírku podpořili místní obyvatelé díky
skvělé organizaci Edity Metličkové a jejímu týmu králů z Bratrské církve,
místních ochotníků. Sbírka probíhala ve prospěch Farní Charity Řevnice“.   
                        

                                                                            Hubert Poul,  Foto Petr Kubín
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Betlémské světlo v Radotíně

Jako v minulých letech, tak i letos jsme měli možnost díky radotínským
skautům přinést si do svých domovů betlémské světlo.

V kostele nám jej předávala Alena Stará za doprovodu koled v podání Pavly
Černé, Michala Pavláta a dětí.

Radotínští skauti si poté připravili krásné představení O narození Ježíška
společně s dětmi a hudebníky z naší farnosti, které potěšilo mnoho
přihlížejících. Hlavní režiséři Jana Stupková a Eva Procházková poskytly
prostřednictvím malých dětí krásný vstup do vánočních svátků všem
přítomným.

Všem organizátorům a účinkujícím patří velký dík.
                                                                                             text a foto Petr Martínek
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Skončil nám jeden kalendářní rok a mne to vybídlo k náhledu do
minulého roku. Otevřel jsem databáze ze sčítání obyvatel, která probíhá
jednou za deset let, naposledy v březnu roku 2021. Zveřejněné údaje
dodnes nejsou definitivní, ale lze z nich vyčíst aktuální stavy a trendy naší
společnosti. 

Jako farní kronikář sleduji obce našich farností ve správě našeho faráře
P.Timoteje. Výsledky jsou na delší rozbor, jsou velmi drsné z pohledu změn,
které se ve společnosti dějí. V tuto chvíli jsem se zaměřil na okruh
zveřejněných dat ohledně víry mezi lidmi. Nechci zde rozebírat, jak to je v
každé obci samostatně, protože to může svádět k myšlence soutěživosti (ve
smyslu „my jsme lepší…“ a to vede k pýše), ale podívejme se spolu na
celková čísla na území naší farnosti.

V našich dvou farnostech, které zahrnují obce Praha 16 - Radotín,
Vonoklasy, Třebotov, Roblín, Kosoř, Choteč a Černošice žije celkem 19.875
obyvatel (skoro 20 tisíc!). Z tohoto počtu se k víře veřejně hlásí 2.167
obyvatel, to je 11%. Ovšem nutno podotknout, že 28% obyvatel nebylo
ochotno svůj vztah k víře v Boha uvést ve sčítacích arších. Obyvatel,
kteří uvedli, že jsou bez náboženské víry, je celkem 10.226 (tj. 51%). V
tabulkách nalezneme ještě jeden údaj: počet obyvatel, kteří se prezentují
jako věřící v Boha, ale nehlásí se k žádné konkrétní církvi, celkem 1.816
obyvatel ( tj. skoro 10%).

Z celkového počtu obyvatel se k římskokatolické církvi hlásí 847
obyvatel (tj. 4,2% z celkového počtu obyvatel). Příslušnost k ostatním
církvím je na tomto území ještě řádově nižší: například k Čs. husitské církvi
se hlásí 63 obyvatel, k českobratrské církvi evangelické (sbor Na Betonce v
Radotíně) se hlásí 98 obyvatel. Výjimku tvoří na území našich farností Sbor
bratrské církve v Černošicích na Vráži, kde se k této církvi hlásí větší stovky
obyvatel (konkrétní číslo ze sčítání nebylo zatím zveřejněno). 

A jak se tato čísla odrážejí na pozadí sčítání věřících, které bylo
uskutečněno v rámci pražské arcidiecéze v říjnu roku 2020: účast na
bohoslužbách tuto neděli byla 320 věřících, to je zhruba třetina z
celkového počtu obyvatel, kteří se veřejně hlásí k římskokatolické církvi. Na
pozadí praktického života se dá účast na tichých adoracích v našich
kostelích spočítat řádově v jednotkách.

I  grafické znázornění je výmluvné a popisuje situaci v dnešní době: počet
obyvatel v našich farnostech významně roste díky migraci z Prahy. Počet
obyvatel, kteří se hlásí k tradičním církvím našeho regionu (ŘKC, Čs.
husitská, Českobratrská ev.)  klesá, zatímco statisticky mírně stoupá počet
věřících v jiných církvích (u nás především v bratrské Církvi).

To vše jsou ale jen statistiky, snad užitečné pro zamyšlení, ale pro každého z
nás je především důležité žít přítomného Boha v Kristu ve smyslu desátého
verše ze žalmu 36:

 „Bože, u tebe je pramen života, v tvé záři vidíme světlo“. 

                                                                                                text a graf Hubert Poul 
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Stránky Farního zpravodaje jsou otevřené všem, těšíme se na vaše příspěvky.
Uzávěrka dalšího čísla je 24.1., zpravodaj vyjde 28.1.2023

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



Jak mohu  finančně pomoci?

Rekonstrukce fary
účet č. 126559379/0800 do zprávy zadejte:
rekonstrukce fary
Ke dni 11.1.2023 vybráno  379 500 Kč
(31 dárců) 

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

Ke dni 11.1.2023 vybráno 146 446,54 Kč 

Tvoje nejlepší investice!
 

"Požehnaný a bohatý zisk začíná u správné investice. Pokud jsi
křesťanem, neexistuje lepší investice do tvé víry než pravidelný příjem
Božího slova. Když s tím začneš, pomůže ti to účinně číst, chápat a
používat  jej každý den."
                                                                                                       David J.Swandt

Mobilni aplikace Bible YouVersion v českém jazyce  nabízí zdarma
plány  čtení  zpravidla na 3-7 dní. 

Struktura denních plánů je krátké zamyšlení k vybranému tématu a dále
2-6 veršů z Bible, které se tématu týkají. Denní čtení vybraného plánu
nezabere více než pár jednotek minut a přitom dokáže účinně
nasměrovat k posunu ve vybrané oblasti.  

A z jakých témat k zamyšlení a růstu můžeme vybírat? 

Například  Neklid, Neboj se!, Nadpřirozené vedení, Moudrost, Láska
a manželství, Nový den, Nový člověk, Co je pravá láska,  Zásady
organizace času podle Božího slova, Odpustit těm, kteří nám
ubližují, Zbytečná úzkostlivost, Jistota v čase nejistoty, Jak být za
svůj život vděční, Předmanželský kurz, Dejte své práci smysl, Jak
vyhrávat bitvy ve vlastní hlavě, Deprese, Smutek, Radost, Prožívej
smysluplný život, Svoboda od stresu a  mnoho dalších. 

Aplikace také nabízí  zasílání samostatného denního biblického verše.
Součástí aplikace jsou samozřejmě všechny biblické texty, které si lze
barevně libovolně označovat, obsahuje záložky, možnost poznámek, lze
zadat vlastní modlitby a zároveň nastavení času k připomenutí
modliteb, pro některé verše nabízí i videa - tedy možnost nechat na
sebe působit text  i skrze  obraz a v neposlední řadě i audio poslech
Bible. 

Foto: P. Timotej; Petr Hampl, Martin  Janků

Fara v proměnách
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                                                                                                       David J.Swandt

Mobilni aplikace Bible YouVersion v českém jazyce  nabízí zdarma
plány  čtení  zpravidla na 3-7 dní. 

Struktura denních plánů je krátké zamyšlení k vybranému tématu a dále
2-6 veršů z Bible, které se tématu týkají. Denní čtení vybraného plánu
nezabere více než pár jednotek minut a přitom dokáže účinně
nasměrovat k posunu ve vybrané oblasti.  

A z jakých témat k zamyšlení a růstu můžeme vybírat? 

Například  Neklid, Neboj se!, Nadpřirozené vedení, Moudrost, Láska
a manželství, Nový den, Nový člověk, Co je pravá láska,  Zásady
organizace času podle Božího slova, Odpustit těm, kteří nám
ubližují, Zbytečná úzkostlivost, Jistota v čase nejistoty, Jak být za
svůj život vděční, Předmanželský kurz, Dejte své práci smysl, Jak
vyhrávat bitvy ve vlastní hlavě, Deprese, Smutek, Radost, Prožívej
smysluplný život, Svoboda od stresu a  mnoho dalších. 

Aplikace také nabízí  zasílání samostatného denního biblického verše.
Součástí aplikace jsou samozřejmě všechny biblické texty, které si lze
barevně libovolně označovat, obsahuje záložky, možnost poznámek, lze
zadat vlastní modlitby a zároveň nastavení času k připomenutí
modliteb, pro některé verše nabízí i videa - tedy možnost nechat na
sebe působit text  i skrze  obraz a v neposlední řadě i audio poslech
Bible. 

Foto: P. Timotej; Petr Hampl, Martin  Janků

Fara v proměnách



Stránky Farního zpravodaje jsou otevřené všem, těšíme se na vaše příspěvky.
Uzávěrka dalšího čísla je 24.1., zpravodaj vyjde 28.1.2023

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



Farní zpravodaj
číslo 1/2023

14.1. 2023̈

Slovo faráře

 
Timotej M. P. Vácha

Ohlášky farnosti

V týdnu od 15. 1. 2023 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na: 
Třebotov –Forstovy;  Radotín – Balákovy; Černošice – Janu Firstovou
V týdnu od 22. 1. 2023 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na: 
Třebotov – Sr. Annu Rosu;  Radotín – Kubáskovy; Černošice – Kopačkovy

"Pavlovo setkání s Kristem na cestě do Damašku způsobilo v jeho životě doslova
revoluční obrat. Kristus se stal smyslem jeho existence a nejhlubším motivem celé
jeho apoštolské práce. Ježíš Kristus může utvářet i náš vlastní život."                                   

(Benedikt XVI.)

Bratři a sestry,
budeme slavit svátek obrácení sv. Pavla,
apoštola. V osobě tohoto apoštola a v jeho
listech nalezneme všichni nezanedbatelný
poklad učení církve. Pro mnohé je sv. Pavel
velkým symbolem možné změny a já bych přidal
velké sebereflexe ve světle Boží pravdy. K této
sebereflexi dochází však až poté, co byl před
Damaškem oslepen. Do té doby coby farizeus
vnímal Zákon dle přijatého učení. Dají se na
něho vztáhnout slova svatého Ireneje  z traktátu
"Proti bludným naukám"

"Už skrze zákon a proroky zvěstovalo Slovo stejně sebe i Otce. A ačkoli všichni lidé
slyšeli stejně, přesto nevěřili stejně. Nakonec se Otec zjevil přímo ve svém Slově,
které bylo viditelné a jehož se všichni mohli dotýkat, i když ne všichni v něj stejně
uvěřili; všichni však viděli v Synu Otce, neboť neviditelnou skutečností Syna je Otec
a viditelnou skutečností Otce je Syn."
I my všichni slyšíme totéž a nevnímáme to stejně. Jedině když se budeme řídit
hlasem Syna, tak jako sv. Pavel, budeme schopni změnit své životy podle vůle
nebeského Otce. U Boha není nic nemožného, tedy proměna každého z nás je
věcí reality. Tato proměna je proměnou v Lásce, která nás dovede k nalezení
Boha a nás samotných v Něm. Přeji nám všem, abychom uposlechli hlasu
Slova.


