
Farní zpravodaj
číslo 2/2023
28. 1. 2023̈

Slovo faráře

 
Timotej M. P. Vácha

Ohlášky farnosti

V týdnu od 29. 1. 2023 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na: 
Třebotov – Endersovy;  Radotín – P. Ambrože P. Šámala, O.Praem.; Černošice –
Šterclovy
V týdnu od 5. 2. 2023 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na: 
Třebotov – Sr. Kláru;  Radotín – Hřebíčkovy; Černošice – Marii Schwarzovou

„To je mé přikázání, abyste se
milovali navzájem, jako jsem já

miloval vás."
Jan 15, 12

Milí bratři a sestry,
máme za sebou další období, které bych nazval:
"Doba zkoušky". Ve společnosti i někdy mezi námi
jsme mohli sledovat napětí, které plynulo z politické
oblasti, která se nás všech dotýká. 

Nebudu zde hodnotit způsoby a kampaň, to můžete učinit sami. Spíše bych
rád všechny povzbudil k rozjímání citátu z Janova evangelia, viz výše. Láska je
svorník dokonalosti, On je Láska. Nejsme a nemůžeme být všichni stejní, ale
všichni máme mít stejný cíl a vzor. Napodobovat našeho Pána, který nás učí
pravé lásce. Vzpomeňme, kolikrát mu vyčítali s kým se  schází, pobuřovali se
nad jeho milosrdnými skutky, zvláště odpouštění hříchů. Nepřišel soudit a
nesoudil, naopak nám ukázal, jak zákon lásky naplňovat. Abychom mohli i
my zachovávat tento zákon, musíme si umět odpovědět na otázku: "Kdo je
můj bližní?"  Pakliže si na tuto otázku správně odpovíme, je nutné uvědomit
si, jak se láska chová. K tomu si můžeme vzít na rozjímání text od apoštola
Pavla 1 Kor. 12,31-13,8a. Ve všem ať nás provází Duch svatý.

Láska je z Boha a každý kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha.
                                                                                                               1 Jan 4,7
Láska je svobodný dar srdce   (KKC 2346)



Pouť za děti a mládež naší farnosti
Zveme vás na již tradiční pouť za děti a mládež naší farnosti, která bude v
sobotu 20. května 2023. Cílem letošní pouti bude kostel sv. Petra a Pavla v
Radotíně. 

Trasa pro kánoisty, paddleboardisty a kajakáře povede letos z Dobřichovic
do Radotína, kde se vylodíme a potkáme s dalšími poutníky. Po mši sv. bude
následovat setkání na farní zahradě případně i s ohněm.
Najdou-li se mezi vámi zájemci o případnou cyklo a pěší trasu, hlaste se,
prosím, ať můžeme zajistit styčné body i pro tuto alternativu. Poutníkům po
vodě bude brzy k dispozici přihlašovací tabulka.
Další informace vám budou včas sděleny. Sledujte tedy zpravodaj a další
informační kanály. 

 
Pouť  za dříve narozené z naší farnosti

Na podzim nás pak čeká pouť za dříve narozené naší farnosti. Konat se
bude v sobotu 11.listopadu 2023 na svátek sv. Martina. Od našich kostelů
vyrazíme směrem na Třebotov, cestou si na příhodném místě uděláme
oheň a v odpoledních hodinách se pak sejdeme všichni na mši sv. v kostele
sv. Martina.

Hledáme posily
Pastorační rada odsouhlasila pokračování katechezí pro nejmenší, které
probíhají při nedělních bohoslužbách v černošickém kostele v sakristii.
Hledáme posily, které by byly ochotné střídat se s námi v přípravě
programu pro děti. Máte-li chuť pomoci s touto službou pro naše nejmenší,
rádi Vás mezi sebou uvítáme. Hlaste se prosím u P. Timoteje nebo přímo u
nás. 
                                                                                 Marie Hradilková, Martin Kozel

Zápis z jednání pastorační rady dne 18. 1. 2023

KC MaNa Černošice

1) Odsouhlasen návrh na zřízení knihovny v KC MaNa.

2) Dětský program při mši sv. v Černošicích se osvědčil, je potřeba zapojit
další pomocníky pro přípravu programu.

3) Poutě v roce 2023 – za děti a mládež 20. 5. a 11. 11. pro seniory ke sv.
Martinovi v Třebotově (programy budou upřesněny).

4) Světové setkání mládeže v Lisabonu 1. – 6. 8. 2023 – finanční příspěvek pro
včas přihlášené účastníky přes centrum mládeže, ostatním zájemcům
finančně přispěje farnost (kontakt přes P. Timoteje).

5) Postní duchovní obnova 25. 3. 2023 s P. Vojtěchem Kodetem O.Carm. v KC
MaNa v Černošicích od 9.00 hod. (téma Panna Maria). Těsně před uzávěrkou
s omluvou zrušena.

6) V době postní v Černošicích - křížové cesty každé úterý ve 20.00 hod. na
Staňkovce (sraz u kostela), křížová cesta na Skalce ve středu 5.4. od 19.00 hod.

7) Termín zpovědního dne před Velikonocemi bude oznámen.

8) Výnos z postních kasiček 2023 bude věnován sestrám františkánkám z
Radotína.

Termín další PR bude upřesněn.

Stránky Farního zpravodaje jsou otevřené všem, těšíme se na vaše příspěvky.
Uzávěrka dalšího čísla je 7.2., zpravodaj vyjde 11.2.2023

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

Rekonstrukce prostor budovy fary u kostela sv. Petra a Pavla. Stavební úpravy 
spočívají v zateplení obvodových stěn a střechy, ve stavbě nového schodiště a půdní 
vestavby, současně dojde k výměně oken a vstupních dveří. V prostorách fary 
vznikne nové komunitní centrum pro setkávání cílových skupin.

Projekt

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY
BUDOVY FARY
PRO KOMUNITNÍ CENTRUM
U KOSTELA SV. PETRA
A PAVLA - PRAHA 16
je spolufinancován Evropskou unií.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční
fondy OP Praha - pól růstu ČR
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