
Farní zpravodaj
číslo 3/2023
11. 2. 2023̈

Slovo faráře

 
Timotej M. P. Vácha

Ohlášky farnosti

V týdnu od 12. 02. 2023 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na: 
Třebotov – Dočekalovy;  Radotín – Radovanských; Černošice – Drastíkovy
V týdnu od 19. 02. 2023 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na: 
Třebotov – Gronátovy;  Radotín – Martínkovy; Černošice – Špundovy

Milí farníci,
v minulém týdnu mne velmi zaujal text, který
jsem se rozhodl vám nabídnout. Věřím, že stejně
jako mne, tak i vás jeho rozjímání osloví. Přeji
krásné chvíle s hlubokým textem. 
Ze srdce vám žehnám.

Ze spisu „O duchovní dokonalosti“ od
Diadocha z Fótiky, biskupa

Sluncem spravedlnosti, dovede posléze naši mysl až k nekonečnému světlu
poznání, které se otvírá tomu, kdo s důvěrou hledá lásku.
 Ti, kteří vstoupili do duchovního boje, musí neustále bránit své myšlení před
přívaly rozmanitých hnutí, aby mysl dokázala rozlišovat myšlenky, které ji
napadají. Ty, které jsou dobré a poslané od Boha, musí uložit do sklepení
paměti a ty, které jsou špatné a od zlého ducha, vyhodit ze zásobáren
přirozenosti. Vždyť když je moře klidné, vidí rybáři až na dno, takže jim téměř
žádná ryba neunikne. Když však je moře bičováno větry, skryjí rozbouřené
vlny všechno, co by jinak za klidného bezvětří bylo výtečně vidět. V takové
situaci je veškeré umění rybářů marné.
 Pouze Duch Svatý může očistit naše srdce. Jestliže totiž nepřijde ten, kdo je
silnější, a nepřemůže zloděje, nikdy nebude jeho kořist zachráněna. (1) Je
tedy třeba za všech okolností usilovat, aby Duch Svatý mohl spočinout v
pokoji naší duše. To znamená, že při sobě musíme stále mít hořící světlo
poznání. Bude-li stále zářit v hlubinách našeho nitra, budou všechny zákeřné
a pokoutní útoky démonů nejen zjevné, ale navíc ztratí citelně na síle, jakmile
na ně padne toto svaté a slavné světlo.
 

Světlo pravého poznání spočívá v neomylném
rozlišování dobra a zla. A když tomu tak je, pak
cesta spravedlnosti, vedoucí srdce k Bohu, který je 



Stránky Farního zpravodaje jsou otevřené všem, těšíme se na vaše příspěvky.
Uzávěrka dalšího čísla je 21.2., zpravodaj vyjde 25.2.2023

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

Proto apoštol říká: Nezhášejte (oheň) Ducha (2), to znamená: nezarmucujte
svatého Božího Ducha (3) zlými skutky a špatnými myšlenkami, ať se
nepřipravíte o ochranu tohoto světla. Samozřejmě že ve skutečnosti nehasne to
věčné a životodárné světlo Svatého Ducha, ale jeho zármutek, to znamená jeho
odvrácení od nás způsobuje, že naše mysl zůstává bez světla poznání temná a
zahalená mrakem.
 Čidlem duše je jakýsi neomylný smysl, jehož prostřednictvím rozlišujeme věci.
Je to jako s naším tělesným smyslem chuti. Když jsme zdraví, neomylně
rozlišujeme, co je dobré a co špatné, a dáváme přednost tomu, co nám chutná.
Tak také naše srdce, když začne pracovat v plném zdraví a zcela oproštěné od
starostí, může pocítit hojnost Boží útěchy a nezapomenutelně si uchovat v
paměti tuto vnímavost, jejíž podstatou je láska, díky které může neomylně
rozpoznat, na čem záleží; jak říká apoštol: A za to se modlím, ať stále víc a více
roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to
lepší. (4)

      1 -Srov. Lk 11,22. 2 -1 Sol 5,19. 3 -Ef 4,30. 4 -Flp 1,9-10.
Zdroj.: breviář   (Cap. 6.26.27.30: PG 65,1169.1175-1176)



Stránky Farního zpravodaje jsou otevřené všem, těšíme se na vaše příspěvky.
Uzávěrka dalšího čísla je 21.2., zpravodaj vyjde 25.2.2023

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

Proto apoštol říká: Nezhášejte (oheň) Ducha (2), to znamená: nezarmucujte
svatého Božího Ducha (3) zlými skutky a špatnými myšlenkami, ať se
nepřipravíte o ochranu tohoto světla. Samozřejmě že ve skutečnosti nehasne to
věčné a životodárné světlo Svatého Ducha, ale jeho zármutek, to znamená jeho
odvrácení od nás způsobuje, že naše mysl zůstává bez světla poznání temná a
zahalená mrakem.
 Čidlem duše je jakýsi neomylný smysl, jehož prostřednictvím rozlišujeme věci.
Je to jako s naším tělesným smyslem chuti. Když jsme zdraví, neomylně
rozlišujeme, co je dobré a co špatné, a dáváme přednost tomu, co nám chutná.
Tak také naše srdce, když začne pracovat v plném zdraví a zcela oproštěné od
starostí, může pocítit hojnost Boží útěchy a nezapomenutelně si uchovat v
paměti tuto vnímavost, jejíž podstatou je láska, díky které může neomylně
rozpoznat, na čem záleží; jak říká apoštol: A za to se modlím, ať stále víc a více
roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to
lepší. (4)

      1 -Srov. Lk 11,22. 2 -1 Sol 5,19. 3 -Ef 4,30. 4 -Flp 1,9-10.
Zdroj.: breviář   (Cap. 6.26.27.30: PG 65,1169.1175-1176)



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2022
Nadační fond Assumpta

 
Hodnocené období: 1. 1. – 31. 12. 2022

Rok 2022 byl rokem založení Nadačního fondu Assumpta, jehož účelem a cílem
je stavba nových varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích.

Nadační fond Assumpta byl ustanoven a dne 22. července 2022 pod spisovou
značkou N 2154 registrován u Městského soudu v Praze. Sídlo fondu je
Černošice, Dr. Janského 411, 252 28. IČ je 17268931.

 
 
 
 
 
 

I. Události roku 2022

1. V souladu s požadavky na registraci byly ustanoveny následující orgány
Nadačního fondu Assumpta:

 
                                 Správní rada (celkem 7 členů):                                  

                      Petr Řehoř – předseda                         
Petr Pánek – místopředseda

P. Mgr. Bc. Timotej Maria Pavel Vácha – člen
Ing. Ema Dvořáková – člen

Ing. Petr Wolf – člen
Ing. Hubert Poul – člen

MgA. Michael Verner – člen
 

Dozorčí rada (celkem 3 členové):
JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. – předseda

Mgr. Šimon Hradilek – místopředseda
Mgr. Ivan Tobek – člen

.

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

5. Bylo provedeno zaměření kůru kostela Nanebevzetí Panny Marie pro
potřeby budoucího projektu varhan a vznikl první návrh rozvržení kůru a
umístění varhan.

6. Na základě doporučení diecézního organologa Štěpána Svobody byli
osloveni tři varhanáři se žádostí o zpracování návrhu nového nástroje.

7. Byl pořízen námořní kontejner na uskladnění částí stávajících
nefunkčních varhan.

8. Bylo zjištěno, že původní nástroj není součástí kostela, a tedy není
památkově chráněn.

9. Byla podána žádost o vydání závazného stanoviska Národního
památkového ústavu (NPÚ) ve věci demontáže stávajícího varhanního
stroje, včetně kompletních příloh. Ve věci bylo na místě opakovaně
jednáno se zástupci NPÚ.

10. Probíhají opakovaná jednání mezi farností Třebotov, Nadačním
fondem Assumpta a Arcibiskupstvím pražským (generální vikář Mons.
Jan Balík, diecézní organolog Štěpán Svoboda) s cílem po vydání
závazného stanoviska NPÚ uzavřít dohodu o legalizaci našeho záměru ve
vztahu k arcidiecézi.

II. Výhled na rok 2023:

1. Podat Stavebnímu úřadu Černošice oznámení stavby

2. Byl zřízen transparentní účet č. 311081055/0300. Ke dni 31. 12. 2022
byla na účtu částka 146.446 Kč. Všichni dárci ke 31. 12. 2022 obdrželi
potvrzení o daru. Účetnictví Nadačního fondu Assumpta vede členka
správní rady Ing. Ema Dvořáková.

3. Byla zřízena datová schránka Nadačního fondu Assumpta.

4. Bylo pořízeno razítko, zajištěny hlavičkové papíry a další kancelářské
potřeby
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VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2023

Děkujeme všem dárcům a koledníkům za účast v TKS 2023.
Děkujeme pěveckému sboru ZUŠ v Radotíně, Janě Petráškové a Coro di
Aula Regia ze Zbraslavi za krásny koncert a podporu ve sbírce!

Celkem se vybralo 31 747 kč.
A to:
• na Tříkrálovém koncertu v kostele v Radotíně 6109 kč
• koledníci v Třebotově 1800 kč
• koledníci na Chotči 5975 kč
• skupinka černošicko-radotínskych koledníků 4107 kč
• koledníci v Radotíně 11643 kč
• koledníci z Černošic 2113 kč

SRDEČNĚ DĚKUJEME!

7. Formulovat podmínky výběrového řízení a vyhlásit výběrové řízení na
zhotovení varhanního nástroje.

8. Oslovit potenciální dárce i mimo farnost (Město Černošice, Středočeský
kraj a další).

9. O průběhu procesu informovat farnost (Farní zpravodaj).

                                                                                                         Petr Řehoř
                                                                                              předseda správní rady

2. Zřídit webové stránky a profil Nadačního fondu Assumpta na Facebooku.

3. Pořídit fotografickou dokumentaci stávajícího nástroje

4. Rozebrat stávající nástroj a potenciálně zpeněžitelné části uložit do
námořního kontejneru. Případným zpeněžením těchto částí (motor,
píšťaly) zvýšit částku akumulovanou na transparentním účtu.

5. Po odstranění původního nástroje provést sondy do podlahy kůru za
účelem zjištění skladby násypu a současné dřevěné podlahy.

6. Sestavit odbornou komisi k posouzení návrhů obdržených od
oslovených varhanářů (viz výše).
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