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Timotej M. P. Vácha

Ohlášky farnosti

V týdnu od 26. 02. 2023 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na: 
Třebotov – Kubátovy;  Radotín – P. Skalického; Černošice – Dvořákovy
V týdnu od 19. 02. 2023 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na: 
Třebotov – Ginzelovy;  Radotín – Košťálovy; Černošice – Dolanských

Milí farníci, 
vstoupili jsme do posvátné doby postní, která je pro nás všechny velkou
výzvou. V prvé řadě bych velmi rád všechny vyzval, abychom se zamysleli nad
otázkou: "Co pro mne půst znamená?" Moc bych si přál, aby se půst stal
nedílnou součástí našeho života, protože když se postíme, máme úžasnou
možnost pocítit, jak nám půst umožňuje vnímat Boží přízeň a požehnání.
Když se postíme, naše modlitby nabývají na síle. Zvláště v době tolik
viditelného zla je třeba využít veškeré zbraně na jeho přemožení. A my
křesťané máme nejsilnější zbraň, kterou je modlitba. Pán nás učí přemáhat
zlo postem a modlitbou, neboli láskou. Z čehož tedy vyplývá, že kdo miluje
Boha, měl by v postu nalézat potěšení. Pokud tomu tak je, nebude těžké, než
se začneme postit, odpovědět si na tři důležité otázky, tedy co mne motivuje,
na jakou potřebu se chci postit a zda jsem ochoten i během postu Pánu
sloužit. Rozhodněte se tedy a hlavně vytrvejte, aby letošní doba postní byla
pro vás časem, kdy zakusíte, jak je vám Bůh blízko. 
Já osobně jsem se inspiroval k lepšímu prožívání půstu četbou knihy Půst od
Jentenzena Franklina.
Přeji všem požehnanou dobu postní.



JAK POMOHLA TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 

Přinášíme přehled čerpání peněz z Tříkrálové sbírky 2022.

65% z toho co koledníci dostanou do svých kasiček, zůstává v místní charitě.
Za TKS 2022 FCH Radotín obdržela 18 552 Kč. Podpořili jsme sociálně slabou
rodinu a děti od maminky samoživitelky.

Pro rodinu 3871 Kč:
rychlovarná konvice, toustovač, příbory a lžičky, pomůcky na úklid

Pro 4 děti maminky samoživitelky 14 942 Kč:
MŠ rodičovský příspěvek na 2. pololetí  2x 600 kč = 1200 Kč
MŠ úhrada stravného únor, březen (1 dítě, předškolák) 2 040 Kč
MŠ úhrada úhrada školného a stravného únor, březen (1 dítě) 2 852 Kč
Logopedie 2 200 Kč (nutná intenzivní náprava špatného řečového projevu)
MŠ plavecký výcvik (1 dítě) 2 268 Kč
MŠ výlet v květnu ( 2 děti) 1 000 Kč
ZŠ obědy za únor ( 2 děti) 2x 691 = 1 382 Kč
Fotbalový kroužek ( 1 dítě) 2000 Kč, tímto poprvé v životě dostal 14-ti letý
chlapec možnost chodit na kroužek

Celkem 18 813 Kč
Děkujeme!

Za FCH Radotín Jana Čierna

Jsme canisterapeutický tým

Děkuji všem za trpělivost a pochopení, že nejsem každou neděli s vámi. V
neděli 12.2.2023 jsme s Glorií složili canisterapeutickou zkoušku. Teď již
oficiálně můžeme navštěvovat seniory, kteří se  již delší dobu z našich
návštěv radují. Slova nevystihnou tolik co tváře účastníků. Fotografie jsou
zveřejněné se souhlasem zúčastněných.

Timotej a Glorie
A kdo je tento pán?

P. Evžen Hlaváček
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Sčítání obyvatel v roce 2021

Podle sčítání obyvatel v roce 2021 v obcích naší farnosti žije celkem cca 8620
svobodných dospělých osob, ženatých (vdaných) osob 7927, rozvedených
osob 2074, a 1158 vdov(ců). Objevilo se v tabulkách také číslo o evidovaných
registrovaných partnerství, ke kterým se přihlásilo 9 osob.

Zajímalo mne, jak je to s počtem dětí v rodinách. Tady jsem průzkum mohl
provést jen pro Černošice, protože pro Černošice data z minulých sčítání
mám uložené, zatímco v dostupných databázích jsem potřebná data pro
Radotín nenašel.

V roce 1991 při prvním sčítání obyvatel po sametové revoluci žilo v
Černošicích (4351 obyvatel) celkem 886 úplných rodin, 147 neúplných rodin, z
toho s 1 dítětem 304, se dvěma dětmi 306, se třemi dětmi 48, se čtyřmi a více
dětmi 5 rodin, a bezdětných rodin bylo 350.

Pro porovnání v Černošicích s růstem počtu obyvatel mezi lety 1991 a 2021
výrazně roste i počet úplných rodin (1713), který více jak dvojnásobně
převyšuje počty neúplných rodin (705). Početní vývoj kopíruje velkou
intenzitu výstavby v posledních dvaceti letech.

Co se týká počtu dětí v rodinách, tak v Černošicích výrazně roste podíl rodin
se dvěma dětmi. Kromě toho roste podíl rodin s více dětmi: v roce 1991 žilo v
Černošicích 5 rodin se čtyřmi a více dětmi (0,5 % z počtu všech rodin), v roce
2021 uvedlo v Černošicích 74 žen počet čtyř a více dětí (3,6 % z počtu všech
rodin). Tady je číslo jen orientační, protože oproti minulým statistikám, kdy se
uvádělo počet dětí v rodinách, při posledním sčítání se uvádí počet dětí
vztažené k jedné dospělé ženě.

Na území obcí našich obou farností podle sčítání v roce 2021 žije 825 žen,
které uvedly, že jsou bezdětné,722 žen uvedlo, že se jim narodilo 1 dítě, 1497
žen uvedlo narození 2 dětí, 319 žen uvedlo narození třech dětí, 53 žen uvedlo
narození 4 dětí, 22 žen uvedlo narození 5 a více dětí. K těmto údajům ovšem
chybí vztah k úplným či neúplným rodinám. Ale podle grafu je patrné, že
rodin se třemi a více dětmi neustále ubývá v poměru k počtu rodin se 2
dětmi. Celkově počet dětí se zvyšuje, je to dáno ale především rychlým
zvyšováním počtu obyvatel na území našich farností.

Radujme se z každého narozeného dítěte.

Zpracoval Hubert Poul, farní kronikář
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Milí farníci

ráda bych vám poděkovala za sponzorování chlapce z Adopce na dálku
Prallada Achari (20. 4. 2023 mu bude 19 let), který se rozhodl ukončit
studium na střední škole formou externích zkoušek.

Dále by chtěl navštěvovat policejní kurz a být strážníkem.

Přikládám poslední dopis a od Prallada a jeho fotografii, kde celé farnosti
děkuje za sponzorování svého studia. Protože jsme s vaší pomocí zaplatili
studium pro Prallada na celý školní rok, ale on předčasně končí, zbytek
peněz použijeme na sponzorování nového chlapce. Poplatek pro celý
školní rok je 4.900,- Kč. Proto jen připlatíme na školné 1.230, - Kč +
zvláštní dar na batoh.

Nový chlapec se jmenuje Sujith, je mu 10 let a je úplný sirotek. Oba
rodiče mu zemřeli. Stará se o něho dědeček s babičkou. Dědeček musí
těžce pracovat, aby mohl zajistit svému vnukovi vzdělání.  Není ze stejné
části Indie, jako naše předešlé děti. V Karnatace se používá jazyk
Kannada, kdežto Sujith hovoří tamilsky.

Přikládám nejen děkovný dopis od Prallada s jeho fotografií, ale i
fotografii nového chlapce Sujitha

Mnohokrát děkuji všem, kteří pomáháte v Indii dětem zajistit vzdělání a
tím lepší budoucnost nejen pro ně, ale i pro jejich rodiny.

Marie Linková

POMOC NENÍ ZBYTEČNÁ

Často jsem se setkala s názorem, že posílat peníze prostřednictvím Adopce
na dálku nemá smysl, protože k potřebným dětem se stejně nedostanou a
většina částky jde do kapes organizátorů. Možná někdy někde k takovým
případům došlo, ale rozhodně to neplatí o programu Arcidiecézní charity
Adopce na dálku. Tuto skutečnost si nedávno naše rodina potvrdila.

V roce 2000 jsme v rámci tohoto programu adoptovali indického chlapce
Luckyho. Bylo mu 9 let, právě mu zemřel tatínek, měl ještě staršího bratra a
mladší sestru, maminka pracovala jako pomocný dělník v zemědělství, měla
nemocné srdce. Podporovali jsme Luckyho téměř 10 let. Zrovna začal
studovat vysokou školu, když se jeho strýci podařilo založit si vlastní firmu a
převzít péči o Luckyho vzdělání. Charita nám tuto skutečnost oznámila se
zpožděním, tehdy ještě nebylo možné doručit ani dopis na rozloučenou. To
nám bylo líto, mohli jsme se za Luckyho jen modlit.

Adoptovali jsme v Indii další děti, ale na Luckyho jsme vzpomínat nepřestali.
Naše dcera prostřednictvím Facebooku po „bratrovi“ pátrala, dlouho bez
úspěchu. Až letos v lednu objevila po dlouhých 14 letech Luckyho svatební
fotku. Samozřejmě ho hned kontaktovala a po počátečním vysvětlování
totožnosti (dcera na FB nevystupuje pod svým dívčím jménem) se domluvili.
Z tohoto „setkání“ měl velkou radost a my ji máme samozřejmě také. Velice
nám děkoval za možnost vzdělání, kterou jsme mu poskytli. Díky tomu
dosáhl slušného postavení, daří se dobře jemu i jeho rodině a jsou šťastni. A
my samozřejmě také – nejen z jejich štěstí, ale i proto, že jsme se po letech o
ztraceném Luckym dozvěděli. A také jsme se utvrdili v přesvědčení, že to
všechno má smysl.

A proč to celé píšu? Jedno ze dvou adoptivních dětí naší farnosti právě
ukončuje svou školní docházku a začíná chodit do práce. Dnes už je naštěstí
možnost poslat dopis s rozloučením. Nastala otázka, jestli adoptovat nové
dítě nebo zůstat již jen u jednoho, které podporujeme. Naše rodina
rozhodně hlasuje pro nové dítě. Třeba příběh Luckyho pomůže přesvědčit
ty, kteří pochybují. Nemyslím tím, že by pochyboval někdo z nás, ale určitě
už se někteří s takovým pochybovačem setkali a snažili se mu vysvětlit smysl
celého snažení. I k tomu může pomoci Luckyho příběh.

Martina Nováková
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Milí farníci,

zahajujeme fungování farní knihovny v Maně. Vytřídili jsme více jak 100
kusů knih, které budou trvale v knihovně k dispozici k zapůjčení. Dále
zavádíme možnost poskytnout knihy k zapůjčení, které zůstanou ve
vlastnictví majitele. Pravidla pro půjčování uvádíme níže. Knihovnu můžete
navštívit v rámci farní kávy po mši sv. v neděli, případně při společném
modlení v úterý. Seznamy knih a pravidla budou také k dispozici na farním
WhatsAppu.

 
 

   Farní knihovna - pravidla

 
Evidované knihy k zapůjčení - knihovna

Tyto knihy jsou uložené v Maně na označených policích, jsou zaevidované a
farníci si je mohou podle výběru zapůjčit. Seznam knih seřazený podle
abecedy dle autorů je k dispozici na farním WhatsAppu a je také vložen do
sešitu. Do tohoto sešitu se každý, kdo si chce knihu vypůjčit, zapíše do
uvedených kolonek. Při vrácení knihy toto potvrdí.

Evidované knihy k zapůjčení – zapůjčené
Kdo by chtěl knihu poskytnout ke čtení širšímu okruhu čtenářů, ale chce, aby
kniha zůstala v jeho vlastnictví, tak ji podepíše a předá na označené místo.
Kniha bude zaevidovaná do seznamu a poskytnuta k zapůjčení. Opět bude
zapisováno do sešitu. Majitel si může kdykoliv knihu vzít zpět.

Pokud by někdo chtěl darovat knihy do farní knihovny, může je odevzdat na
vyznačené místo. Poskytujte pouze knihy aktuální, nikoliv knihy, kterých se
chcete zbavit. Knihy budou zaevidovány do seznamu knih k zapůjčení-
knihovna.

V krabicích v Maně jsou vytříděné knihy, které jsou v případě zájmu k
rozebrání. Budou také označeny.

                                                       Vaše knihovnice:
Alena Kozlová

Marie Schwarzová

POSTNÍ ALMUŽNA

Popeleční středou vstupujeme do doby postní, přípravy na slavení Velikonoc. S
ní přichází i sbírka postní almužna, která bude trvat od 22. února do 6. dubna.

Pokladničky budou k dispozici v kostele sv. Petra a Pavla v Radotíně, v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích a v kostele sv. Martina v Třebotově. Do
pokladniček můžete během půstu vkládat peníze za odřeknuté radosti a o
Velikonocích je přinést zpět do kostela (prosíme, položte je na boční oltář).

VAŠIMI DARY PODPOŘÍTE SESTŘIČKY Z RADOTÍNA. 
 

PŘEDEM SRDEČNĚ DĚKUJEME!

Za FCH Radotín
 Jana Čierna

Stránky Farního zpravodaje jsou otevřené všem, těšíme se na vaše příspěvky.
Uzávěrka dalšího čísla je 14.3., zpravodaj vyjde 18.3.2023

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
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Farní zpravodaj
číslo 4/2023
25. 2. 2023̈

Slovo faráře

 
Timotej M. P. Vácha

Ohlášky farnosti

V týdnu od 26. 02. 2023 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na: 
Třebotov – Kubátovy;  Radotín – P. Skalického; Černošice – Dvořákovy
V týdnu od 19. 02. 2023 se modlíme za farnost a zvláště pamatujme na: 
Třebotov – Ginzelovy;  Radotín – Košťálovy; Černošice – Dolanských

Milí farníci, 
vstoupili jsme do posvátné doby postní, která je pro nás všechny velkou
výzvou. V prvé řadě bych velmi rád všechny vyzval, abychom se zamysleli nad
otázkou: "Co pro mne půst znamená?" Moc bych si přál, aby se půst stal
nedílnou součástí našeho života, protože když se postíme, máme úžasnou
možnost pocítit, jak nám půst umožňuje vnímat Boží přízeň a požehnání.
Když se postíme, naše modlitby nabývají na síle. Zvláště v době tolik
viditelného zla je třeba využít veškeré zbraně na jeho přemožení. A my
křesťané máme nejsilnější zbraň, kterou je modlitba. Pán nás učí přemáhat
zlo postem a modlitbou, neboli láskou. Z čehož tedy vyplývá, že kdo miluje
Boha, měl by v postu nalézat potěšení. Pokud tomu tak je, nebude těžké, než
se začneme postit, odpovědět si na tři důležité otázky, tedy co mne motivuje,
na jakou potřebu se chci postit a zda jsem ochoten i během postu Pánu
sloužit. Rozhodněte se tedy a hlavně vytrvejte, aby letošní doba postní byla
pro vás časem, kdy zakusíte, jak je vám Bůh blízko. 
Já osobně jsem se inspiroval k lepšímu prožívání půstu četbou knihy Půst od
Jentenzena Franklina.
Přeji všem požehnanou dobu postní.


