
       Tolle Lege 
 

Farnost sv. Tomáše. Praha 1  
Únor 2012, r. XVI. č. 169 

„Dělej, co dokáţeš a modli se za to, co nedokáţeš. Bůh dá, abys to dokázal.“(Sv. Augustin) 
 

 

K čemu jsme povoláni? 

 
Před pár týdny skončila vánoční doba a v polovině tohoto měsíce uţ začíná doba postní, doba přípravy na 

důleţité události v ţivotě Jeţíše, ale i v ţivotě kaţdého z nás.  

 

Ţít jako křesťané v této době  znamená stále si uvědomovat, ţe potřebujeme obrácení, tak jak Jeţíš kázal, kdyţ 

začalo jeho veřejné působení: „Změňte své smýšlení a obraťte se k Bohu“. Volání po obrácení je zároveň volání 

po tom, aby si člověk uvědomil, kdo je a jaké je jeho místo ve světě. Obrátit se znamená směrovat celý ţivot 

ke Kristu. On je středem ţivota kaţdého člověka, On je smyslem našeho putování a jen ve spojení s Ním náš 

ţivot přinese ovoce. Cítit, ţe jsme povoláni, abychom se obrátili ke Kristu, znamená být schopni se radovat 

z maličkostí a ţít s důvěrou, ţe nic nás nemůţe odloučit od Jeho lásky, a ţe vše, těm, kdo milují Boha, 

napomáhá k dobrému.  Ať během postní doby, ale i během kaţdého dne, cítíme takovou jistotu. Ať nám postní 

doba pomáhá i trochu se zamyslet, nakolik jsem a cítím se být součástí farní komunity u sv. Tomáše. 

Nemůţeme být křesťany bez společenství, bez dávání a přijímání. Co dám a co očekávám od své farnosti? 

   

Během postní doby se zamyslíme zvláště nad tématem svátosti biřmování (svátosti dospělosti křesťanského 

ţivota). Pro většinu z nás je myšlenka na biřmování podnětem k času obnovy, vděku a prosby, aby Duch sv. u 

nás dále vydával plody, abychom si uvědomili, ţe jsme nástroji k dispozici Pána Boha, abychom se nikdy 

nebáli a neustále se radovali. Je to moţné? 

 
Váš administrátor farnosti 

P. Vít Mariusz Marciniec, OSA 

2. rok přípravy na velké jubileum sv. Cyrila a Metoděje. 

Rok biřmování. 

 

Přinášíme texty z Katechismu katolické církve na téma biřmování.  

 

1285. Svátost biřmování tvoří se křtem a eucharistií souhrn „svátostí uvedení do křesťanského ţivota“, jejichţ 

jednotu je nutno uchovávat. Je tedy třeba vysvětlovat věřícím, ţe tato svátost je potřebná k dovršení křestní 

milosti. Vţdyť „svátost biřmování“ pokřtěné „dokonaleji spojuje s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha 

svatého, proto jsou ještě více povinni šířit a bránit víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové“. 

 

1286. Proroci ve Starém zákoně hlásali, ţe Duch Pána spočine na očekávaném Mesiáši pro jeho spásné poslání. 

Sestoupení Ducha svatého na Jeţíše ve chvíli, kdy přijal křest od Jana, bylo znamením, ţe to je on, který má 

přijít, ţe on je Mesiášem a Boţím Synem. Od okamţiku, kdy byl působením Ducha svatého počat, celý jeho 

ţivot i jeho poslání probíhá v naprostém společenství s Duchem svatým, kterého mu Otec dává „v míře 

neomezené“ (Jan 3,34). 
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„Jaké má být naše kaţdodenní úsilí? Zkusit vţdy to nejlepší, ale bez toho, abychom byli unaveni z nového začátku. I kdyţ 

jsme se dostali daleko, ideál je vţdy dál!“ 
 (Sv. Augustin) 

 

Potkala jsem… 

Při cestě autobusem se nedala přeslechnout jedna velmi hlučná cestující. Během hodinové jízdy probrala 

všechno, co brání všeobecnému blahu v Čechách. Nic tu není jako dřív, protoţe děti jsou sprosté, páří se uţ 

odmala, mládeţ fetuje a hraje na automatech, neumí slušně komunikovat, dospělí podvádějí a kradou, 

nedovedou vyslechnout názor druhého, straníci lidovci, komunisti, zelení, socani i ódéesáci chtějí hlavně plná 

koryta pro sebe a své kamarády, cikáni devastují jakékoli bydlení, loupí, vraţdí a roznášejí choroby a cizinci se 

u nás roztahují a skupují kde co. Ona si nenechá nic líbit a angaţuje se ve prospěch společnosti v boji proti 

nešvarům. Popisovala, jak se s kdekým soudí, píše do novin, kde spolupracuje s investigativními novináři, je ve 

spojení se Štrasburkem, chodí na schůze obce a tam všem vţdy všechno řekne od plic a organizovala s farářem 

modlitební akci za déšť. Vtom tato řečnice zahlédla, ţe spolujezdkyně sedící před ní má od špinavého 

autobusového okénka umazanou světlou bundu. Okamţitě jí zasvěceně a obsáhle radila, jak získá náhradu od 

provozovatele linky. Postiţená paní celou dobu naslouchala vodopádu řeči, ale jak se ukázalo, česky 

nerozuměla vůbec nic, jelikoţ to byla Ukrajinka. Zachraňovatelka mravnosti, věrná farnice a odbornice na 

komunikaci ztuhla! Takové osobě chtěla pomáhat! Sáhla na okénko a udělala paní na bundu ještě jednu 

šmouhu. Aby viděla, jak zatočíme s neţádoucími jedinci. Mnozí v autobusu s ní viditelnými přátelskými 

posunky souhlasili. Byla jsem asi jediná, kdo byl zděšený. 

E.B 

 

O lásce, víře a „nevíře“ 
 

Článek E.B. „Potkala jsem…“ v lednovém čísle Tolle Lege mě inspiroval k napsání následujících řádků: 

Chtěla bych se zmínit o jedné rodině, jejíţ členy by statistika zařadila mezi tu zhruba polovinu bezvěrců v naší 

zemi. Zda byli manţelé pokřtěni, to nevím, ale vím jistě, ţe jejich dva synové, narození po roce 1989, pokřtěni 

nebyli.  Nikdy přede mnou na téma Bůh řeč nezavedli a myslím, ţe ani mezi sebou o něm nemluví.  Přesto jim 

to doma příkladně klape – jsou k sobě milí a ohleduplní, manţelé jsou si věrní (znám je oba dobře uţ řadu let), 

jejich kluci (17 a 21 let) jsou slušní a bezproblémoví a oba teď studují. Jsou hodní nejen na sebe, ale vycházejí 

dobře i se svými sousedy, s kolegy na pracovištích i s cizími lidmi. I mně několikrát nezištně pomohli, aniţ 

jsem je o to poţádala. Oni totiţ mají oči, které vidí, ale nezávidí, mají cit i soucit. „Desatero“ by určitě 

nedokázali zpaměti odříkat, oni se řídí svými přikázáními, jako je třeba „nečiň jiným, co nechceš, aby činili oni 

tobě“ a „co vyzařuješ do okolí, to se ti vrátí“. Jsem přesvědčena, ţe i kdyţ o Bohu nemluví, mají ho doma – ţe 

je totiţ v kaţdém z nich, protoţe Bůh je láska. 

Jejich chování je poněkud v kontrastu s chováním některých  přehorlivých  křesťanů, které znám, kteří svoji  

zboţnost hodně staví na odiv, ale moc příkladně se nechovají. „Desatero“ sice umějí odříkat, ale s jeho 

dodrţováním je to horší. Nešetří frázemi, kterými moţná někoho na chvíli potěší, ale které ve skutečnosti moc 

nepomohou. A proto velmi souhlasím s vyjádřením paní E.B., ţe „stojí za váţné zamyšlení pro toho, kdo si říká 

katolický křesťan“. 

Zdena 

1262-2012 
750 let augustiniánů v ČR 

„ Ve službě evangelia“ 
Český šlechtic Oldřich Zajíc z Valdeka uvedl r. 1262 augustiniány na Berounsko do obce Zaječova. Vznikl tak 

klášter zvaný „Ostrov“ při chrámu Zvěstování P. Marie a sv. Benigny. Vţil se název sv. Dobrotivá (= sv. 

Benigna, jedna z druţek sv. Voršily, která s ní byla umučena ve 4. stol. od Hunů v Kolíně nad Rýnem). Ostrov 

byl pod ochranou pánů z Valdeka a chrám se stal navštěvovaným poutním místem. Husité zde plenili celkem 

třikrát: r. 1421 Ţiţka, 1422 Praţané, 1423 Sirotci. R. 1483 následoval vpád utrakvistů. Josef II. zrušil klášter v 

Ostrově r. 1787, ale na ţádost místního obyvatelstva zůstala duchovní správa augustiniánům, kteří zde působili 

do r. 1950. Dnes se klášter opravuje, aby se mohl stát centrem pro děti, mládeţ a rodiny. 
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Vážení a milí, 
Posílám Vám poděkování za všechny děti z pěstounských rodin, které jste obdarovali k těmto Vánocům. 
S pozdravem. Jana Frantíková 
 
Posílám výňatky z mailů, které přišly na naši e-mailovou adresu: 
Zdravíme a děkujeme moc za dárky, přišly včas a udělaly radost. Oulehlovi 
 
Chtěla bych Vám touto cestou mooc poděkovat za dárečky do pěstounských rodin. Dietrichová 

 
Tímto mnohokrát děkujeme za vánoční dárky věnované řádem Augustiánů naší náhradní rodině. Ani jsme se neodvážili 
doufat, že by "Ježíšek" opravdu nadělil hru "Byl jednou jeden člověk", a už vůbec ne v té nejrozšířenější variantě. To byl 
opravdu "veledar" a "velepřekvapení" pro nás všechny ženské. Tento dárek hraje u Anežky letos prim mezi ostatními 
dárky a důsledně si musím denně rozšiřovat v rámci hraní hry své znalosti z anatomie. Sada perkusních hudebních 
nástrojů zase uchvátila Nikolku, která od Štědrého dne pilně koncertuje tak intenzivně, že už se těším na léto, kdy jí s tím 
budu moci vyslat na zahradu a trochu tak odlevit svým uším. Vidět její prožívání hudby je však silný zážitek, kdy je člověk 
ochoten i ohluchnout. A nejmenší Helenka si pochrupkává na novém polštářku a jinak se snaží na svých ještě vratkých 
nožičkách dohnat čardášové tempo Nikolky při koncertování. 
S pozdravem Markéta Zlochová s Anežkou, Nikolkou a Helenkou. 
 
Opravdu bylo úžasné sledovat nadšení dětí po rozbalení dárků, takže hlavně za tuto radost dárcům děkujeme. Kubátovi 
Dobrý den, chtěla bych Vám moc poděkovat. Děti byly nadšené.S pozdravem Kábrtová Eva   
 
 Děkujeme a přejeme Boží požehnání !!! Věrka Volfová 

 
Posílám večerní pozdrav z Chrudimě. Moc děkujeme za vánoční dárky pro pěstounské děti. Musím říci, že tentokrát nám 
to opravdu moc pomohlo, naše finanční situace není nyní zrovna nejlepší. Děti měly velkou radost. 
Zdravím Jelínkovi 

 

Novoroční vycházka 

 
Tak jako kaţdý první den v roce jsme se i letos vydali na Novoroční vycházku, tentokrát do Prahy 14. Sešli 

jsme se na zastávce metra Hloubětín v počtu 19 farníků a farnic (nejmladší absolvovala výlet v hlubokém 

kočárku, ta o něco starší na „golfáčích“). Prošli jsme kolem kostela sv. Jiří, který je spojený s řádem kříţovníků 

s červenou hvězdou, a pokračovali kolem rodinných domků a pěkně upravené zahrádkářské kolonie, aţ jsme 

došli ke Kyjskému rybníku, u kterého mlčky seděli dva rybáři s nahozenými pruty. Na konci nedlouhé 

procházky (předpověď počasí nebyla moc příznivá a jednu chvíli spadlo i pár kapek) na nás čekal skvost – 

jeden z nejstarších románských kostelů v Praze, zasvěcený sv. Bartoloměji. 

Pan farář, původem z Polska, nám kostel nejen otevřel, ale bravurní češtinou podal i výklad o historii kostela a 

přidal i pár zajímavých informací o své farnosti. V nevelkém interiéru kostela bylo hodně k vidění: mohutný 

románský vítězný oblouk a hned za ním na stěnách presbytáře gotické fresky a nad nimi na klenbě krásné 

barokní výjevy 4 evangelistů. Nejen děti obdivovaly sto let starý betlém. Mnohé zaujala i barokní socha 

Ukřiţovaného z výjevu o svaté Luitgardě. Kdo chtěl, mohl vystoupat po schodech na varhanní kruchtu. Pan 

farář nám ještě nabídl návštěvu prostorné zahrady, přiléhající k faře, kam jsme se dostali přes interiér farního 

úřadu, ale to uţ byla pořádná tma. Po rozloučení s ním vedla naše cesta přímo na autobusovou zastávku a pak 

metrem do našich domovů. Bylo to příjemně strávené Novoroční odpoledne. Uţ se těšíme se na další výlety, 

které pro nás Ivan určitě připraví. 

                                                                                                                                             Zdena 
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Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1, 
uskutečněného dne 19.ledna  2012 v 19:30 hod. v refektáři kláštera sv. Tomáše 

Program  
1) Úvodní modlitba; 2) Plánování pololetí 2012; 3) Dotazy a žádosti; 4) Závěrečná modlitba 

ad 2) Plánování pololetí: leden 2012-srpen 2012 
 

Rok 2012 je rokem víry a téma tohoto pololetí je význam  BIŘMOVÁNÍ (vliv působení Ducha svatého) 

v ţivotě farníků 

- k  tomuto tématu  budou zaměřeny nedělní promluvy, především v době postní                                                           

- návrh pastorační rady, aby  postní rekolekce se tentokrát uskutečnily následovně: v sobotu 10.3. od 18:00 

hodin projekce filmu o polském mučedníkovi  "Popiełuszko. Svoboda je v nás" a  při skutečném a větším 

zájmu farníků o postní rekolekce by pokračovaly  v sobotu 17.3. – event. místo a náplň budou ještě 

upřesněny 
- pastorační rada odsouhlasila, ţe „Jezulátko“ bude putovat mezi rodinami ve farnosti v období od 24.12.2011 

do 2.2.2012 

Svatotomášský sbor-koncerty a účast během bohosluţeb, poţadavek: 

  1) koncerty: 25.3 2012; 1.6. Noc kostelů, 28.9 sv. Václav; 

  2)během bohosluţeb: 1.4. Květná neděle; 5. 4.,6.4.,7.4.: Velikonoce; 10.6. Corpus Christi  

Rozpis činností:  

V době mezi 5.2.-10.2. budou mše sv. pouze ve 12,15, neboť jsou rekolekce otců augustiniánů mimo klášter 

Dětské mše: 12.2., 4.3.,15.4.,14.5.,17.6. (1.sv.přijímání) 

Farní ples: 17.2. – v Arcibiskupském  paláci (organizuje mládeţ farnosti – měla by se propojit se španělskou 

komunitou) 

Popeleční středa: 22.2. 

1.část postních rekolekcí: 10.3. film „Popieluszko“ 

2.část postních rekolekcí: 17.3. – v případě velkého zájmu mimo klášter v jiných prostorách 

Koncert Svatotomášského sboru: 25.3. 

1.4.: Květná neděle – společná bohosluţba všech tří 

komunit v 11,00 – průvod s oslem 

5.4.: Zelený čtvrtek v 17,00 

6.4.: Velký pátek v 16,00 

7.4.: Bílá sobota ve 20,00 

20.4. a 21.4.: setkání ministrantů 

23.4.-27.4.: XIV. Augustiniánský týden - téma: 750 

let od příchodu augustiniánů do Čech 

16.5.: pouť ke cti sv. Jana Nepomuckého 

19.5.: XV. pouť do sv. Dobrotivé ! oslava 750 let 

20.5.: Svátek sv. Rity – ţehnání růţí 

25.5.-27.5.: farní výlet do Polska – ve spolupráci 

s farností u sv. Vojtěcha  

27.5.: Slavnost Seslání Ducha sv. 

1.6.: Noc kostelů 

2.6. a 3.6.: Farní slavnosti – tentokrát v Praze a je 

úvaha, ţe se odehrají na Kampě 

3.6.: Slavnost Nejsvětější Trojice 

9.6.: Oslava školy – areál školy sv. Augustina 

10.6.: Slavnost Corpus Christi - v 9:30 společná 

mše sv. s procesím 

14.6.: Pastorační rada - zasedání 

15.6.: Nejsvětější Trojice 

17.6.: Dětská mše a 1.sv.přijímání 

26.6.-30.6.: Tábor dětí a rodičů (škola a školka) ve 

sv. Dobrotivé 

30.6.: sv. Dobrotivá: Biřmování ve 14:00 ! 

30.7.-3.8.: setkání augustiniánské mládeţe ve sv. 

Dobrotivé 

ad 3) Dotazy a žádosti 

- pozdrav pokoje – ministranti se rozejdou mezi věřící; 

- je nutné se zamyslet nad faktem, proč nefunguje účast na farních rekolekcích 

Další setkání pastorační rady se uskuteční 14.6.2012 

                                                                                                                                                                                  
Zapsala: Marie Hradecká 
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5. Farní shromáždění konané dne 26.01.2012 ve Farní kavárně v kryptě 
 

Přítomní zástupci jednotlivých komunit:za českou komunitu: 12 farníků; za španělskou komunitu: 13 farníků, za 

anglickou komunitu: 2 farníci (celkem : 27 farníků) 

 

Program: 

A) Přivítání a modlitba      B)Liturgie     C) Společenství     D) Ekonomie     E)Různé 

A). Přivítání a modlitba  
P.Vít Mariusz znovu všem (stejně,jako při loňském FS) zdůraznil, ţe tvoříme společnou farní rodinu. Po úvodní společné 

modlitbě  Otče náš v latinském jazyce bylo zahájeno letošní FS. 

Všeobecně bylo konstatováno, ţe je třeba daleko větší vzájemná informovanost, je téţ  zapotřebí, aby v jednotlivých 

komunitách (nejlépe se toto daří ve španělské) byla uţší vzájemná spolupráce, osobní angaţovanost  například ve zvaní 

na jednotlivé počiny jednotlivých komunit. Zapojení širší skupiny farníků – mimo španělské komunity – v české a 

anglické komunitě vázne. 

B). Liturgie   

*Společné mše svaté : všichni přítomní se shodli, ţe stávající způsob slavení společných mší sv. je pro všechny přijatelný; 

úkol pro všechny komunity: obnovit si znalost modlitby Otče náš v latinském jazyce 

Společně připravované texty pro společné bohosluţby jsou kladně hodnoceny. 

P.Verner – sbormistr Svatotomášského sboru nabídl oběma dalším komunitám, účast tohoto sboru  nejen při českých 

bohosluţbách. Bude řešeno koordinací  vzájemně mezi sbormistry. 

*Ministrování : vedoucí ministrantů české komunity M.Kopa vyzval zástupce ostatních komunit, aby při společných 

bohosluţbách přišli ministrovat i ministranti těchto komunit  

C). Společenství 

*Spolupráce s komunitami: farní ples, farní slavnosti, pouti, výlety... :  

nejlépe funguje španělská komunita, jejich počet  a aktivita roste a velice dobře byla hodnocena práce na Vánoční 

Pastorele 

* Farní ples se uskuteční dne 17.2.2012 v Arcibiskupském paláci (stejně jako loni); garantem plesu je „mládeţ české 

komunity“, která dohodne se španělskou komunitou i otázku hudby 

OPĚT SE ZDŮRAZNILA  NUTNOST: OSOBNÍCH POZVÁNÍ, VĚTŠÍHO VZÁJEMNÉHO INFORMOVÁNÍ 

(propojení e-mailem) atd. 

*Farní prostory: spoluzodpovědnost : je třeba stále připomínat, ţe je nutná větší spoluzodpovědnost za veškeré společně 

uţívané prostory!!! Zhášení světla, zavírání vody, udrţování čistoty  atd…Udrţování čistory v kuchyňce při  nedělním 

vaření kávy – je třeba ostatním komunitám předávat uklizenou kuchyňku, čisté kávovary, pokud zbyde káva v kávovaru – 

upozornit, ţe je čerstvá a je k pouţití pro další komunitu. Dbát na zařízení kuchyňky, aby nedocházelo ke zbytečným 

ztrátám součástí kávovarů, atd. 

* Španělská komunita navrhuje větší účast mládeţe dalších komunit na společných modlitbách Taizé, další společné 

aktivity mládeţe: např. sportovní akce (volejbal)  

* zástupce španělské komunity nabídl ostatním moţnost mailem se spojit s modlitební skupinou, která by prosby zařadila 

do svých modliteb 

D). Ekonomie  

*Miloš Kopa (Ekonomická rada) opět poděkoval anglické komunitě za pokrytí podstatných částí nákladů na provoz 

farnosti (elektřina, plyn, voda….) Nebýt této pomoci, nebylo  by moţné přispívat na další záleţitosti: např. 

ministrantům, mládeţi, ….. 

E). Různé-diskuse: 

* M.Hradecká- zástupce Farní charity sv. Rity poděkovala anglické komunitě za velkou pomoc při sobotní práci 

s bezdomovci 9,00-10.00 (nejen šatstvo, ale především větší mnoţství farníků a tím i jídla pro bezdomovce), kterých stále 

přibývá a sloţení se mění (přibývá ţen a mladší věkové skupiny) 

*farní slavnosti :2.6.+3.6. je v plánu jejich uskutečnění v rámci Kampy (v jednání); M.Verner navrhl, aby v průběhu 

farních slavností se uskutečnila výstava obrazů a uměleckých děl členů Svatotomášského sboru 

* biřmování se letos uskuteční dne 30.6.2012 ve sv. Dobrotivé (750 let příchodu Augustiniánů a zaloţení nejstaršího 

augustiniánského kláštera u nás) 

Všichni přítomní se dohodli, ţe 6. farní shromáţdění se uskuteční i v roce 2013, i kdyţ jiţ není povinností tato 

shromáţdění konat.        Zapsala: Marie Hradecká 27.01.2012 
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„Jaké má být naše kaţdodenní úsilí? Zkusit vţdy to nejlepší, ale bez toho, abychom byli unaveni z nového začátku. I kdyţ 

jsme se dostali daleko, ideál je vţdy dál!“ 
 (Sv. Augustin) 

 

Poznáváme sv. Augustina 
www.svatyaugustin.cz 

Realita Augustinova života 

 

Ţivot, dílo a osobnost svatého Augustina dnes vnímáme pohledem ze vzdálenosti šestnácti století, objektivem 

velikosti a slávy velkého teologa a filozofa pátého století, jedinečné a nejvýraznější postavy církve od apoštola 

Pavla. Obrazem slavného, dějinami glorifikovaného světce, významného Učitele a později i Otce církve, který 

na téměř devět století naprosto zásadním způsobem ovlivnil učení církve, aby  aţ ve třináctém století na jeho 

dílo navázal další velký teolog Tomáš Akvinský. Svým rozsahem a jedinečným významem tvoří učení 

především těchto tří postav pevné pilíře křesťanské nauky. Aurelius Augustin jako první a zároveň poslední 

učitel latinského starověku nás dodnes uchvacuje svojí  genialitou, oslňuje nevídanou pracovitostí a zápalem 

pro  Boţí věc, ale především zanechaným odkazem, nad kterým dodnes stojíme v úţasu. Uţ tři čtvrtě roku po 

jeho smrti pronesl tehdejší římský papeţ Celestin I. první z pak uţ nekonečné řady oslavných výroků na 

světcovu počest: „Vzpomínáme na něho jako na muže tak hlubokého vědění, že byl mými předchůdci vždy 

počítán k největším mistrům.“ Známý španělský biskup z přelomu šestého a sedmého století Isidor ze Sevilly - 

mimochodem patron internetu - postavil uţ tehdy Augustina na čelo největších postav církve od jejího vzniku a 

přeneseme-li se přímo aţ do dnešní doby, připomeňme si, ţe svatý Augustin a  jeho učení velmi výrazně 

ovlivnilo celé myšlení a dílo nynějšího papeţe Benedikta XVI. uţ od jeho seminárních let.  

       Světcův vnitřní ţivot ale neznamenal onu spokojenou vyrovnanost, klid a vznešenou důstojnost zahalenou 

do nezbytného oparu svatozáře, jaké můţeme vnímat z vizí mnoha slavných malířů, například Rubense, Škréty, 

či Botticelliho. Přestoţe ho uţ za jeho ţivota provázel určitý věhlas a obdiv k jeho práci, zůstal celých pětatřicet 

let biskupem na jediném místě - v kulturně a intelektuálně bezvýznamném přístavu Hippo Regio. Jeho domov 

byl pravým opakem hlavního města africké části římské říše Kartága, střediska vzdělanosti, umění a okázalé 

římské architektury, místo jeho studií, které nesmírně miloval, a kam se s nadšením vracel, kdykoli to jen bylo 

moţné. Numidský primas, hlava celé severoafrické církve, si nechává velkého Augustina ze zapadlého města 

zavolat, kdykoli potřeboval jeho radu, pomoc, nebo brilantní promluvu na  zdejších biskupských synodech; po 

splnění svého úkolu však Augustin znovu usedá na koně, aby absolvoval několikadenní nebezpečnou cestu 

rozpálenou africkou polopouští zpět. Přes všechny pozdější pronikavé úspěchy na poli diplomacie, teologie a 

filozofie, přes všechny udivující výsledky své obětavé evangelizace zdejších pohanů a více neţ tři desetiletí 

trvající péči a ochranu numidské církve zůstal aţ do smrti jen jedním z mnoha desítek ostatních biskupů. Svojí 

nezměrnou aktivitou a svým intelektem své ostatní kolegy sice většinou převyšoval o několik tříd, přesto však 

zůstal aţ do smrti perlou církve ponechanou mezi hipporegijským proletariátem.  

         Právě v tom je skryta další, nepříliš zmiňovaná velikost afrického světce. Třicet let aţ do své konverze 

velmi cílevědomě směřoval krůček po krůčku do nejvyšších vrstev privilegované římské společnosti, a 

v okamţiku, kdy uţ mezi skutečnou elitu vstupoval, ho oslovil Stvořitel. Pro sebevědomého a samolibého 

vzdělance přichystal jako nelehkou zkoušku věrnosti přístav Hippo; neklidné, vzdálené a nekulturní místo 

pohanských kultů, kde navíc křesťané byli oproti místní donatistické církvi v jasné menšině. Ani desetiletí 

trvající naprosto ojedinělá práce pro sjednocení všech bludařů do jedné  církve, ani jeho ohromující duchovní 

dílo nikdy nepřimělo představitele církve v Kartágu k odpovídajícímu ohodnocení jeho práce. Rovný a přímý, 

nediplomaticky upřímný bojovník církve byl ţádaný hlavně tehdy, kdyţ byla potřebná jeho moudrá rada, 

povzbuzení, nebo plamenný  projev. Nastoupená cesta k pokoře, která mu byla do přijetí víry naprosto cizí, 

dosáhla v Hippo svého vítězného cíle a v zapadlém městě nakonec vytrval aţ do své smrti. Ocenění úměrného 

jeho dílu se za svého ţivota nedočkal; to udělaly aţ další generace, ale především Ten, kdo ho pro tak velké dílo 

povolal.   
Marcel 

 

V tomto měsíci mají narozeniny tito naši farníci: 1.2. Květuše Krejzová; 2.2. Marie Šárová; 6.2. Kateřina Trefná; 

6.2. Jan Jelínek; 10.2. Sylvie Rysová; 12.2. Jiří Horský; 12.2. Barbora Hirnerová; 12.2. Vojtěška Heřmanová; 13.2. Marie 

Kazdová; 16.2. Ota Jelínek;  16.2. Patrícia Jarešová; 18.2. Jaroslav Veis; 20.2. Jakub Kučera; 24.2. Petr Hajkr 

http://www.svatyaugustin.cz/
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jsme se dostali daleko, ideál je vţdy dál!“ 
 (Sv. Augustin) 

 

Moje malé uvažování 
 

Každé ráno cestou do práce, když na Karlově mostě míjím všechna ta sousoší svatých, si uvědomuji, že to byli právě 
augustiniáni, kteří se též zasloužili o výzdobu této naší památky Prahy – taky proto jsou na mostě někteří augustiniánští 
svatí.  
Letos slavíme 750. výročí příchodu tohoto řádu do Čech. Přišli misionáři, kteří začali zušlechťovat místní lid. Přinesli 
duchovní světlo, vzdělávali, starali se o nuzné, zušlechťovali krajinu a své nejbližší okolí. Památek po nich zbylo mnoho. 
Myslím si, že bychom si právě my – farníci od svatého Tomáše na Malé Straně – měli nesmírně vážit toho, že po roce 1989 
opět ke svatému Tomáši přišli noví, mladí misionáři – naši augustiniáni. Jejich dnešní činnost se od té před 750 lety vlastně 
příliš mnoho neliší. Přišli do prostředí, kam opět vnášejí duchovní světlo, vzdělání, péči o bezdomovce a starost o 
zdevastované památky…  
Jsou tu pro nás a je jen na nás, abychom jim vyslali zpětnou vazbu – odpověď: Vaší duchovní péče o nás si někdy až 
marnotratně málo vážíme a málo dáváme najevo své díky a ochotu se více podílet na životě naší farnosti.  
Blíží se doba postu a tak se chci zamyslet nad tím, zda mé srdce plane takovým plamenem touhy po dalším poznání a 
duchovním vzdělání, jako hořící srdce, které je v augustiniánském znaku. 

Marie 

Víš, že…? 
 

* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 2.2. od 19:30  v klášterním refektáři 

 

* Od pondělí 6. února do pátku 10. února budeme my augustiniáni z farnosti mít  duchovní cvičení. Mše sv. ve 12:15 

bude jako obvykle. Večerní mše sv. během tohoto týdne nebude. V naléhavém případě kontaktujte prosím otce 

karmelitány u Praţského Jezulátka.   

 

* 6. února, svátek sv. Doroty, poutní mše sv. v kapli sv. Doroty v 17:00 hod. Při pouti je moţno získat plnomocné 

odpustky. 

 

* Farní ples 17. února od 19,00 v Arcibiskupském paláci. Lístky můţete koupit v sakristi, na vrátnice kláštera anebo 

u Marie Šárové.  

 

* Na středu 22.2. připadá Popeleční středa. Při kaţdé mši sv. bude udělen popelec, symbol pokání a naší přípravy na 

Velikonoce 

 

* 25. února v 11:00 hodin bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavena děkovná mše sv. za jmenování 

arcibiskupa Dominika Duky kardinálem 

 

* Potřebujeme pomoc při překladu různých textů z angličtiny a španělštiny do češtiny. Prosíme dobrovolníky k této 

sluţbě, aby se přihlásili u P.Juana. 

 
* Tříkrálová sbírka „vykoledovala“ v naší farnosti 27.240,- Kč. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a pomohli 

s realizací. 

 

* Křížová cesta v době postní bude kaţdý pátek a kaţdou neděli v 16:30 v kostele sv. Tomáše. 

 

* Katecheze pro dospělé: Setkání kaţdou středu od 19:30 v klášterním refektáři. Je to setkání určené k prohlubování 

poznatků křesťanského ţivota. Všichni jsou vítáni. Téma: Biřmování 

 

* Chcete kaţdý den dostat e-mail s malým zamyšlením sv. Augustina? Pošlete nám svou e-mailovou adresu 

na osaprag@augustiniani.cz. 

  

mailto:osaprag@augustiniani.cz
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jsme se dostali daleko, ideál je vţdy dál!“ 
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Na co se můžeme těšit za pár měsíců… ? 
 

* Od 23. do 28. dubna se koná 14. augustiniánský týden (bohosluţby, přednášky, koncerty…)  

* 17. května pořádáme 15. pouť do kostela ve sv. Dobrotivé v Zaječově. Je moţno se přihlásit v sakristii. 

* Dětský tábor 2012: od 15. července do 24. července. Sv. Dobrotivá, Zaječov. 

*Mezinárodní setkání mládeže slovanských národů: ve sv. Dobrotivé 30.7-3.8. 

*Výstava obrazů s námětem sv. Augustina v Klášteře sv. Tomáše, Praha .Zahájení výstavy: 

v pátek 22. června 2012. Ukončení výstavy: v neděli 22. července 2012. Vystavující umělec: Fr. 
Richard G. Cannuli, OSA 
*Výtvarný seminář u sv. Tomáše, pondělí 2. července – sobota 7. července 2012 
Výtvarný seminář u sv. Tomáše, pondělí 2. července – sobota 7. července 2012 
6 dní od 9:30 do 4:30 (hodinová přestávka na oběd).  
Maximální počet účastníků: 10. 
Seminář vede Fr. Richard G. Cannuli, OSA 
Náplní semináře je malba ikony sv. Augustina z Hippo, 11 h X 9 w. Malba bude provedena podle 
byzantské ruské tradice – desková malba vaječnou temperou, vykládaná 22karátovým plátkovým zlatem. 
Materiál bude zajištěn.  
Seminář poskytne účastníkům také čas k reflexi nad spiritualitou „ikony“ ve smyslu jejího místa v církvi a 
symbolismu, který je používán při její tvorbě.  Účastníci semináře si odnesou dokončenou ikonu. 
Cena semináře je 420.00 USD. 

Důležité: NENÍ ZAPOTŘEBÍ ŽÁDNÝ UMĚLECKÝ TALENT, jen vlastní úsilí a touha. 
Přihlášky: osaprag@augustiniani.cz 

Farní kavárna znovu otevřena! 
 

Od ledna je znovu v provozu farní kavárna v kryptě. Bude otevřená vţdy ve čtvrtek  od 18:15 hodin a můţete se 

těšit 2krát do měsíce na  kulturní program.  

 

Tento měsíc se můţete těšit  23.2. od 19:30 na  besídku na téma Islám dnes. Bude přítomen jeden věřící 

muslim, který nás uvede do situace a vysvětlí muslimské tradice a zvyky. 

Dobrou chuť 
Nanukové řezy 

Do sbírky řezů s názvy mraţených laskomin nám ještě chybí právě „Nanukové řezy“.  

Na těsto budeme potřebovat: 20 dkg cukru, 4 ţloutky, 10 lţic vody, 5 lţic černé kávy – to vše ušleháme, 

přidáme 10 dkg mletých oříšků, 20 dkg hladké mouky, 1 lţičku prdopeče a sníh ze 4 bílků. 

Na nanukový krém budeme potřebovat: ½ l mléka, 3 lţíce Maizeny a 1 vanilkový cukr – to vše svaříme na 

hustý pudink. Utřeme 25 dkg másla s 15 dkg moučkového cukru, přidáme svařený a vychladlý pudink. 

Placku těsta po vychladnutí pokapeme rumem (můţeme, ale nemusíme), pomaţeme krémem a necháme 

v lednici ztuhnout. 

Pak pomaţeme čokoládovou polevou a přechováváme v lednici. Je lepší si hned naznačit a nakrojit, jak to 

budeme porcovat, pak se nám ztuhlá poleva neláme.  

                                                                             Dobrou chuť!                         

Hanka                           
 

Pro vnitřní potřebu církve vydává 

©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2012  

tel: 257 530 556, e-mail: osaprag@augustiniani.cz - www.augustiniani.cz 

Bankovní spojení ČS a.s. 19 33 79 13 39/ 0800.  

Prosíme Vás o příspěvky a náměty.  

mailto:osaprag@augustiniani.cz
http://www.augustiniani.cz/

