
Tolle    Lege 

 

Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Červenec-Srpen  2013, r. XVII. č. 186 

„Víra je okem srdce“ (Sv. Augustin) 
 

Prázdniny 2013. 
 

Školní rok a činnost farnosti během června končí a od července nastává čas prázdnin. 

Když se zamyslíme, co všechno se během této doby odehrálo, co jsme dokázali, zjišťujeme, že je toho 

opravdu hodně. Projekt rozvoje naší školy sv. Augustina úspěšně pokračuje, krásně dopadla dostavba naší 

školky a všechny nás velmi těší zájem rodičů o umístění dětí do naší školy a školky.  

Letošní naše činnost byla zaměřena na misie – na vnitřní obnovu a také na pokus o otevření se okolnímu 

světu = vyjít mezi lidi na ulici. Připomínali jsme si, jaké plody pro nás přinesl II. vatikánský koncil, který měl 

jako své hlavní heslo: OTEVŘTE DVEŘE! Jsou i po padesáti letech závěry koncilu pro nás stále aktuální? 

Naším farním heslem bylo DEJ BOHU ŠANCI. Otevřeli jsme se okolnímu světu a opravdu jsme naplnili naše 

heslo? 

Začíná doba prázdnin a máme víc času se zamyslet na tím, zda jsme ve svém životě opravdu dali Bohu 

šanci k naší obnově, nebo jsme si jen četli toto naše heslo. 

Začíná doba prázdnin, na které se děti těší, rodiče přemýšlejí nad tím, jak naplnit dobu volna svých dětí, 

babičky a dědečkové se těší na svá vnoučata. Studenti již mají zajištěné různé brigády a účast na různých  

táborech, výletech, srazech, či jen tak nicnedělání. 

Budeme mít víc času pro sebe, pro své rodiny,  na své přátele a hlavně bychom si měli uvědomit, že máme 

víc času na Boha a na to, abychom otevřeli „své dveře“…….. 

Prázdniny jsou dobou k načerpání nových sil, radosti a přátelství, nových zážitků, ale vůbec neznamenají, 

že si uděláme prázdniny od Boha. 

Přeju nám všem, abychom během letošního léta načerpali dostatek nových sil do další činnosti naší 

farnosti z kostela sv. Tomáše na Malé Straně.  A všem našim Otcům augustiniánům přeji dostatek času na 

zregenerování sil do další jejich misijní činnosti u nás a pro nás. 
                                                                                                                                                M. Hradecká 

 

 

Radujeme se! 
 

Br. Jozef Ržonca, OSA bude mít u nás věčné sliby v řádu sv. Augustina. Věčné sliby bude 

skládat  v neděle 25.08 při mši sv. ve 09:30 hod“  

*** 

28. srpna při mši sv. v 18:00 skládá první sliby Br. Miroslav Pius Orel, který tento rok 

dokončuje noviciát ve Španělsku 

Napište to svého diáře a přijďte s námi oslavit a děkovat! 

Ať nám Bůh  dá sílu, krásné dni odpočinku (ne od Něho), naději 

ve všem, co začínáme a hlavně RADOST. 
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Andělé od svatého Tomáše 
 

S anděly máme více společného, než se na první dojem zdá. Ne nadarmo se říká o dobrém člověku – je to 

anděl, a o zlém člověku – je to démon (padlý anděl). Etymologicky řecké slovo angelos znamená posel. Andělé 

jsou netělesná bytost a jsou to vyslanci od Boha. A my? My jsme tělesné bytosti a též jsme od Boha vysláni – 

hlásat ve světě evangelium o tělesném vzkříšení Ježíše Krista a o odpuštění hříchu Adama, Evy a jejich 

potomků skrze víru. 

Milí farníci – křídla nemáte a prostupovat zdi též nedokážete jako andělé. Ale Bůh vás vysílá odvážně hlásat 

Boží lásku k lidem stejně naléhavě, jako vysílá své anděly. Kéž vám je Eucharistický chléb posilou a skrze 

denní starosti a nejistoty dokážete nahlížet za bránu smrti a očekávat život věčný. Nechť je vám očekávání této 

budoucnosti radostí. Přeji vám krásné léto, příjemné prožití dovolených a odpočinutí. Kéž na cestách přírodou 

můžete nahlédnout krásu stvoření a přítomnost samotného Boha – Stvořitele jak andělů, tak lidí. 

        Br. Miroslav Pio Orel, OSA  
Potkala jsem… 

 

Veronika dorazila do školy po potratu trochu bledá, ale konečně bez stresu. A ani doma nikdo nic netuší! 

Spolužačky z gymplu, které s ní sdílely problém nechtěného těhotenství po jedné klubové pařbě, jí gratulují. O 

co jde? Vlastně o nicotné přerušení vývoje kdovíjakého shluku  nežádoucích buněk. 

Aleš s Martinem, zdá se, nesdílejí všeobecné mínění třídy: 

„Slyšeli jste někdy, že by se z počatého zárodku vyvinulo něco jiného, než dítě? Třeba slepice, hroch, nebo 

štěně? Nic si nenamlouvej, ale zlikvidovala jsi člověka.“   

Všichni zaraženě zmlknou. Jak to tedy je?     
 

E.B. 

Poznáváme sv. Augustina                
     www.svatyaugustin.cz 

Svatý Augustin – žák, pedagog a ředitel školy 

 Výchovné metody  
  

Výchovné metody byly v rodinách i školách velmi podobné. Nepostradatelným a věrným 
pomocníkem, a také velmi často užívaným výukovým prostředkem každého učitele býval ohebný 
prut. Malé africké děti byly vždy nesmírně temperamentní a zvlášť na zapadlých vesnických školách 

při výuce často jen velmi těžko chápou smysl potřeby určité soustředěnosti a ukázněnosti, takže na 
hlučící a neustále pokřikující a smějící se klubko nezvladatelných chlapců platila především rákoska, 
kterou učitel často ani nedával z ruky. Přestože Augustin o svém otci píše ve svých Vyznáních, že byl 

prchlivý a vzteklý, pravděpodobně nikdy své děti nebil, a tak jeho sedmiletý synek ve škole možná 
vůbec poprvé v životě poznal výprask lískovkou až od učitele. Ostatní stejně staří chlapci ze třídy byli 
většinou na podobné domluvy prutem i jinak zvyklí z domova, takže jim učitelův výprask za zlobení 

nebo za nedostatky v učení často vůbec nevadil. Ti nejdrzejší se naopak trestajícímu učiteli často 
ještě vysmívali. Cestou ze školy se pak mnohokrát chlubili, na kom je učitelova domluva více vidět a 
kdo má po jeho exekuci více rudou kůži. Malý citlivý Augustin, nezvyklý a překvapený takovými 

z jeho pohledu velmi brutálními metodami, nesl tyto časté tresty nesmírně těžce a ještě po více než 
čtyřiceti letech na svá první školní léta a na výchovné metody učitelů vzpomíná s hrůzou a 
skutečným odporem. Byl vždy poměrně malé a hubené postavy a svojí silou se nikdy nemohl rovnat 

svým spolužákům, od malička zvyklým na těžkou práci doma, na polích, v lesích, sadech a podobně, 
kdy museli pomáhat rodičům. Augustin byl těchto prací jako dítě ušetřen, a také i z toho důvodu mu 
chyběla větší fyzická síla a odolnost. Klukovským pranicím se pokud možno raději vyhýbal, protože 

při nich vždy prohrával a odcházel z nich nešťastný, pokořený a s pláčem. Později v sobě naštěstí 
objevil dar nesmírné výmluvnosti, takže se z mnoha pro něho nebezpečných a nepříjemných situací 
dokázal nejrůznější „diplomatickou“ argumentací vymluvit a odejít bez boje. 
 (Pokračování příště)           Marcel Černý  

http://www.svatyaugustin.cz/
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Zápis ze zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1, 
uskutečněného dne 13.června  2013 v 19:30 hod. v refektáři kláštera sv.Tomáše 

 

Program 

1) Úvodní modlitba 

2) Zhodnocení činnosti v období od 02/2013 do 06/2013 

3) Úvaha nad náměty pro činnost od 09/2013-12/2013 

4)Závěrečná modlitba 

ad 2) Zhodnocení činnosti v období od II-VI/2013 
jednalo se o velmi dobrý – různými akcemi naplněný – půlrok činnosti farnosti 

-„ křížová cesta v rámci Malé Strany“ (připravovala mládež; velmi zdařilý projekt) – příště stanovit méně 

rušná stanoviště=zastavení a pokud možno ozvučit mluvené průvodní slovo; 

-druhá etapa „Farních misií  2013 – DEJ BOHU ŠANCI“ – lépe se dařilo v rámci pouti do Zaječova, než 

v Praze na ulicích Malé Strany; velmi slabá účast při pořádání tzv. „Kulatého stolu: Jak církev pomáhá“; 

příznivý ohlas na letošní „NOC KOSTELŮ“ (jen je třeba napříště dbát na případné umísťování hořících 

svíček) 

- Farní  slavnosti na Kampě – plné deště. Zamyslet se nad tím, zda mít příště připravenu  tzv. suchou 

variantu „B“. 

- příští Farní slavnosti budou samostatně a „Oslava školy“ bude v jiném termínu…. 

- letošní CORPUS CHRISTI, ač v druhé polovině průvodu s velkým deštěm, vydařené i  díky hudebnímu 

doprovodu, 

- česká komunita se potýká s nedostatkem ministrantů; dochází ke generační výměně, chybí skupina 

9.-15.-letých, se kterými by se mělo více pracovat 

- zamyslet se nad příčinami úbytku ministrantů ochotných vykonávat službu u oltáře 
Zástupci ostatních kostelů náležejících do Farnosti sv.Tomáše na Malé Straně sdělili své zkušenosti se 

službou ministrantů 

-  dne 9.6.2013 se uskutečnila oslava 50.let kněžské služby P.Williama – anglická komunita velmi dobře 

oslavu připravila; velký dík Svatotomášskému sboru, který slavnou mši svatou doprovodil zpěvem 

- společná FARNÍ POUŤ NA VELEHRAD SE USKUTEČNÍ  až  ve dnech 28.-29.9.2013; počet míst 

je omezen na 50 poutníků (jeden autobus) a tak je nutno se již nyní přihlásit 
P.Vít s velkým znepokojením oznámil, že ze sakristie  zmizela „Kniha intencí“; proto je přístup do sakristie 

zpřísněn 

ad 3) úvaha-zamyšlení nad náměty pro činnost od IX-XII/2013 
- více prohloubit spolupráci s ostatními kostely, které jsou v rámci farnosti sv.Tomáše na Malé Straně –  

připravovat tak zvané návštěvy farníků od sv. Tomáše v rámci různých významných dnů, či slavností  

ostatních kostelů; - P.Filip navrhuje: 8.9.2013 v 10:00 hodin je poutní mše svatá v kostele Panny 

Marie pod řetězem…..  

- při prvním zasedání PR v září se prodiskutují návrhy ostatních zástupců našich tzv. filiálních 

kostelů k naplánování případných „návštěv“ farníků 

- P.Verner velmi prosí o včasné informování, kdy a při jakých příležitostech bude žádána účast  

Svatotomášského  sboru  během bohoslužeb. 

- Zahájení činností ve farnosti bude opět dne 16.9.2013 

 

Další setkání pastorační rady se uskuteční ve středu  4.9.2013 v 19:00 v refektáři kláštera 

                                                                                                                                                                                  

Zapsala: 17.6.2013  Marie Hradecká 

 

Věřím, že cíl našeho života tady na zemi je právě chválit Boha, a to různými způsoby – mluvením, skutky, gesty atd. Když chválíme 

člověka, není skrze to chválení pochválen jen ten člověk sám, ale i Bůh skrze něho. Sv. Augustin říkal, že „Bůh přebývá uvnitř – v 

srdci – každého člověka“. A pak také se sv. Pavlem můžeme říkat, že vše, co máme, i naše schopnosti, jsme dostali od Boha; je to 

jeho dar. Když chválíme člověka, chválíme dary, které on dostal od Boha, a tak vlastně i samého Boha. A je také důležité přijímat 

chválu, hlavně proto, že to není pro nás. Tady se mi líbí postoj sv. Jana Křtitele, který, když ho lidé začali považovat za Mesiáše, 

ukázal na Ježíše a řekl, že „On je Beránek Boží“. Takže, když nás někdo chválí, v tichosti říkejme: „Pane, to patří Tobě!“ Ale 

dávejme i přijímejme chválu!           P. Juan , OSA 
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Víš, že…? 

* Všechny činnosti ve farnosti začínají po prázdninách 16. září. 

* V středu 28.srpna slavíme slavnost sv. Augustina. V kostele sv. Tomáše bude od 12:15 a 18:00 hodin 

slavena poutní mše svatá 

*Společná FARNÍ POUŤ NA VELEHRAD SE USKUTEČNÍ  až  ve dnech 28.-29.9.2013; počet míst je 

omezen na 50 poutníků (jeden autobus) a tak je nutno se již nyní přihlásit v sakristii. Cena 1000.- Kč  

* Úklid kostela během prázdnin vždy v pátek po 15:00 hodině. Přijďte nám pomoci, pokud máte čas!! 

* Na vrátnici kláštera můžete dostat Svatotomášské černé pivo, vařené podle receptury, která se zachovala 

v klášteře od 17. století. Příspěvek za pivo bude použit na opravu varhan kostela sv. Tomáše.    

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

na osaprag@augustiniani.cz. 

*/Fotky tábora školy na www.skolasvatehoaugustina.cz  

* Potápěčský klub „Barracuda“, spojený s farností, nabízí kursy potápění (systém CMAS) a možnost 

uskutečnit ponory. Zájemci mohou kontaktovat Ramona 774 717 049 nebo P. Antonia 608 227 686 

* V tomto měsíci mají narozeniny tito naši farníci:  

Červenec: Matěj Kučera, 2.; Jan Pech, 7.; Josef Jílek, 9.; Anička a Liduška Brčákovy, 11.; František Futera, 

14.; Marie Lochmanová, 15.; Václav Brčák, 15.; Romana Herzingová, 20.; Andulka Šárová, 23.; Milena 

Uberallová, 24.; Tomáš Brousil, 27.; Marie Šindelářová, 30.; Jaroslav Urban, 31. 

 

Srpen: Jakub Kučera, 1.; Jaroslav Urban, 2.; Helena Pajskrová, 4.; Tomáš Hovorka, 8.; Julie Telcová, 10.; 

Zdeněk Trefný, 16; Marie Jelínková, 16.; Lucie Doležalová, 21.; Jana Pechová, 24.; Natálie Akovantseva, 27.; 

Jarmila Attlová, 31. 

Dobrou chuť 

Ovocný koláč 
Dostal se mi do ruky recept na Babicův jablečný koláč. Pan Babica mi snad promine, trochu jsem ho obměnila, 

ale v základním receptu jen trochu. 

Na těsto budeme potřebovat: 1 vejce, 8 dkg másla, 10 dkg moučkového cukru, 20 dkg hladké mouky a trochu 

víc než polovinu prdopeče.  

Na náplň budeme potřebovat 3 až 5 jablek (podle velikosti), 2 zakysané smetany 15%, 1 sladkou smetanu 30%, 

jeden vanilkový pudinkový prášek, 10 dkg cukru krupice a 1 vejce. 

Těsto zaděláme ze všech ingrediencí na vále. Původní recept uvádí, že máslo máme rozpustit a použít ještě 

vlahé, já na to zapomněla a zadělala jsem to jako těsto linecké, taky se to podařilo… 

Do dortové formy o průměru 24 cm nebo 26 cm těsto přeneseme částečně rozválené a potom prsty vytvarujeme 

podle formy, aby nám vznikl okraj tak do 2/3 okraje formy. Na těsto dáme pokrájená jablka a zalijeme 

zálivkou, kterou jsme si udělali ze smetan, pudinku, cukru a vajíčka. Dáme do trouby vyhřáté na 170-180 

stupňů a pečeme asi 45 minut. Já mám horkovzdušnou troubu, tak to peču na 150 stupňů necelou hodinu.  

Obměna také spočívala v tom, že na druhý pokus jsem použila jahody a už se těším, jak to vyzkouším 

s meruňkami nebo třeba i s rybízem, to by taky mohlo být dobré, ale to potom do zálivky dám trochu více 

cukru. 

Přeji Vám krásné prožití prázdnin a určitě se uvidíme o nedělích při mši svaté. 

 

                                                               Dobrou chuť.                                             

Hanka 

Příští číslo Tolle Lege vychází 1. září 

 

Pro vnitřní potřebu církve vydává 

©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2013  

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.  
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