
Tolle    Lege 

 

Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Říjen 2014, r. XVIII. č. 199 
 

„Svěř minulost Božímu milosrdenství, přítomnost Boží lásce a budoucnost Boží prozřetelnosti. 

"  (Sv. Augustin) 

 
  

Prameny z Taizé 
 

Milí přátelé. S blížícím se termínem vánočního setkání Taizé 2014 v Praze se i naše farnost 

začíná intenzivněji připravovat. Doprovázíme komunitu bratří z Taizé hlavně modlitbou a 

nabídkou spolupráce. V rámci naší přípravy bychom se chtěli podělit i o duchovní osvěžení, které 

můžeme načerpat z jejich spirituality. Proto bychom rádi na stránkách našeho Tolle Lege přinesli 

pár myšlenek z knihy bratra Rogera Les sources de Taizé, Amour de tout amour. 

 

Ano na celý život 

 

„Bůh je svědek, že mé slovo k vám není 

zároveň ‚ano‘ i ‚ne‘! Vždyť Boží Syn Ježíš 

Kristus, kterého jsme u vás zvěstovali my – 

já a Silvanus a Timoteus – nebyl zároveň 

‚ano‘ i ‚ne‘, nýbrž v něm jest jasné ‚Ano‘! 

Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen 

jest, bylo v něm řečeno ‚Ano‘. A proto skrze 

něho zní i naše ‚Amen‘ k slávě Boží“ (2 Kor  

1,18 – 20). 

„Ano“ udržuje v bdělosti. To, co v něm není 

úplné, dokonce i lidský omyl, který mohlo 

na počátku obsahovat, stravuje oheň jeho 

lásky. Oheň, který nikdy nehasne, pořád 

plane. 

„Ano“ zapaluje vnitřní plamen.  

„Ano“ (manželství nebo) celibátu se stává 

darováním vlastního života... a těžkosti se 

překonávají.  

 Srdce, pocity lásky i chvilky samoty 

přicházejí, jsou zde, ale někdo Jiný je 

proměňuje. A tvá duše mu může zazpívat: 

jsem Kristův, jsem z Krista. 
 

(připravil P. Jozef, OSA) 
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Potkala jsem… 
 

Ivo s Mílou vedou ligu za práva laboratorních zvířat na důstojný život. 

Nepatří do něj pokusy, při kterých myši, psi, kočky, králíci a všechna ostatní laboratorní zvířena jakkoli 

trpí. Utrpení nelze ospravedlnit žádným ziskem pro humánní medicínu. Tyto aktivity jim zabírají všechen 

volný čas. Naštěstí jsou mladí, a proto současný umělý potrat Míly nezasáhne příliš jejich dílo.  

Jejich kamarádi, Zuzka s Rudou, aktivisté v hnutí proti potratům a klonování, nechápou zpozdilost jejich 

počínání. Vždyť přece zvíře je jen zvíře a bez pokusů na nich by medicína nedosáhla, hlavně v některých 

svých oborech, nepopíratelných a všem prospěšných výsledků. Jde o přehnanou přecitlivělost a 

starostlivost na nepravém místě. 

Angorová kočka, kterou vyvezli minulý týden do lesa, se jistě o sebe dobře postarala, nebo ji našel někdo, 

kdo ji dá třeba zrovna do laboratoře. A nebo ji našli lidi typu Iva a Míly a uvidí, jak je dlouho bude bavit 

kartáčovat angorové chlupy z koberců. 

 E.B. 

 

Co znamená “být  silný?
 

 

Být silný je ... v tichosti mít někoho rád.  

Být silný je ... zářit radostí, i když  jsi nešťastný. 

Být silný je... snažit se někomu odpustit, i když si to nezaslouží 

Být silný je... stále čekat na uzdravení , i když tomu člověk sám nevěří. 

Být silný  je... zůstat klidný i v době zoufalství. 

Být silný je... mít dobrou náladu, i když jsme smutní. 

Být silný je ...usmívat se, i když nám je do pláče.  

Být silný je... udělat někomu radost, i když sami máme bolest v srdci. 

Být silný je...  mlčet, i když bychom se právě potřebovali někomu svěřit se svými problémy a starostmi 

Být silný je... někoho utěšovat, i když  bychom právě sami potřebovali nějakou podporu 

Být silný je ... mít náboženské přesvědčení, i když jsme nevěřící 

I když je někdy život tvrdá realita: Miluj a buď silný 

Nejsilnější člověk není ten, kdo má nejvíce síly, ale ten, kdo nejvíce vydrží.  

Pozvánka na tradiční podzimní výlet 

 
Zveme Vás na tradiční podzimní výlet, tentokrát do CHKO Český kras. Sejdeme se na nádraží Praha-

Smíchov v sobotu 18. října 2014 v 8.45 (odjezd v 8.58) v hale před pokladnami. Pojedeme vlakem do 

Srbska, odkud se vydáme po žlutě značené stezce do NPR Koda (vápnomilné ekosystémy, jeřáb krásný, 

kavyl Ivanův, holub doupňák). Pak půjdeme po modře značené pěšině kolem Kodské jeskyně (založené 

v devonských vápencích, archeologická lokalita) do městyse Liteň s barokním zámkem (vlastnil jej i 

Josef František rytíř Daubek, spoluzakladatel Národního divadla, na místním hřbitově se nachází 

klasicistní hrobka příslušníků jeho rodu), kostelem a Muzeem Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné 

v budově bývalé fary. V Litni pobýval i P. František Josef Řezáč - kněz, pedagog a reformátor českého 

vězeňství. Z Litně si projedeme část naučné stezky Liteň a po zeleně značené cestě dojdeme do železniční 

stanice Zadní Třebáň, odkud už dojedeme domů opět vlakem (v 15h, 15.30h, …). Výlet bude asi 13 km 

dlouhý. 
 

Pokračuje oprava varhan kostela. Příspěvek je možně poslat na účet: 1942811389/0800 

Var. symb.: 1717. Díky za štědrost. Více informací u Štěpána Svobody. 
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Blahoslavenství pro dnešní dobu 
 

Blahoslavenství pro ty, kdo mají trochu humoru a chtějí se stát moudrými. 

Blahoslavení ti, kdo se dovedou smát sami sobě, neboť budou mít vždycky dost zábavy. 

Blahoslavení ti, kdo dovedou rozlišit horu od krtčí hromádky, neboť jim zůstane ušetřena spousta 

mrzutostí. 

Blahoslavení ti, kdo jsou schopni si odpočinout a spát, aniž pro to hledají omluvy, neboť se 

stanou moudrými. 

Blahoslavení ti, kdo umějí mlčet a naslouchat, neboť se při tom naučí mnoho nového.  

Blahoslavení ti, kdo jsou dost inteligentní, aby sami sebe nebrali příliš vážně, neboť budou váženi 

svým okolím. 

Blahoslavení jste, jestliže se umíte dívat na malé věci vážně a na vážné věci klidně, neboť dojdete 

v životě daleko. 

Blahoslavení jste, jestliže se dovedete usmívat a neděláte zlou tvář, neboť vaše cesta bude 

ozařována sluncem. 

Blahoslavení jste, jestliže dokážete chování druhých vždycky interpretovat s blahovůlí, i když 

zdání mluví proti tomu, neboť budete sice považováni za naivní, ale i to je cena za lásku. 

Blahoslavení ti, kdo přemýšlejí dříve než se dají do konání a kdo se modlí dříve, než se dají do 

přemýšlení, neboť se vyhnou celému množství hloupostí. 

Blahoslavení jste, jestliže dovedete mlčet a usmívat se, i když vám odnímají slovo, když vám 

protiřečí nebo vám šlapou na prsty, neboť Evangelium začíná pronikat vaše srdce. 

Blahoslavení jste především vy, kteří dovedete poznat PÁNA ve všech těch, kdo vás potkají, 

neboť všude budete vlastnit pravé světlo a pravou moudrost. 
 

 

Úsměv 
 

Usmívat se znamená dívat se na druhého očima Krista. Úsměv je jako jasný paprsek, který  vyšel 

z Boží tváře. Úsměv spojuje lidi, staví malý most, plodí důvěru. To znamená, že dělá z lidské 

společnosti velkou rodinu a vytrhává člověka – byť by to bylo jen na vteřinu – z nepřátelské a 

ledové bezejmennosti. 

Úsměv je předchuť ráje. Je to takřka odraz jiného světa. Úsměv znamená zapomenout kvůli 

druhému na sebe samého. Znamená stát se průhledným směrem k Bohu. Proto se úsměv tak 

dotýká lidí a proto se instinktivně usmívají, když se naklánějí nad kolébkou dítěte – nad tím 

nejkrásnějším, co země člověku nabízí. 

Úsměv se dotýká toho nejlepšího, co je v člověku. Uvolňuje se původnost pod škraloupem tradice 

a svoboda z podmínek omezenosti. Jaký je to blahodárný čin! 
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„Miluj a dělej co chceš“ 
 

                                      
                   Zdenek Michael Smejkal                                                          Stanislav Futera 

 

28.8. nastoupili do kláštera dva noví kandidáti: Zdeněk Smejkal a Stanislav Futera, kteří 

chtějí poznat augustiniánský způsob života a stát se augustiniány. Položili jsme jim pár 

otázek, aby se nám trochu představili.  

 

1. Jak bys představil sám sebe? 

 

Z: Několik let jsem pracoval v zahraniční firmě. Dělal jsem v zaoceánské přepravě a také 

finanční a provozní reporting a controlling. Poté jsem vstoupil do misií, kde  jsem v 

Itálii a v Mexiku žil v řeholní komunitě Misisonaries of Charity Fathers.  

 

S: Jmenuji se Stanislav Futera a jsem v současné době pastorační asistent v německy 

mluvící farnosti. 

 

 

2. Jak jsi poznal augustiniány? 

 

Z: V bývalé práci jsem zůstával často příliš dlouho a jediná mše, na kterou jsem v týdnu 

stihl jít, byla v sedm večer u augustiniánů. Několik let jsem sem takto chodil. Navíc 

poslední rok jsem aktivním členem zdejší hispánské komunity. 

 

S: Otce augustiniány znám již delší dobu. Prakticky od mých desátých narozenin, kdy 

jsem začal ministrovat u sv. Tomáše. 

Později jsem se zúčastnil jimi pořádaných táborů a jiných akcí. 

 

3. Co je to prenoviciát? 

 

Z: Chápu jej jako období, kdy mohu poznávat augustiniánskou spiritualitu. Snažím se co 

nejvíc odkoukat od kněží a najít si svoje místo v komunitě - v rámci toho širokého spektra 

aktivit řádu, k nimž se lze připojit. 

 

S: Principielně jde o to poznat život v komunitě a běh farnosti a zapojit se postupně i do 

jejich aktivit. 

 



5              www.augustiniani.cz                       Tolle Lege                               Říjen 2014 

 

4. Co tě čeká během tohoto roku? 

 

Z: Především hodně studia na zdejší teologické fakultě. 

 

S: Vzhledem k své současné pastorační činnosti bych se v tomto roce věnoval ještě 

pastoraci u sv. Jana Nepomuckého kde sídlí německá farnost. 

 

 

5. Proč ses rozhodl právě pro augustiniány? 

 

Z: Svatý Augustin je již dlouho jedním z mých oblíbených světců. Přitahuje mě jeho 

životní příběh, jeho lidskost a síla jeho myšlenek. Také se mi líbí apoštolsky činný 

charakter místní komunity. 

 

S: Jak jsem již uvedl, znám je již určitý čas a již delší dobu cítím povolání ke službě v církvi. 

 

6. Jaké jsou tvoje denní povinnosti? 

 

Z: Především modlit se a studovat. 

 

S: V prvé řadě jde o to ráno vstát a pokusit se dorazit na ranní chvály. Dále je to, pokud 

možno, účastnit se mše svaté. K mé náplni také patří pastorační činnost v německé farnosti a 

výuka náboženství dětí v augustiniánské škole. V neposlední řadě je to studium soukromé a 

studium jazyků, zvláště Italštiny. 

 

7. Jaký je tvůj první dojem z života v řeholní komunitě? 

 

Z: Jsem velmi nadšený z toho, jak velký důraz je zde vedený na dobré vztahy v komunitě. 

Já sám potřebuji kolem sebe hodně lidí k tomu, abych se cítil dobře. A tady u augustiniánů 

nalézám v mnoha ohledech to, po čem toužím. 

 

S: Ojedinělý a skvělý, přijďte to zkusit! Já doporučuji. 

 

8. Zapojíš se také do aktivit Školy sv. Augustina? 

 

Z: Myslím že jen minimálně, protože tyto první dva roky mám primárně studovat. Ale již 

jsem několikrát hlídal děti a přiznám se, že jsem z toho velmi nadšený. Mám děti velmi 

rád, takže se těším, že v budoucnu se budu moci do aktivit školy zapojit mnohem více.  

 

S: Jak jsem uvedl dříve, již jsem se zapojil výukou náboženství. 

 

9. Jaká myšlenka sv. Augustina je ti nejbližší? 

 

Z: „Miluj a dělej co chceš“. Je to velmi silný motiv, který je pro mne návodem, jak žít. Za 

předpokladu, že mě motivuje zralá láska, zaměřená ke službě Bohu a bližnímu, mohu si 

dělat co chci. 

 

S: Miluj a dělej co chceš... 
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Prázdniny Svatotomášského sboru 
 

S počínajícím podzimem je příjemné si připomenout horké letní dny; zvlášť když letos byly 

opravdu sborově bohaté. 

 

Hned na počátku prázdnin odjel sbor do Friulska v Itálii, aby se zde účastnil mezinárodního 

hudebního festivalu. Místo samo – v krajině, kde se Alpy lámou do Pádské nížiny – je nádherné;  

pořadatelé nám zajistili báječné ubytování, postarali se i o společné hodování večer po vystoupení 

a druhý den po mši sv., na které jsme zpívali (střídavě s místním sborem), jsme si společně 

dopřáli i pravý italský oběd o mnoha chodech, trvající několik hodin a zpestřený dalším zpěvem. 

- Na festivalu účinkovala letos celkem tři tělesa – místní sbor Alpe Adria, mužský vokální soubor 

z Goricie  a Svatotomášský sbor (v tomto pořadí); zejména vystoupení čistě mužského souboru 

bylo opravdu vynikající, ale nedali jsme se zahanbit a sklidili jsme zasloužené ovace. Nedělní 

mše sv. v překrásném kostele v Gemoně del Friuli byla opravdovou slavností; odměnou nám byla 

možnost pokochat se místním trhem, který se rozbíhal od prostranství před kostelem do místních 

uliček; k vidění tu bylo opravdu téměř všechno. - Někteří z nás pak v místě zůstali ještě několik 

dní a užívali si výletů, jiní vyrazili dál nebo domů. 

 

Jádro sboru se poté rovnou přesunulo do Dobšic u Znojma, kde jsme se měli s francouzským 

sborem od Toulouse podílet na oslavách památky napoleonské bitvy u Znojma. S Francouzi jsme 

strávili několik intenzivních dní plných zpěvu a výletů a neméně večerů zasvěcených utužování 

mezinárodních svazků; jeden z největších úspěchů zaznamenal společný večer ve vinném sklípku 

pana Pavlase zakončený ještě nočním sborovým zpěvem na narozeninové oslavě jednoho z 

místních přátel. Na počest skvělého místního moku pak francouzský sbor slavnostně vyhlásil své 

nové jméno; od nynějška se tedy jmenuje „Merunka“. Náš sbor obdržel pozvání na příští léto na 

místní slavnosti v Loubens-Lauragais. 

V srpnu pak následovalo každoroční soustředění, tentokrát v Raspenavě, kam jsme byli pozváni 

místním duchovním správcem a naším přítelem P. Pavlem Andršem; příjemný pobyt jsme 

zakončili zpěvem při poutní mši sv. při slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.  

 

Abychom si tyto zážitky připomněli, rozhodli jsme se uspořádat společné promítání fotografií 

ze všech těchto akcí nejen pro členy sboru, ale i pro všechny naše přátele a příznivce z farnosti. 

Jste tedy srdečně zváni na promítání v neděli 12.10. po večerní mši sv. do refektáře kláštera. 

Všechny také zveme na neděli 2.11., kdy při večerní mši sv. v 17:00 provedeme Requiem T. L. 

da Vittorii. 
 

Pavel a Eva Vernerovi 

Nová pastorační rada farnosti 
 

P. Antonio Rivas, OSA, administrátor 

P. Jozef Ržonca, OSA, farní vikář  

P. Juan Provecho, OSA,  farní vikář  

P. William Faix, OSA, farní vikář  

František Futera  

Miloš Kopa 

Helena Klapová 

Marie Hradecká  

Marie Trefná  

Štěpánka Pěnkavová  

Filip Sucháň, OPraem 

P. Petr Glogar, OCD 

P. Vojtěch Eliáš  

Sestra Hyacinta  

Sestra Bohuslava 
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Víš, že…? 

 

* V sobotu 11. října a v neděli 12. října 2014 se uskuteční sčítání návštěvníků bohoslužeb 

s nedělní platností. 

 

* Od 28. září znovu začne výuka náboženství pro děti od 5 do 10 let, která bude probíhat každou 

1. a 3. neděli po mši svaté v 9:30. 

 

* První setkáni nové pastorační rady farnosti ve středu 8.10. od 19:30 hodin 

 

* 12. října bude udělována v našem kostele při mši sv. v 9:30 hodin svátost nemocných. K této 

svátosti zveme věřící, kteří jsou nemocní (každého věku) a všechny, kteří dosáhli věku 65 let. 

Zájemci se mohou přihlásit v sakristii. 

 

* V neděli 12. října od 19:00 hodin (po večerní mši sv.) proběhne v refektáři kláštera promítání 

fotografií z prázdninových cest Svatotomášského sboru 

 

* Změna času večerní nedělní mše sv.: Od 26. října bude v 17:00 hod. 

 

* Každý den od pondělí do čtvrtka se modlíme společně modlitbu nešpor v kapli sv. Barbory od 

18:45. Tato modlitba církve se modlí na konci práce. 

* Farní kalendář můžete sledovat na naší internetové stránce www.augustiniani.cz 

* V sobotu 11. 10. jsme všichni pozváni na pracovní brigádu do kláštera ve sv. Dobrotivé. Sraz 

v 9:30 před klášterem. Zpět budeme okolo 17 hodin. 

 * Fotografie z letních akcí farnosti si můžete prohlédnout na naší webové stránce: 

www.augustiniani.cz   

 *Pouť do Santiaga de Compostela bude tento rok od 26. prosince 2014 do 3. ledna 2014.  

*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.   

  

 

Dobrou chuť! 
Cuketová bábovka 

 

Sezona cuket již končí, měli jsme je na slano, na sladko, na kyselo a teď ještě si můžeme udělat bábovku. 

Budeme potřebovat: 35 dkg polohrubé mouky, 1 prdopeč, 3 vejce, vanilkový cukr, 2 lžíce kakaa, 2 dl 

oleje, 20 dkg moučkového cukru, 40 dkg cukety a 1 lžičku skořice. 

Cuketu oloupeme, nastrouháme na jemno, vymačkáme přebytečnou tekutinu a dáme stranou.  

Formu na bábovku vymažeme tukem a vysypeme kokosem. 

Vejce ušleháme s cukrem, přidáme pomalu olej, pak kakao, skořici, vanilkový cukr, mouku s prodopeč a 

nakonec cuketu. Těsto vlijeme do připravené formy na bábovku a pečeme zhruba hodinu. 

 

                               Dobrou chuť.             

 

        Hanka 

http://www.augustiniani.cz/
http://www.augustiniani.cz/
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Nadace sestry Akvinely Vás srdečně zve na 

    

B E N E F I Č N Í   K O N C E R T 

Komorního smyčcového orchestru Quattro Corde 
který se bude konat ve čtvrtek 23. října 2014 v  19.00 hodin 

v kostele sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1 

 

 
PROGRAM: 

 

Josef Mysliveček (1737-1781):  

Sinfonia in Es  
1. Allegro  

2. Larghetto  

3. Presto  
 

Peter Warlock (1894 – 1930): Capriol Suite  
  (arr. pro kytaru a smyčcový orchestr Martin Sauer)  

    1. Basse-Danse (Allegro moderato) 

    2. Pavane (Allegretto, ma un poco lento) 

    3. Tortion (Con motto) 

    4. Bransles (Presto)  

    5. Pieds-en-l'air (Andante tranquillo) 

    6. Mattachins (Allegro noc brio) 

 

 
 

Přijďte nás podpořit! Díky! 

Vice infomací na: www.nadacesestryakvinely.cz 

 
 

 

 

Pro vnitřní potřebu církve vydává 

©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2014  

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.  

 

 

Dobrovolným vstupným 

nám pomáháte zkvalitňovat 

život klientů Domova sv. 

Rodiny 

Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič (1906-1975):   

Komorní symfonie c-moll, op. 110a 
    1. Largo  

    2. Allegro molto  

    3. Allegretto  

    4. Largo  

    5. Largo 

 

Kytara: Martin Sauer   

 

     Dirigent: Jiří Kubík  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tempo#Italian_tempo_markings
http://www.nadacesestryakvinely.cz/
mailto:osaprag@augustiniani.cz
http://www.augustiniani.cz/

