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Farnost sv. Tomáše - Praha 1  Březen 
2010, r. XIV. č. 148 

 
„Veškerá má naděje spočívá jen ve Tvém nesmírném milosrdenství, Pane Bože!  

Dej, co poroučíš a poruč, co chceš“ Sv. Augustin 

„Ať vám Pán dopřeje prorockou moudrost stát se solí, která dává 

chuť životu, abyste byli vždy věrnými dělníky na vinici Páně“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
Technické vynálezy a zdokonalení společenských struktur jsou důležité a jistě potřebné, 
leč nestačí k tomu, aby zaručily morální blaho společnosti. Ano, člověk potřebuje být 
osvobozen od materiální tísně. Mnohem podstatnější však je, aby se zachránil před zlem, 
které postihuje ducha. A kdo jiný jej může zachránit, ne-li Bůh, který je Láska a zjevil 
svou tvář všemohoucího a milosrdného Otce v Ježíši Kristu? Naší pevnou nadějí je tedy 
Kristus: v něm nás Bůh miloval až do krajnosti a dal nám život v hojnosti (srov. Jan 
10,10), život, po kterém každý člověk, někdy třeba nevědomě, prahne.  

(Benedikt XVI., Brno 27.09.09) 
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Papež Benedikt XVI 
 O sv. Augustinovi (VII) 

Na závěr apoštolského listu Augustinum Hipponensem Jan Pavel II. klade tomuto světci otázku, 
co by řekl dnešnímu člověku, a odpovídá slovy, která Augustin napsal krátce po své konverzi: 
„Zdá se mi, že je třeba vést lidi k naději, že naleznou pravdu“ (Epistulae, 1,1), onu pravdu, 
kterou je sám Kristus, pravý Bůh, k němuž se obrací jednou z nejslavnějších a nejkrásnějších 
modliteb svých Vyznání: „Pozdě jsem si Tě zamiloval, Kráso tak dávná a přece tak nová, pozdě 
jsem si Tě zamiloval! Hle, Tys byl uvnitř, když já jsem byl venku, a tam jsem Tě hledal, vrhal 
jsem se na to krásné, co jsi stvořil, já netvor. Tys byl se mnou, ale já jsem s Tebou nebyl. To, 
co by vůbec nebylo, kdyby to nebylo v Tobě, drželo mě daleko od Tebe. Tys volal, křičel a 
prorazil mou hluchotu; Tys zářil, svítil a zahnal mou slepotu; Tys vydával vůni a já jsem ji 
vdechl, a teď dychtím po Tobě; okusil jsem a nyní lačním a žízním; Ty ses mne dotkl, a já hořím 
touhou po Tvém pokoji“.  

Ano, Augustin se setkal s Bohem a během celého svého života jej zakoušel do té míry, že tato 
skutečnost, která je především setkáním s Osobou, Ježíšem, změnila jeho život, jako mění život 
tolika žen a mužů, kterým se v průběhu věků dostalo milosti se s ním setkat. Modleme se tedy 
k Pánu, aby nám dal tuto milost a dal nám tak nalézt svůj pokoj.  

 
Pro vzdělávání 

 
V postní době se užívá fialových rouch a vynechávají se radostné Gloria a Aleluja před 
evangeliem. 
Gloria je dědictvím z hymnického pokladu staré církve (z bohaté literatury 
bohoslužebných zpěvů) po vzoru biblických zpěvů – žalmů. Nepatřilo k mešní liturgii 
původně. V Římě se zpívalo jen při obzvlášť slavnostních příležitostech v papežské 
mši, později i při biskupské mši. Od konce 11. století ho směl užívat i prostý kněz při 
mši slavnostního charakteru. V postní době Gloria nebylo nikdy přípustné. 
Aleluja spolu s připojeným veršem tvoří druhý mezizpěv před evangeliem. Již ve 
staré církvi bylo aleluja slavnostním prvkem v římské mši. Koncem 4. století se v Římě 
ještě zpívalo při smutečních bohoslužbách Aleluja, od 5.-6. století bylo Aleluja 
vypuzeno z postních mší. Místo toho nastoupil do druhého mezizpěvu zpívaný text 
„traktus“ – skládal se z řady žalmových veršů. Proto se považovaly trakty za vhodné 
pro postní dobu. Nový misál se přiklání k tomu, aby druhý mezizpěv připravoval na 
evangelium (holdem Pánu), proto se volí většinou verše z NZ. 
od 10. století byl i zvyk zahalovat obrazy a kříže v době utrpení – od 5. neděle 
postní zvané „smrtné“. Oltář se zahaloval zvláštním suknem na začátku postní doby. 
Obrazy ukazují svaté v nebeské blaženosti a také kříže v románské době 
představovaly Krista jako vítězného krále. K rozšíření zvyku pomohlo, když lid byl 
popelcem veřejně zařazen mezi kajícníky. 

** V tomto m ěsíci mají narozeniny tito naši farníci: 
3.3. Andulka Kokošková; 5.3. Michal Polák;  6.3. Jakub Urban; 10.3. Carmen Paděrová; 
12.3. Lucie Svobodová; 13.3. Markéta Kučerová; 15.3. Štěpán Svoboda; 18.3. Michal 
Polák; 24.3. Štěpán Doležal; 26.3. Anna Svobodová; 28.3. Miloš Kopa;  28.3. Vojtěch 
Verner; 31.3. Alžběta Týndlová. 
Vše dobré pro každého, s jistotou, že se za něj modlíme. 
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Je možné prožívat hezky postní dobu? 
 
Postní doba tohoto roku nás zve, abychom se ještě jednou zamysleli nad svým životem a 
pokračovali dál v cestě. Papež Benedikt, který nás zvláštním způsobem doprovází během 
tohoto roku, nás zve, abychom přemýšleli o spravedlnosti. Opravdová a distributivní 
spravedlnost, jak nám připomíná papež, nedává člověku všechno, co mu náleží. Ještě 
mnohem více než chléb totiž člověk potřebuje Boha. Sv. Augustin k tomu říká, že „pokud 
je spravedlnost ctností, která dává každému, co mu náleží… kde je pak spravedlnost u 
člověka, když opouští pravého Boha“. 
 
Buďme proto spravedliví k Bohu, ale také k sobě samým a k ostatním lidem. Máme 
několik dní, abychom se v tom cvičili, a pak můžeme pokračovat dál během celého roku. 
A jak konkrétně být spravedliví: Být spravedliví sami k sobě znamená mít na sebe čas; být 
spravedliví k ostatním, to je právě také dávat něco z toho, co máš, tvůj čas, abys 
naslouchal, abys „ztratil“ čas s tím, který potřebuje někoho blízkého; a být spravedlivý 
k Bohu znamená dávat Mu to, co Mu patří; to je všechno. A jak mohu dávat všechno 
Bohu? On nám řekl v Písmu: „Milosrdenství-lásku chci, a ne oběti“. Buďme laskavější 
v postní době, stejně jako o Vánocích (tak  jak nám říkal krátce po svém jmenování náš 
nový arcibiskup P. Duka).  
 
A trochu se zamyslete nad otázkou, která je i titulem tohoto článku. Já si myslím, že to je 
možné.   
 
Radostnou postní dobu!  

P. Juan, OSA 

 

Devět otázek 
Tentokrát přinášíme portréty a zamyšlení o lásce podle faráře Arského 
Svatý Jean Baptiste Marie Vianney (* 8. května, 1786, Dardilly, Francie – + 4. srpna, 
1859) byl francouzský diecézní kněz, dnes prohlášený za svatého a navíc za patrona kněží 
v duchovní správě. Často je znám jako Farář z Arsu podle místa, kde působil. Stal se 
mezinárodně slavným pro svou kněžskou a pastýřskou práci ve své farnosti díky snaze ji a 
její okolí radikálně duchovně přetvořit.  
Jan Maria Vianney zemřel ve věku 73 let. V roce 1925 byl Piem XI. svatořečen a v roce 
1929 prohlášen patronem všech farářů. 
Sv. Jan Maria Vianney - datum: 4. srpna, památka/ postavení: kněz/ úmrtí: 1859/ patron: 
farářů/ atributy: kněz, štóla 
Na čem je založena, podle sv. Jana Maria Vianneye, láska k bližnímu? 
1/ Přát bližnímu dobro. 
2/ Pracovat pro jeho dobro při každé nabízející se příležitosti. 
3/ Snášet a omlouvat chyby bližního. 
Na tom spočívá opravdová láska, bez které je nemožné najít milost u Boha a spásu 
své duše. 
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Máme nového arcibiskupa!  
Svatý otec Benedikt XVI. Jmenoval 13.2.2010 36. arcibiskupem pražským 
Mons. ThLic. Dominika Jaroslava Duku, OP. Narodil se 26. dubna 1943 
v Hradci Králové a vyrůstal v rodině důstojníka, který se účastnil 
zahraničního odboje, kdy v r. 1944 přes organizovaný útěk vládního vojska 
P. Jiřím M. Veselým OP odešel do Itálie a přes Švýcarsko do Anglie, kde 
do konce války bojoval v Československé zahraniční armádě. V 50. letech 
byl vězněn spolu s důstojníky západní fronty. 
Jaroslav Duka absolvoval školní vzdělání v Hradci Králové, v r. 1960 

maturoval na Gymnáziu J. K. Tyla. Další studium mu z kádrových důvodů bylo zamezeno. 
Pracoval v hradecké továrně ZVÚ (1960-1962) a vyučil se strojním zámečníkem. V letech 
1962-1964 absolvoval základní vojenskou službu a vrátil se na své pracoviště. V r. 1965 
byl po dlouhých průtazích na odvolání přijat ke studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké 
fakultě v Litoměřicích. 5. 1. 1968 vstoupil tajně do na území Československa zakázaného, 
ilegálně žijícího dominikánského řádu, a přijal řádové jméno Dominik. 6. 1. 1969 složil 
časné sliby. 22. června 1970 přijal kněžské svěcení z rukou kardinála Štěpána Trochty a 
pět let působil v duchovní správě v pohraničních oblastech pražské arcidiecéze.V r. 1975 
mu byl odňat „státní souhlas k duchovní správě“, pracoval pak 15 let jako rýsovač v 
továrně Škoda-Plzeň. Intenzivně žil ilegální řádový život a věnoval se studiu. Od r. 1975 
do r. 1986 byl vikářem provinciála a od r. 1976 do r. 1981 magistrem kleriků. Současně 
spolupracoval na zřízení tajného řádového studijního centra a organizoval náboženskou 
činnost mladé generace na celém území Československa.  
 
V roce 1981 byl udán agentem StB, usvědčen a odsouzen za trestný čin maření státního 
dozoru nad církvemi podle § 178 trestního zákona k zákonu 218/49 Sb. Patnáct měsíců byl 
vězněn v Plzni – Borech pro řádovou činnost, organizování studia dominikánských 
kleriků, samizdat a spolupráci se zahraničím. V roce 1986 byl Magistrem Řádu 
dominikánů jmenován provinciálem Československé dominikánské provincie a byl jím až 
do r. 1998. Po listopadu 1989 byl předsedou Konference vyšších řeholních představených 
v ČR a viceprezidentem Unie evropských KVŘP (1992-1996). Přednášel jako odborný 
asistent biblistiku na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a byl v letech 
1990-1998 členem Akreditační komise při vládě ČR. 
 
6. června 1998 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován 24. sídelním biskupem 
královéhradeckým a 26. září 1998 přijal biskupské svěcení. 
 
Na žádost arcibiskupa Duky bylo stanoveno, že se převzetí vedení arcidiecéze uskuteční 
v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při slavnostní bohoslužbě za přítomnosti 
kněží  i veřejnosti v sobotu po Velikonocích dne 10. dubna 2010 

 
Zdroj: TS ČBK  
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Setkání studentů – augustiniánů v Milánu 
 
Letos, ve dnech 19. a 21. února, se uskutečnilo první setkání augustiniánů  z evropských provincií, 
kteří jsou v počáteční formaci (profesů se sliby jednoduchými i věčnými), s názvem „Tradice, ke 
které patříme – historie, kterou tvoříme“.  Setkání zorganizovali P.  Miguel de la Lastra, P. Wim 
Sleddens a Luciano De Michieli během krátké pauzy mezi zimním a letním semestrem a za místo 
setkání vybrali Miláno.  
 
Byl to hodně silný zážitek na počátku půstu dotýkat se míst kázáni sv. Ambrože, obrácení a křtu 
sv. Augustina. Náš program začínal v pátek večer vzájemným představením jednak sebe, jednak i 
našich provincií ve Španělsku, Itálii, Irsku, Maltě, Anglii/Skotsku a samozřejmě v Čechách a 
v Polsku. V sobotu jsme ráno po mši vyrazili do centra Milána do románské baziliky k hrobu sv. 
Ambrože, kde jsme měli ranní chvály. Po modlitbě, když jsme si prohlíželi baziliku, a zvlášť na 
jejím nádvoří,  jsme si s P. Miguelem trochu popustili uzdu fantazie a představovali si, že snad 
právě zde se svatá Monika modlila za obrácení svého syna, že snad na tyto místa chodíval sv. 
Augustin naslouchat kázáním sv. Ambrože. 
 
Náš program pak pokračoval v milánské katedrále, kde se v podzemí nacházejí vykopávky 
baptisteria z doby sv. Augustina. Tady na místě křtu našeho duchovního zakladatele jsme společně 
obnovili své křestní sliby. V poledne jsme v našem putování pokračovali do města Cassago 
(Casiciaco), do míst, kde v r. 386 - 387 strávil sv. Augustin se svými přáteli a sv. Monikou čas 
svého zotavování studiem a meditací. Tady jsme měli příležitost nejen vidět krásné podhůří Alp, 
ale i začíst se do úryvků z dialogů o Blaženém životě, ze Soliloquií a z Vyznání. Protože v Milánu 
se řídí obřadem ambroziánským, který se řídí taky svým vlastním kalendářem, měli jsme ještě 
večer možnost vidět karneval a při večerní mši v ambroziánském ritu ještě jednou začít půst. 
 
V neděli hned ráno jsme vyrazili do Pavie, kam v 8. století byly přeneseny (přes Sardínii) ostatky 
sv. Augustina. Tady u jeho 
hrobu jsme slavili 
eucharistii, které předsedal 
generál našeho řádu 
P. Robert Prevost a o 
kázaní se postaral P. Rasťo 
z košické augustiniánské 
komunity. 
 
Letošní setkání 
znamenalo pro mne 
hlavně možnost dotknout 
se počátků Augustinovy 
cesty ve společenství 
spolubratří ze všech 
možných koutů Evropy. 

 
Br. Jozef Ržonca, OSA 
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Postní projekt ve farnosti 

POSTNÍ PROJEKTPOSTNÍ PROJEKTPOSTNÍ PROJEKTPOSTNÍ PROJEKT    NAŠÍ FARNOSTINAŠÍ FARNOSTINAŠÍ FARNOSTINAŠÍ FARNOSTI    

Přestavujeme Vám projekt, který chceme podpořit ve farnosti během postní doby. Můžeme 
na to věnovat peníze ušetřené  naším půstem. Projekt můžeme realizovat, když najdeme 
ve farnosti (ve třech komunitách) aspoň 200 lidí, kteří by byli schopni ušetřit 10,-Kč denně 
na tento projekt. Peníze dávejte do speciální krabice k tomu připravené v sakristii. Pán 
Bůh zaplať! 

Stipendia pro augustiniánského kněze, P. Luciena Gumeasa z Konga, který žije a 
pracuje v Nairobi v Keni. P. Lucien, OSA  potřebuje pomoc, aby mohl  udělal kurz 
strojírenství a pak mohl, dal v Kongo, učit další děti a mládeže.  
 
Kurz:  Trvání:  Začáte

k: 
Školné/za semestr: Přihlašova

cí 
poplatek: 

Záruka:  Poplatky 
spojené 
s registrací
: 

Poplatek 
za 
zkoušky: 

Celkem: 

Strojírenství 9 
semestrů 

Květen 335 $ x 9 = 3015 $  
(plus 25 % pro 
cizince – ne Keňany  
= 754 $) 

14 $ 07 $ 16 $ 80 $ 3896 $ 

 PS: Ostatní poplatky nebyly uvedeny, protože nejsou předvídány.  

Například: Knížky, doprava, materiál (vybavení), školní poplatky. 
Za knihy, dopravu, materiál atd.: 1104 $. 
Celkem: 3896 $ + 1104 $ = 5000 $. 

Křížová cesta v životě sv. Augustina 
VI. Veronika podává roušku. 
„Kde je pokora, tam je Kristus“ 

Kolikrát v době Augustinova mládí a dospívání podala matka synovi roušku a  kolikrát jí 
popuzeně  odmítnul! Chtěl jít svojí vlastní cestou a nechtěl být na ní nijak závislý. A přece každé 
takové odmítnutí  pomoci v něm zanechává pocit ještě silnějšího pouta k té, která ho tak nesmírně 
miluje, ale který se jí to bojí dát najevo. Krátké chvilky uspokojení a vyrovnání na jeho neklidné 
cestě za pravdou jsou osvěžující rouškou, kterou mu nepřetržitě až do konverze vyprošuje matka. 
Spolehlivou úlevou pro často fyzicky i duševně velmi unaveného Augustina je vždy působení 
Ducha  svatého, které si s vděkem po svém obrácení plně uvědomuje a další úlevou a povzbuzením 
mu jsou  i jeho dílčí úspěchy v budování Božího státu. Osvěžující rouškou mu je  plný kostel 
dychtivých posluchačů jeho kázání, ale také hluboké rozjímání se Stvořitelem v klidných 
okamžicích noci. Vzpruhou často nesmírné únavy mu je každý nový pokřtěný i biřmovanec, každý 
zbloudilý ve víře, který se vrátil. Pomyslnou rouškou mu je každé dokončené pojednání a spis, 
každý v bratrské lásce ukončený spor v církevních společenstvích. S velkou radostí a díkůvzdáním 
přijímá zprávy o  přijímání jeho mnišské řehole i dalšími laickými společenstvími i o ukončení 
mnoha dosud přežívajících zbytků pohanských kultů a zvyklostí. Rouškou poskytující chvilkovou 
úlevu v těžkých byly Augustinovi i vzpomínky na místo svého dramatického obrácení i do 
Cassiciaca, místa duchovní souhry a  vzájemných exercicií před přijetím křtu.          M. Černý 
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Zápis ze zasedání pastorační radZápis ze zasedání pastorační radZápis ze zasedání pastorační radZápis ze zasedání pastorační rady farnosti sv. Tomášey farnosti sv. Tomášey farnosti sv. Tomášey farnosti sv. Tomáše    
uskutečněného dne 18. února 2010uskutečněného dne 18. února 2010uskutečněného dne 18. února 2010uskutečněného dne 18. února 2010    

Program zasedání:Program zasedání:Program zasedání:Program zasedání:    
1)1)1)1) Úvodní modlitbaÚvodní modlitbaÚvodní modlitbaÚvodní modlitba    
2)2)2)2) Zhodnocení farního shromážděníZhodnocení farního shromážděníZhodnocení farního shromážděníZhodnocení farního shromáždění    
3)3)3)3) Postní doba a Velikonoce 2010; Farní postní rekolekcePostní doba a Velikonoce 2010; Farní postní rekolekcePostní doba a Velikonoce 2010; Farní postní rekolekcePostní doba a Velikonoce 2010; Farní postní rekolekce    
4)4)4)4) Farní kalendář únorFarní kalendář únorFarní kalendář únorFarní kalendář únor----červen 2010červen 2010červen 2010červen 2010    
5)5)5)5) Dotazy Dotazy Dotazy Dotazy ––––    diskuse diskuse diskuse diskuse ––––    informace informace informace informace ––––    různérůznérůznérůzné    
6)6)6)6) Závěrečná modZávěrečná modZávěrečná modZávěrečná modlitbalitbalitbalitba    
                                                                                                                                                                                                                        ************    
V úvodu P. Juan poděkoval všem, kdo se modlili za šťastnou volbu nového pražského 
arcibiskupa, kterým se stal Mons. Dominik Duka – dne 10.4.2010  v 10,00 hod. oficielně 
převezme  vedení arcidiecéze při slavnostní bohoslužbě v pražské katedrále sv.Víta, Václava 
a Vojtěcha za přítomnosti kněží i veřejnosti.  
                                                         *** 
ad 2) HODNOCENÍ FARNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ ad 2) HODNOCENÍ FARNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ ad 2) HODNOCENÍ FARNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ ad 2) HODNOCENÍ FARNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ     
* všichni přítomní se shodli, že farní shromáždění konané dne 28.1.2010 v 19,30 bylo pro 
další činnost farnosti dobré 
* členové PR odsouhlasili, že začátkyzačátkyzačátkyzačátky společných mší sv. společných mší sv. společných mší sv. společných mší sv. (pro všechny tři komunity)   budoubudoubudoubudou 
odododod 11,00 hodin. První společná mše sv. : 28.3.2010 KVĚTNÁ NEDĚLE (Palm Sunday; 11,00 hodin. První společná mše sv. : 28.3.2010 KVĚTNÁ NEDĚLE (Palm Sunday; 11,00 hodin. První společná mše sv. : 28.3.2010 KVĚTNÁ NEDĚLE (Palm Sunday; 11,00 hodin. První společná mše sv. : 28.3.2010 KVĚTNÁ NEDĚLE (Palm Sunday; 
Domingo dDomingo dDomingo dDomingo de Ramos). e Ramos). e Ramos). e Ramos).     
Další společná mše sv.: Corpus Christi dne 5.6.2010 bude též od 11,00 hodDalší společná mše sv.: Corpus Christi dne 5.6.2010 bude též od 11,00 hodDalší společná mše sv.: Corpus Christi dne 5.6.2010 bude též od 11,00 hodDalší společná mše sv.: Corpus Christi dne 5.6.2010 bude též od 11,00 hod    
*P. Juan informoval, že Arcibiskupství pražské též připravuje KURZ PRO LEKTORY; přítomní 
členové PR  se dohodli, že kurz pro nové lektory ve farnosti sv.Tomášekurz pro nové lektory ve farnosti sv.Tomášekurz pro nové lektory ve farnosti sv.Tomášekurz pro nové lektory ve farnosti sv.Tomáše bude probíhat vždy 
v úterý od 19,30 hod. ve dnech: 4.5., 11.5. a 18.5. 2010 (úvod a příprava P.Juan, P.Antonio, 
P.Vít; praktická část J.Korčák). O kurzu budou informace v Tolle Lege a na www.augustiniani.cz 
a jednotliví členové PR přímo osloví další farníky, kteří by se tohoto kurzu mohli zúčastnit. 
****Bude vypracován “ŘÁD PRO SPOLEČNÉ PROSTORY  KLÁŠTERA UŽÍVANÉ FARNÍKY“. Garanty 
vypracování „pravidel“ jsou  A.Kokošková, A. Pechová, M.Křenková a P.Juan.  
ad 3) FARNÍ POSTNÍ REKad 3) FARNÍ POSTNÍ REKad 3) FARNÍ POSTNÍ REKad 3) FARNÍ POSTNÍ REKOLEKCE SE USKUTEČNÍ 26.3.2010 OLEKCE SE USKUTEČNÍ 26.3.2010 OLEKCE SE USKUTEČNÍ 26.3.2010 OLEKCE SE USKUTEČNÍ 26.3.2010     
Program: 16,30 hod. křížová cesta; projekce filmu o komunisty umučeném polském knězi - novodobém mučedníkovi 
P.Popieluskovi (film zajišťuje Jakub Korčák; spolupráce P.Vít); úvaha - diskuse  o  Popieluskově významu nejen pro 
polské  věřící. 
Bohoslužby o Velikonocích 2010:Bohoslužby o Velikonocích 2010:Bohoslužby o Velikonocích 2010:Bohoslužby o Velikonocích 2010:    
26.3.2010 od 16,30 Farní postní rekolekce 26.3.2010 od 16,30 Farní postní rekolekce 26.3.2010 od 16,30 Farní postní rekolekce 26.3.2010 od 16,30 Farní postní rekolekce (program viz ad 3) 
28.3.2010 v28.3.2010 v28.3.2010 v28.3.2010 v    11,00 : Květná neděle (společná mše sv.)11,00 : Květná neděle (společná mše sv.)11,00 : Květná neděle (společná mše sv.)11,00 : Květná neděle (společná mše sv.)    
1.4.2010 v1.4.2010 v1.4.2010 v1.4.2010 v    17,00 : Obřady Zeleného čtvrtku17,00 : Obřady Zeleného čtvrtku17,00 : Obřady Zeleného čtvrtku17,00 : Obřady Zeleného čtvrtku    
2.4.2010 v2.4.2010 v2.4.2010 v2.4.2010 v    16,00 : Obřady Velkého pátku; 19,00 křížo16,00 : Obřady Velkého pátku; 19,00 křížo16,00 : Obřady Velkého pátku; 19,00 křížo16,00 : Obřady Velkého pátku; 19,00 křížová cesta na Petříněvá cesta na Petříněvá cesta na Petříněvá cesta na Petříně    
3.4.2010 ve 20,00: Vigilie 3.4.2010 ve 20,00: Vigilie 3.4.2010 ve 20,00: Vigilie 3.4.2010 ve 20,00: Vigilie ––––    Bílá sobota Bílá sobota Bílá sobota Bílá sobota     

4.4.2010 v4.4.2010 v4.4.2010 v4.4.2010 v    9,30: Zmrtvýchvstání Páně 9,30: Zmrtvýchvstání Páně 9,30: Zmrtvýchvstání Páně 9,30: Zmrtvýchvstání Páně ––––    Velikonoční neděle Velikonoční neděle Velikonoční neděle Velikonoční neděle (křest dvou starších dětí) 

ad 4) FARNÍ KALENDÁŘ únorad 4) FARNÍ KALENDÁŘ únorad 4) FARNÍ KALENDÁŘ únorad 4) FARNÍ KALENDÁŘ únor----červen 2010 červen 2010 červen 2010 červen 2010     
19.2.: 2.setkání mládeže 
28.2. v 15,00: POSTNÍ KONCERT Svatotomášského sboru v kapli sv. Barbory 
Během postní doby každý pátek a neděli od 16,30 hodin KŘÍŽOVÁ CESTA 
12.3.,13.3. a 14.3.: Setkání ministrantů (tentokrát cesta do Polska; organizátoři P.Juan, P.Vít, M.Kopa) 
19.3.: 19,00 hod. poutní mše sv. v kostele sv. Josefa 
26.3.: FARNÍ POSTNÍ REKOLEKCE (viz. výše) 
28.3.: 11,00 Květná neděle (společná mše sv.) 
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1.4.-5.4.: VELIKONOCE 2010 - Velikonoční obřady  
10.4.: 10,00 katedrála sv.Víta, Václava a Vojtěcha : slavnostní bohoslužba s Mons.Dominikem Dukou, 
novým pražským arcibiskupem 
15.4.-18.4.: DĚKOVNÁ POUŤ FARNÍKŮ DO ŘÍMA (v březnu bude svolána organizační schůzka)  
19.4.-24.4.: XII. AUGUSTINIÁNSKÝ TÝDEN (věnováno „Roku kněží“; např. projekce filmu o životě 
sv.Augustina; přednášky - např.P.William „Augustiniánské kláštery zrušené za vlády Josefa II.“; 24.4. 
závěrečná bohoslužba - P.Juan učiní pozvání k první návštěvě  Mons.D.Duky – pražského arcibiskupa - 
do farnosti sv.Tomáše) 
1.5.: Průvod Jezulátka do farnosti (všechny tři farní komunity - hodina bude stanovena po dohodě s P. 
Petrem Šleichem, kostel P.M. Vítězné) 
4.5.+11.5. + 18.5. vždy v 19,30 hod.: KURZ PRO NOVÉ LEKTORY (viz. ad bod č. 2) 
15.5.: XII. POUŤ ke sv. DOBROTIVÉ 
16.5.: Pouť ke sv. Janu Nepomuckému 
23.5.: SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO a svátek sv. Rity s žehnáním růží  
28.5.: NOC OTEVŘENÝCH KOSTELŮ (na žádost Arcibiskupství bude i kostel sv.Tomáše zařazen do tzv. 
Noci otevřených kostelů v Praze, program bude upřesněn později) 
30.5.: svátek NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
4.6.+5.6.: FARNÍ SLAVNOSTI (bude ustanoven výbor slavností a program bude včas oznámen) 
6.6.: 11,00 CORPUS CHRISTI – společná mše sv. 
11.6.: NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 
13.6.: Koncert Svatotomášského sboru ke cti hlavního patrona, sv. Tomáše 
ad 5) RŮZNÉad 5) RŮZNÉad 5) RŮZNÉad 5) RŮZNÉ    
P. Juan informoval o tom, že 3x během roku 2010 bude specielní příloha Katolického 
týdeníku věnovaná Augustiniánům, farnosti sv.Tomáše …. 
A. Pechová informovala o připravovaném Postním koncertu (28.2.) a o Setkání mládeže  
pražské arcidiecéze pořádané dne 20.3. v salesiánském centru v Kobylisích.  

Zapsala: Marie HradeckáZapsala: Marie HradeckáZapsala: Marie HradeckáZapsala: Marie Hradecká    

Víš, že…? 
* Modlitba Taizé  v naší farnosti bude první čtvrtek v měsíci, dne 4. března od 19,30 hod.  

* Setkání pro mládež od 18 let, 7.3. od 18,15 hodin.  

* Svátost pomazání nemocných a starších lidí ve farnosti se uskuteční 7. března při mši 
sv. v 9,30 hodin. Zájemci, přihlaste se v sakristii. 

* Skupina mládeže ve farnosti chystá v neděli 7.3.  po mši sv. v refektáři prodej „koláčků“ 
Výtěžek bude použit pro jejich cestu do Londýna na mezinárodní setkání augustiniánské 
mládeže v srpnu 2010. Podpořme, prosím, mládež naší farnosti! 

*Jarní setkání  ministrantů probíhá od 12. do 14. března v Krakově v Polsku. Během 
setkání se budeme učit nové věci a zároveň se setkáme s polskými ministranty 
augustiniánského kostela v Krakově.  

*19. března slavíme Slavnost sv. Josefa. Poutní mše svatá v 19,00 v kostele sv. Josefa. 

* Rekolekce k rozpoznání povolání pro mladé lidi se uskuteční v klášteře sv. Tomáše od 
19. do 21. března. Zájemci ať se přihlásí u P. Víta Mariusze.  

* Farní postní rekolekce se uskutečni v pátek 26.3. od 16,30. Začneme křížovou cestou 
v postele a potom bude pokračování v refektáři kláštera. Ukončení okolo 19,00 hodin. 
Přijďte se s námi  připravovat na tajemství smrti a vzkříšení Ježíše.  
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* Změna: Večerní mše sv. v neděli bude od 28. 3. od 18,00 hod. 

* K řížová cesta v době postní je každý pátek a každou neděli v 16,30 v kostele sv. Tomáše. 

* Farní pouť do Říma na poděkování za návštěvu sv. Otce Benedikta bude od 15. do 18. 
dubna. 

* 15. května pořádáme 13. pouť do kostela ve sv. Dobrotivé v Zaječově. Je možno se 
přihlásit v sakristii. 

* Dětský tábor 2010: od 15. července do 24. července 2010. Sv. Dobrotivá, Zaječov. 

*Mezinárodní setkání  augustiniánské mládeže: v Londýně od 9. do 15. srpna 2010. 

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

* Katecheze pro dospělé: Setkání každou středu od 19,30 v klášterním refektáři. Je to setkání 
určené k prohlubování poznatků křesťanského života. Všichni jsou vítáni. Téma tohoto roku: 
Pastorační listy Nového zákona. 

* Chcete každý den dostat e-mail s malým zamyšlením sv. Augustina? Pošlete nám svou e-
mailovou adresu na osaprag@augustiniani.cz a do konce roku budete od nás denně dostávat 
krátký text. 

* 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…! 
Paella: 
V  naší rodině velice rádi zkoušíme  stále nové recepty. Něco chutná a zařadíme to do pravidelného 
jídelníčku, něco je hned vyřazeno. A tak zhruba před 5 lety se větší část naší rodiny zamilovala do 
paelly. Celá léta sleduji různé recepty, jak kdo toto jídlo vaří a výhodou je, že pokud někdo z Vás 
nějakou část toho nejí, může to v klidu vynechat, jedná se asi hlavně o mořské plody, jak říkala 
moje maminka…“takovou tu žoužel…“.  Jsou prý místa ve Španělsku, kde se vaří jen z masa a 
někde jen z mořských plodů. A i zelenina je pestrá, jedla jsem v paelle brokolici i fazolové lusky, 
fantazii se meze nekladou.  A tak, pokud budete mít chuť, tak si můžete toto španělské jídlo uvařit 
podle tohoto receptu. 
Na zhruba 5 porcí budete potřebovat: 20-30 dkg kuřecích stehenních řízků, 5-6 křídel, 30-40 dkg 
darů moře, 2-3 cibule, 3-5 stroužků česneku, 2-3 rajčata ( podle velikosti a oloupeme je a 
nakrájíme na kousky), žlutou papriku a  červenou papriku nakrájené na větší kousky, 20 dkg 
mraženého hrášku, asi 20 dkg kulatozrnné rýže, olivový olej, sůl,vývar nebo vodu a kostku bujónu 
( množství vody odhadneme podle rýže, nesmí se to zase utopit),  směs koření na paellu- pokud ho 
neseženeme, použijeme červenou sladkou papriku, šafrán,1 bobkový list(ten po uvaření hned 
vyndavám)  a někdo dává pro barvu trochu kurkumy. 
Maso a křídla orestujeme na pánvi na olivovém oleji, přidáme plody moře a dusíme tak dvacet 
minut ve vlastní štávě. Pokud to osolíme, tak jen velice málo. Odstavíme. V kastrolu si na oleji 
orestujeme cibuli do sklovata, přidáme česnek nasekaný na drobno, rajčata, papriky, bujon, koření, 
rýži, sůl, přivedeme k varu, přidáme maso z pánve a dusíme, občas promícháme. Španělé na to 
mají speciální pánev, dokonce prý mají rádi, pokud se to trochu připeče,  já to vařím v kastrolu a 
můj muž hlídá, aby se to nepřipeklo.  Asi po 10 minutách přidáme  hrášek a vaříme, až je všechno 
měkké. 
Dobrou chuť ( a nebo, aby to bylo v duchu receptu).! Que aproveche !                                Hanka    
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Augustiniánská škola „sv. Augustin“ 
Jaký typ člověka  připravuje augustiniánská škola? Augustiniánský žák je: 

Lidský a chápavý: «Nic lidského mi není lhostejné» «Jsi dobrým přítelem  
svých přátel, když jsi nepřítelem jejich hříchů» (Sv. Augustin). 

Vyvážený a umírněný: «Mírnost je matka pořádku. A pořádek je pokoj» «Je 
šťastnější, ne kdo více má, ale kdo méně potřebuje» (Sv. Augustin). 

Svobodný a zodpovědný: «Být věrný v maličkostech je veliká věc.» «Buď 
veliký ve velkých věcech, ale nebuď malý v malých» (Sv. Augustin). 

Pokorný a přijímající: «Podívej se na strom: aby rostl nahoru, nejprve roste 
dolů. Nejdříve se starej o kořeny v zemi a pak budeš mít větve směrem k nebi» 
(Sv. Augustin). 

Vnitřní a přemýšlivý: «Lidé cestují na velké vzdálenosti, aby obdivovali horské 
vrcholky, obrovské mořské vlny, široké toky řek, rozlohu oceánu a oběžné 
dráhy nebeských těles - a přitom zapomínají sami na sebe» «Člověče, jak 
dlouho budeš chodit kolem božího díla? Vrať se k sobě, zamysli se nad sebou, 
uvažuj a zkoumej sám sebe» (Sv. Augustin). 

Upřímný a průzračný:  «Upřímnost je jako manželství mezi slovy a činy» 
«Svědomí a dobré jméno jsou dvě tváře pravdomluvnosti. Svědomí se obrací 
dovnitř. Dobré jméno navenek» (Sv. Augustin). 

Pozorný a ochotný: «Dělej co můžeš. Bůh nežádá od tebe více» «Bůh nežádá 
nemožné věci, ale když něco žádá, napomíná, abys dělal to, co můžeš, prosil za 
to, co nemůžeš, a prosil, abys mohl.» (Sv. Augustin). 

Statečný a snaživý: «Ten, který tě stvořil bez tebe, nespasí tě bez tebe» «Bůh  
pomáhá pouze těm, kteří pomáhají sami sobě» (Sv. Augustin). 

Přátelský a společenský: «Když nemáš přátele, starej se o to, abys je získal» 
«Bez někoho, kdo je naším přítelem, není na tomto světě nic, co by nám bylo 
milé» (Sv. Augustin). 

Otevřený k transcendenci: «Stvořil jsi nás pro sebe a naše srdce je nepokojné, 
dokud nespočine v Tobě»  «Kde je víra, naděje a láska, tam je přítomen Boží 
obraz» (Sv. Augustin). 

Prosíme o modlitby za projekt naší školy 
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Bohoslužby o velikonocích 2010 
 

Datum Den Hodina Bohoslužba/pobožnost 
 

Poznámka 
 

Kostel 
 

28.3.2010 KVĚTNÁ 
NEDĚLE   

 11,00 
 
 
14,00 
 
 
 
17,00 

Mše sv.  
 
 
Křížová cesta (Petřín) 
 
 
 
Mše sv. (česky) 

S žehnáním ratolestí. 
Průvod s oslíčkem 
od kostela 
Pražského Jezulátka 
do kostela sv. 
Tomáše (česky-
anglicky-španělsky) 
S žehnáním ratolestí. 

Kostel sv. Tomáše 

1.4.2010 ZELENÝ 
ČTVRTEK  

17,00   
 
 
18,30   
 
 
 
18,45 
 
 
 
21,00 

Večerní mše na 
památku Večeře Páně.  

Večerní mše na 
památku Večeře Páně 
(anglicky).  
 
Večerní mše na 
památku Večeře Páně 
(španělsky). 
 
Společná adorace  

 Kostel sv. Tomáše 
 
 
Kostel sv. Tomáše 
 
 
 
Kaple sv. Barbory 
 
 
 
Kaple sv. Doroty 

2.4.2010 VELKÝ PÁTEK  16,00  
18,00 
 
18,15 
 
18,30 
 
18,45 
 
19,00 

Obřady Velkého pátku.  
Křížová  cesta 
(anglicky). 
Křížová  cesta 
(španělsky). 
Obřady Velkého pátku  
(anglicky). 
Obřady Velkého pátku  
(španělsky). 
Křížová cesta 

 
 
  
 

Kostel sv. Tomáše 
 
Kostel sv. Tomáše 
Ambit kláštera sv. 
Tomáše 
 
Kostel sv. Tomáše 
Kaple sv. Barbory 
 
Hora Petřín 

3.4.2010 BÍLÁ SOBOTA  
(kromě 
bohoslužeb 
velikonoční 
vigilie) 

10,00 -
12,00  

Zpověď (česky- 
anglicky- španělsky). 
Žehnání velikonočních 
pokrmů. 

 Kostel sv. Tomáše 

 VELIKONO ČNÍ 
VIGILIE  

19,00  Velikonoční vigilie a 
Vzkříšení.  
(česky–anglicky– 
španělsky)  

 Kostel sv. Tomáše 

4.4.2010 ZMRTVÝCH - 
VSTÁNÍ PÁNĚ 

 9,30 
11,00 
12,30 
17,00 

Česká mše sv.  
Anglická mše sv.  
Španělská mše sv.  
Česká mše sv. 

Průvod v kostele  
Průvod v kostele. 

Kostel sv. Tomáše 
Kostel sv. Tomáše 
Kostel sv. Tomáše 
Kostel sv. Tomáše 

5.4.2010 PONDĚLÍ 
VELIKONO ČNÍ  

 9,30  Česká mše sv. 
 

Průvod v kostele. 
Žehnání 
velikonočních 
pokrmů 

Kostel sv. Tomáše 
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XII. Augustiniánský týden  

„ Sv. Augustin kn ěz“ 

„Pro Vás jsem biskup, s vámi jsem křesťan“  

(Sv. Augustin) 

Program 
 
19. dubna.  
18:00  Úvodní slovo.  
18:15 Sv. Augustin kněz a biskup. 
  
 
20. dubna.  
18:00   Premiéra filmu: „Sv. Augustin (1. část). 
 
 
21. dubna.   
18:00   Premiéra filmu: „Sv. Augustin (2. část). 
 
 
22. dubna.  
18:00 ThDr. P. Luis Marín OSA, Spiritualita sv. Augustina a Augustiniánů 
 
 
23. dubna 
18:00 PhDr. William Faix OSA, Augustiniánské kláštery za dobu Josefa II 
v Čechách 
 
 
24. dubna. Obrácení sv. Augustina 
19:00  Slavná mše svatá  
                       
                      

Pro vnitřní potřebu církve vydává 
©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2010  

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 


