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Farnost sv. Tomáše - Praha 1  Květen 
2010, r. XIV. č. 150 

„Nejlepší služebník je ten, který se snaží to, co od tebe slyší, sám také chtít.“ Sv. Augustin 

 

Maria, matka rodin! 
 

Začal už květen. Mariánský měsíc. Měsíc matek. Marie je vzor 
matek a vzor pro každého křesťana. Jaro už dýchá všude a my máme další 
důvod k radosti. Jako vždy máme proč poděkovat Bohu na naší pouti. 
Každodenní etapa v této pouti je pro nás velkým darem, který bychom 
měli umět prožívat.   

Měsíc duben byl pro naši farnost ve znamení slávy Velikonoc, ale 
i děkovné pouti do Říma. Spolu s dalšími 36 farníky jsme putovali 
k hrobu apoštolů Petra a Pavla, abychom poděkovali za návštěvu Svatého 
Otce Benedikta a modlili se nejen za sebe, ale za celou farnost a projekty 
a plány každého z nás.  V dubnu jsme také měli možnost seznámit se zase 
o něco více s učením sv. Augustina a jeho odkazem pro nás během 
augustiniánského týdne.  
             A co nás dále čeká do konce tohoto školního roku, který 
ve farnosti prožíváme ve znamení vzkazů papeže při jeho návštěvě ČR na 

podzim loňského roku? V květnu nás zvláštním způsobem doprovází Maria. Ona je matka církve, 
matka rodin. Chtěl bych, abychom se během tohoto měsíce utíkali v modlitbách k Panně Marii a 
prosili za naše rodiny. Rodina je základem společenství a bez ní krize, kterou všeobecně prožíváme 
ve společnosti, nebude mít konec. Je třeba být příkladem, být svědky evangelijních hodnot. Jak je 
důležité vnímat, že jsme přijati a máme rodinu, kde se cítíme milováni! A nezapomeňme také 
modlit se a prosit Marii za naši druhou rodinu, za církev, do které všichni patříme a na níž by nám 
mělo záležet. I všechny skandály, které nyní jsou v církvi, jsou pro nás příležitostí k vytrvalosti a 
svědectví.  Jak říkal sv. Augustin, s láskou k člověku, ale s nenávistí k hříchu.  A jedno by pro nás 
mělo být jisté: Ježíš řídí svou církev a my jdeme za Ním s důvěrou.                         P. Juan, OSA 
 
„Soška Jezulátka obrací naši mysl k tajemství Vtělení, k všemohoucímu Bohu, který se stal 
člověkem a 30 let žil ve skromné rodině z Nazareta, svěřený Prozřetelností do laskavé péče Marie a 
Josefa. Myslím na vaše rodiny a rodiny po celém světě, na jejich radosti a starosti. Sjednoťme se v 
modlitbě a prosme u Jezulátka o dar jednoty a svornosti pro všechny rodiny. Mysleme obzvláště na 
ty mladé rodiny, které musejí vynakládat mnoho úsilí o bezpečí a důstojnou budoucnost svých dětí. 
Prosme za rodiny v obtížných situacích, zkoušené nemocemi a bolestí, za ty, které jsou v krizi, 
rozvrácené nebo trýzněné nesvorností či nevěrou. Všechny je svěřujme svatému Pražskému 
Jezulátku, protože víme, jak důležité jsou stabilní a jednotné rodiny pro skutečný pokrok 
společnosti a pro budoucnost lidstva.“                          (Benedikt XVI., kostel Pražského Jezulátka 27. 9. 09) 
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Devět otázek 
 

Do 19. 6. 2010 si celá církev připomíná Rok kněží jako oslavu výročí smrti sv. Jana Maria Vianney. 
K tomuto výročí, a k zamyšlení mezi farníky a přáteli, v několika číslech TOLLE LEGE publikujeme 
rozhovory - portréty konkrétních kněží (jejich cesta ke kněžství, ale i jejich další služba…) a portréty 
nejznámějších „svatých kněží augustiniánů“.  Dnes představíme blahoslaveného augustiniánského řádu  
 

Štěpána Bellesiniho, OSA, kněze 
 

Narodil se 25. listopadu 1774 v Tridentu. Poprvé přistoupil ke sv. přijímání, když mu 
bylo sedm let, což bylo v té době nezvyklé. Vstoupil k augustiniánům-poustevníkům a 
studoval v Bologni. Revoluční francouzské vojsko obsadilo město a Štěpán se musel vrátit 
domů do Tridenta, kde založil školu a spravoval ji až do roku 1817. Věnoval se hlavně 
výchově chudých dětí. Po nějaký čas byl inspektorem školství, ale zase se vrátil do svého 
řádu. Rakouské úřady mu měly za zlé, že znovu nenastoupil jako inspektor. Když se 
nevrátil, zbavili jej úřadu i státního občanství. Působil poté v duchovní správě jako kazatel. 

Později jej ustanovili novicmistrem v Genazzanu, kde je obraz Matky dobré rady. 
Působil tam i v duchovní správě. Když ve městě vypukl tyfus, ošetřoval nemocné, nakazil 
se a zemřel 2. února 1840. Za blahoslaveného jej prohlásil papež Pius X. roku 1904. 
 
Z jeho spisů čteme… „Učitel má postupovat od nižšího k vyššímu a především má v žácích 
probouzet smysl pro mravnost. Má je učit poznávat, odkud pochází ono vnitřní potěšení, 
které dává radost ze správného jednání. A naopak, jednají-li špatně, proč jsou smutní a 
musejí se stydět. Dává si před chlapci pozor na řeč, ať už chválí nebo napomíná. Myslí na 
to, aby modlitby nebyly dlouhé tak, že by chlapce unavovaly, a s láskou je napomíná, aby 
je nekonali jen povrchně. 
   Učitel vzdělává rozumové schopnosti chlapců, ale při tom ponenáhlu usměrňuje 
vzpomínku na Boha, Tvůrce všeho: slunce, měsíce, samotného člověka. Ať staví na 
zděděných vlohách a vede děti k Bohu, dárci všech dober, aby z uspořádání světa, z krásy 
a stupňů tvorstva je přiváděl k poznání Božích vlastností a stále je povzbuzoval 
k vděčnosti. 
   Neučí je prázdnému odříkávání zpaměti, to nic srdci nedává. Zájem každého jednotlivce 
vzbuzuje otázkami a těmi pak jejich vůli vede k  dobru a k zbožnosti. Zvláště je horlivě 
nabádá, aby byli vždy milí a laskaví. 
   Při vhodné příležitosti jim vysvětlí, že povinnosti vůči Bohu, sobě a bližnímu musíme 
plnit nejen ze strachu před věčnými tresty, nýbrž přijímat je jako milé a lehké jho. Vštěpuje 
žákům do srdce lásku ke společnému životu a přivádí je k poznání, že je ctností dávat ve 
všem přednost dobru a odvracet se od zlého. 
   Kdykoli se pak naskytne vhodná příležitost, vzbuzuje v jejich srdcích zbožné úmysly. 
Správný vztah k Bohu ať je středem jeho výuky. 
   Snaha o zbožnost je totéž, co usilovné a stálé pokračování v poznávání Boha, vnikání do 
tajemství a učení Ježíše Krista a jeho příkladu, jakož i do příkladu těch, kteří se ho snažili 
opravdově následovat, a to tím, že zachycovali všechny paprsky světla, jež posvěcují naše 
kroky, dokud ještě bojujeme v tomto životě a zatímco už nám začíná svítat velký den 
věčnosti. Abych to řekl stručně: usilovat o zbožnost je totéž, co být oddán Ježíši Kristu.“ 
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2.5.1316 
Posvěcení kostela sv. Tomáše 

Po příchodu augustiniánů do Prahy v r. 1278 bylo nutností hledat místo pro trvalou klášterní 
residenci. Protože bratři žili provizorně na Hradčanech, král Václav II. požádal opata Kristiána 
z Břevnova, aby augustiniánům postoupil kostel sv. Doroty a přilehlou kapli sv. Tomáše, 
nacházející se těsně před hradbami Menšího města pražského (Malé Strany). Přesné datum 
založení tohoto benediktinského komplexu neznáme, ale archeologické průzkumy ukazují, že 
k němu mohlo dojít koncem dvanáctého nebo začátkem třináctého století (zhruba mezi lety 1190 - 
1210). 1. července 1285 začali augustiniáni, již usazení v této bývalé benediktinské fundaci, 
s povolením pražského biskupa Tobiáše z Bechyně stavět větší kostel a klášter přiléhající k vinici, 
kterou obdrželi darem od benediktinek ze Svatojiřského kláštera. Hlavní stavba byla dokončena 
v r. 1315; 2. května 1316 se do nového kostela dostavil král Jan se svým dvorem a kostel byl 
slavnostně posvěcen kancléřem Svaté říše Římské a mohučským arcibiskupem Petrem z Aspeltu za 
asistence králova strýce Baldwina z Lucemburku, trevírského arcibiskupa a kancléře 
Burgundského vévodství, pražského biskupa Jana IV. z Dražic a olomouckého biskupa Petra II. 
Během své dlouhé historie byl náš kostel posvěcen celkem pětkrát, naposledy 13. listopadu r. 2004. 
Od samého svého počátku byl tento dům Boží duchovním domovem lidí ze všech národů, 
sjednocených v jedné víře jako rodina Pána, jako Tělo Kristovo. 

P. William S. Faix, OSA 

Pouť do Říma 
15.4-18.4 

    I když začala trochu se zmatky, přesto si 
myslím, že byla úžasná. Nemohu říci, co bylo 
tím nejsilnějším zážitkem, to je jako když po 
nás P. Juan chtěl, abychom určili, která 
bazilika byla pro nás ta nejzajímavější. Všude 
bylo něco, co zanechalo dojem.  
   Byla jsem ráda, a asi nejen já, že jsem mohla 
prokázat čest kardinálu Špidlíkovi a modlitbou 
mu poděkovat za to množství práce, které za 
svůj život udělal. Naše generace o něm toho 
moc nevěděla, ale postupem času jsme se o 
něm dovídali, jak úžasný člověk to byl.  
   Děkuji paní Alžbětě, jak mi opět svým 
konáním dokázala, že věk ještě není důvodem 
k tomu, aby člověk nic nezažil. Její vitalita je 
úžasná. 
 Ale spíše bych chtěla, a doufám, že nebudu mluvit jenom za sebe, poděkovat Bohu: 
    Děkuji Ti, Bože, za pouť, která, ač nebyla bez problémů, byla pro nás přínosem,  
    děkuji Ti za úžasné zážitky a naplnění hlavně duchovní, vždyť každý z nás, kromě společných 
cílů pouti, si nesl své břemeno, u kterého se spoléhal na pomoc a radu, 
    děkuji Ti za naše otce P. Juana a P. Víta, za to, jak se o nás vzorně starali,  
    děkuji Ti za to, že se opět dokázalo, že pořekadlo mé prababičky „Když je nouze nejvyšší, 
pomoc Boží nejbližší“ je pravdivé. Náš návrat domů byl už z kategorie zázraků. 

                                                                                                                    Hanka 
Setkání poutníků do Říma s farníky a přáteli bude v pondělí 10. května od 19:30 

hodin. Přijďte se podívat na fotografie a poslechnout si vyprávění! 
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                      28. května 2010 

 
V pátek 28. května je připravená v několika diecézích naší země kulturní a náboženská akce 
nazvaná “Noc kostelů“. Probíhá od 18 hodin (od 17:50 bude společné zvonění zvonů všech 
kostelů) do půlnoci. Ve všech kostelech, které se účastní projektu, budou připraveny různé 
programy, do kterých se můžete zapojit.  

Noc kostelů 2010 je:  
- pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských 
výtvarných a architektonických pokladů,  
- projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je 
dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život a svoje osobní obdarování a dovednosti,  
- nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným,  
- znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé 
v minulých staletích.  
 
Program noci kostel ů u sv. Tomáše: 
18:00 19:00 Soutěž pro děti a jejich rodiče/prarodiče: „Hledejte důležité symboly“   
18:30 18:50 Koncert skupiny mladých „PROTI PROUDU“    

19:00 19:30 
 
Mše svatá a zahájení výstavu Nejsvětější svátosti (výstav potrvá až do 24:00) v kapli 
sv. Doroty - zóna klidu, soustředění a meditace   

 

19:30 19:50 Modlitba nešpor s komunitou augustiniánů   
19:45 24:00 Klášterní kavárna v kryptě - možnost občerstvení    
20:00 23:00 Možnost rozhovoru s knězem – sakristie   
20:00 22:30 Výstava s výkladem: „Liturgické předměty a oděvy používané při liturgii  zblízka“     
20:00 23:00 Prohlídka kostela s výkladem   
20:15 22:45 Augustiniáni ve farnosti sv. Tomáše. Kdo jsou a co dělají?   

20:15 20:45 Návštěva sv. Otce Benedikta XVI. v Praze 26. 9. - 28. 9. 2009 obrazem – videospoty. 
Diskuse.   

20:30 22:30 
 
Prohlídka „ZÁKULISÍ“ kostela, aneb kam se běžně nedostaneme v kostele - 
komentovaná prohlídka prostor: sakristie, klášterní knihovna, varhany...    

 

20:30 21:00 Čtení na pokračování z Evangelia sv. Lukáše – I. část    
21:00 21:25 Koncert klasické hudby - Svatotomášský sbor   
22:00 22:30 Čtení na pokračování z Evangelia sv. Lukáše – II. část    
23:30 23:40 Modlitba kompletář   
23:45 24:00 Ukončení výstavu Nejsvětější Svátosti a závěrečné požehnání  
 
Více informací: www.nockostelu.cz  
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 Augustiniánská škola „sv. Augustin“ 
Soukromá Mateřská škola sv. Augustina 
„Škola všemi smysly, rozumem a srdcem“ 

 
Naše škola je škola přátelství  
„Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky k pravdě“ 
(sv. Augustin) 
 
- Učitel je schopný přijímat všechny potřeby žáka a dokáže doporučit, co je nejdůležitější 
tady a teď 
- Neustálý dialog mezi učiteli a žáky; vzdělání je považováno za doprovázení: společné 
hledání, vzájemná výměna, pokorné zprostředkování  
- Přátelství v hledání pravdy, která není jenom něčí, ale je společným majetkem 
- Učitel a zaměstnání nabízí možnost společné práce a společného růstu na základě ducha 
přijímání člověka, dialogu a důvěry 
- Výchova k přátelství a pro přátelství znamená být dostupný, blízký, věrný a obětavý; 
vzniká tak společenství a solidarita 
- Čas jako nejlepší dar pro žáky 
- Výchova ke spolupráci, a ne k soutěživosti 
- Výchova k mezinárodní spolupráci, spravedlnosti a míru 
 
Zápis do školky je prodloužen do 30.5.2010!.  Klášter sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 
Praha 1. Tel.: 602684538 

Mluvte o tom mezi přáteli!! 

Meditační seminář bez ubytování s Laurencem Freemanem, OSB 
"RŮST V KRIZI" 

Praha, 28. - 30. května 2010, od pátku 19:00 do neděle 13:00 
Seminář proběhne v klášteře sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1 

Naše země podobně jako mnoho dalších zemí v současnosti čelí finanční a hospodářské krizi. S krizemi se 
setkáváme i v našem osobním životě - při ztrátě blízké osoby, při ukončení vztahu, když přijdeme o práci 
nebo když si začneme uvědomovat svoji smrtelnost.  
Laurence Freeman zkoumá duchovní stránku krizí a s ní spojené možnosti lidského růstu. 
Uvede nás do praxe meditace jako způsobu, jak z krize vytěžit co nejvíce. Meditace je univerzální moudrost, 
s kterou se setkáváme ve všech kulturách. Laurence Freeman ji jako takovou představuje z hlediska vlastní 
křesťanské mystické tradice.  
Laurence Freeman je členem benediktinského řádu a ředitel Světového společenství křesťanské meditace 
(www.wccm.org). 
Zveme Vás na víkendový seminář nebo jeho část. Pro věřící křesťany to může být příležitost seznámit se s 
tímto rozměrem své vlastní tradice.  
Lidé, jejichž spiritualita není orientována nábožensky, mohou objevit, jakou hloubku a mystérium samotná 
zkušenost meditace přináší.  

Cena za celý seminář je 600,- Kč / 300,- Kč (studenti a důchodci), splatné na místě. 
Cena neobsahuje ubytování ani jídlo.  

Více informací na našem novém webu:  www.skolasvatehoaugustina.cz     
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 Víš, že…? 
* Modlitba Taizé  v naší farnosti bude první čtvrtek v měsíci, dne 6. května od 19:30 hod. 
v klášterním refektáři 

* Celonárodní kampaň „Silent No More“ je sdílení pravdy o potratech a jejich negativním 
dopadu na ženy a jejich okolí. Kontakt: www.SilentNoMoreAwareness.org 
** B ěhem května bude probíhat „kurz lektor ů“ pro ty, kteří by chtěli číst čtení při mši sv. 
Budou 2 setkání teoretická a jedno praktické. Setkání budou 4., 18. a 25. května od 19 
hodin  v místnosti Tagaste v klášteře. Všichni jste pozváni! 
* Pracovní brigáda ve sv. Dobrotivé v sobotu 22. 5. Sraz před kostelem v 9:30 hodin. 
* Celý květen budou po mši sv. ve 12:15 hod májové pobožnosti a litanie k uctění Matky 
Boží Panny Marie 
* 16. května je svátek sv. Jana z Nepomuku. V 19:30 hodin jsou zpívané nešpory 
v kostele. Potom bude průvod přes Karlův most ke kostelu sv. Františka. 
* V neděli 23. května budeme společně slavit svátek SVATÉ RITY z CASCIE.   Mše 
svatá bude v 9:30 a při ní budou posvěceny růže sv. Rity. 
* Přednášky XII. Augustiniánského týdne jsou k nahlédnutí na naší internetové stránce: 
www.augustiniani.cz 
* Skupina mládeže ve farnosti chystá v neděli 30. 5.  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! 

* 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.   

** Farní slavnosti budou 4. - 6. června. Zapište si to do diáře a připravujte se oslavovat 
s námi! 

 
V sobotu 24. dubna byla slavnostně otevřena kavárna "V krypt ě".   Je to projekt mládeže 
naší farnosti a zváni jsou všichni, kteří chtějí posedět v příjemném prostředí, popovídat si a 
dát si něco dobrého.Otevřeno bude každou středu od 18 do 23 hodin. Těšíme se na vaši 
návštěvu!!! 
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 Jarní výlet  
 

Jarní výlet jihovýchodní částí Českého krasu – sobota 8. 5. 2010 – sraz u pokladen 
Smíchovského nádraží v 9:20. Vlakem v 9:39 do Dobřichovic, odtud pěšky po zelené na 
Vonoklasy, po bývalé žluté na zříceninu hradu Karlík, dále kousek po žluté a pak po 
červené Svatojakubskou cestou přes Mořinku do železniční stanice Karlštejn. Odjezd 
v 16:39. 

Navštívíme přírodní památku Krásná stráň, přírodní rezervaci Karlické údolí, 
zříceniny hrádku Karlík, pokocháme se krásnými výhledy a na závěr navštívíme kostel sv. 
Palmáce v městysu Karlštejn. Tam je možno si i důkladně odpočinout, například 
posezením v některé z místních cukráren. Pro méně zdatné je možno vycházku zkrátit a z 
Karlíka dojít zpět do Dobřichovic. 

Délka výletu asi 15 km. Svačinu, pití a peníze s sebou. 
 
 
V tomto měsíci mají narozeniny tito naši farníci:  
Terezie Trefná 1.; Zdeněk Křenek 2.; Marcel Černý 4.; Terezie Olivová 4.; P. Antonio 
Rivas, OSA, 6.; P. William Faix, OSA 8.; Jakub Korčák 8.;  Irena Malinská 9; Kateřina 
Futerová 10.; Marie Šárová 11.; Lenka Olivová 12.; Alžběta Korčáková 14.; Ondřej Černý 
16.; Eva Brčáková 16.; František Strnadel 19.; Emilie Petrů 19.; Dagmar Urbanová 23.; 
Ferdinand Uberall 24.; Jana Hovorková 30.; Milena Menšíková 30; Maria Trefná 31. 

 
Dobrou chuť…! 

 
Tvarohový koláč s meruňkami 
 
Na těsto budeme potřebovat: 34 dkg polohrubé mouky, 22 dkg cukru, 4 vejce, 130 ml oleje, 2 lžíce 
kakaového prášku, 1 prdopeč. 
Na nádivku budeme potřebovat: 3 tvarohy, 1 velký meruňkový kompot, 13 dkg práškového cukru, 
3 vejce, 3 lžíce rumu (může být, ale nemusí), 1 sáček vanilkového cukru. 
Vejce ušleháme s cukrem a olejem, přidáme mouku s práškem a kakaem a připravíme hladké těsto. 
Pozor, je ho velmi málo, tak opravdu jen polovinu těsta rozprostřeme na vymazaný a vysypaný 
plech (je to trochu náročné, ale dá se to), na to nalijeme ušlehaný tvaroh s cukrem, vejci a 
vanilkovým cukrem. Poklademe okapanými meruňkami. Na to se lžící snažíme rozprostřít zbytek 
těsta, není to jednolitá plocha, ale ono se to potom rozpeče. Je to takový koláč málo těsta, hodně 
náplně. 
Pečeme asi hodinu při 165 stupních Celsia. Po vychladnutí posypeme moučkovým cukrem. 
   
                    Dobrou chuť.                                                            Hanka    
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XIII. MARIÁNSKÁ POUŤ 
 

„Když nám Ježíš Kristus dal vše, co mohl, chtěl 
nám odkázat ještě to nejcennější, svou 

blahoslavenou Matku.“ (Sv. Jan Maria Vianney) 
 

Říká se, že každý, kdo se na toto poutní místo vydá,  má 
ponechat své problémy u Mariiných nohou, aby je na sebe 
mohla vzít. A ť se tak stane. Jdeme k Tob ě, Maria, neoslyš 

naše prosby! 
****   

Sobota 15. května 2010 
Zaječov, Sv. Dobrotivá 

Zájemci se mohou p řihlásit v sakristii kostela sv. 
Tomáše nebo na osaprag@augustiniani.cz  

CENA: 150 Kč (autobus) 
 

TÁBOR 2010 

„Uvidíme se“ na Skype, na ICQ, na Facebook, nebo … 

 
Zaječov  15. – 24. července 2010 

PŘIHLÁŠKY : Do 15. června na e-mail: osaprag@augustiniani.cz 
                     

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 


