
 

Tolle Lege               

 

Advent 2015: „MILOSRDENSTVÍ  PROMĚŇUJEME  SVĚT“ 
 

Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Leden 2016, r. XIX. č. 213 
 
 

"Když mlčíš, mlč z lásky. Když mluvíš, mluv z lásky. Když napomínáš, napomínej z lásky. Když 

pomáháš, pomáhej z lásky. Láska ať ve Tvém srdci zakoření a vzejde z ní jen dobré“. 
 (Sv. Augustin) 

PROTOŽE JSOU VÁNOCE 
 

Protože jsou Vánoce, mám tě rád. 

 

Vánoce už jsou tady. Snad beze sněhu, se sluncem, ale se stejnou hloubkou, která hřeje srdce. 

 

Chci patřit ke skupině lidí, kterých se týká andělský pozdrav: „… a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“ 

Lidí, kteří mají rádi, kteří se smilovávají, kteří se angažují. 

 

Protože On se stal člověkem - sláva na výsostech Bohu - , a tak se viditelně projevilo Boží 

milosrdenství.  

 

On je s námi, celý rok. Všude tam, kde dva nebo tři svolávají jeho lásku, je uprostřed nás. V našem 

srdci je pramenem dobra a lásky; ze zkušenosti víme, jak se stane člověk lepším, když se opravdu spojí 

s Ním. Protože jsou Vánoce, měním se k lepšímu. 

 

Každý rok si přeji, aby byly Vánoce celý rok. Protože ve dnech výročí Jeho narození roste naděje, 

přibývá laskavosti a rozšiřuje se jemnost. Protože roste skupina lidí dobré vůle, mezi které bych se rád 

počítal. 

 

Dobrá vůle: Být spravedlivý, poslouchat Jeho hlas, jak mně mluví v srdci, hledat a konat dobro, být 

milosrdný... ano, letos zvlášť být milosrdný tak, jak je milosrdný také Otec. 

 

Protože náš svět potřebuje to milosrdenství, to dobro.  

 

Dále si přeji, aby kouzlo Vánoc pokračovalo, abychom nepřestali 3. nebo 4. ledna být lidmi dobré vůle, 

abychom se snažili mít dětské srdce a radovat se, protože On přišel. 

 

Dnes dostaneme od skautů Betlémské světlo. Oni jsou školou lidí dobré vůle. Světlo, které putovalo z 

Betléma, je přáním míru a připomínkou, že mír je křehký, a je na nás to světlo udržovat, aby nezhaslo. 

 

Přeji každému z vás, aby rok 2016, rok milosrdenství, byl plný ducha Vánoc, přeji vám tedy Vánoční 

nový rok 

 

P. Antonio Rivas, OSA 

Farář 
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Jeden mladík přišel za mnichem do pouště, aby se ho zeptal na pár věcí o svém životě. Vědělo 

se, že starý mnich vidí do lidských srdcí, a proto každému vhodně poradí.  

„Otče, plánuji si postavit dům. Co myslíš, má mít dvě koupelny, nebo tři?“ „Dvě nebo tři 

koupelny?“ zeptal se udiveně mnich. Mladík znejistěl: „Ehm, chci v domě vybudovat výtah.“ 

„Výtah?“ mnich se podivil ještě víc. Mladík myslel, že mu mnich dobře nerozumí: „Mám stavět 

dům z cihel, nebo z tvárnic?“ „Chlapče, k čemu ti takový dům bude? Pokud nestavíš srdce, 

nemá to cenu,“ řekl laskavě stařec. Mladíka to  zaskočilo, ale ptal se dál: „Chci navštívit 

krajiny, kde jsem ještě nebyl. Mám cestovat lodí, nebo letadlem?“ „Chlapče, nemusíš cestovat 

nikam. Nejdůležitější cesta vede do tvé duše.“ To již bylo na mladíka moc. Přišel se s moudrým 

mužem poradit, jak by mohl co nejlépe sladit své plány, a on mu je všechny nabourává. Přesto 

se ještě zmohl na další otázku. „Chtěl bych...“ Ani to nedořekl, když mu starý mnich vstoupil 

do řeči: „Nejlépe uděláš, když nebudeš chtít nic.“ Mladík vyskočil a zlostí vykřikl: „Ty lháři! 

Považoval jsem tě za mudrce, a ty jsi obyčejný nešťastník, který závidí druhým!“ 

Rozlíceně se zvedl k odchodu, ale stařec ho rukou zastavil: „Víš, všichni jsme na cestě. Před 

mnoha lety jsem uvažoval stejně jako ty, dnes vidím věci v jejich naprosté nahotě. Já vím, že 

pravda bývá na začátku bolestná, ale marně bys od mnicha čekal něco jiného. Pochopil jsem, co 

znamená žít s Bohem pro věčnost, proto lidem radím, jak jít k podstatě a nezabývat se 

zbytečnostmi.“ 
Juraj Jordán Dovala - Rada pouštního mnicha 

 

PUTOVÁNÍ  JEZULÁTKA  PO  RODINÁCH 

zahájení 24.12.2015 – Štědrý den 
 

Milí farníci, také v letošním vánočním čase opět pokračujeme v naší každoroční tradici putování Jezulátka po 

rodinách!! 

Soška Jezulátka je pro nás symbolem Boží Lásky, která je stále s námi a která, pokud ji přijmeme, naplňuje a 

formuje naše životy… 

Začneme  na Štědrý den 24. prosince 2015, kdy si první rodina převezme sošku po slavnostní mši svaté v 16 

hodin a v průběhu celé vánoční doby až do 6. ledna 2016, kdy slavíme svátek Zjevení Páně, bude následovat 

vzájemné předávání mezi rodinami.   

Pokud budete mít zájem, aby soška Jezulátka byla nějakou chvíli i ve vašem domově, kontaktujte P. Antonia a 

sdělte termín, který by byl pro vás a vaši rodinu vyhovující a také kontakt pro vzájemnou domluvu. Podle počtu 

zájemců se určí délka zapůjčení sošky. 

 

Věříme, že i letošní Vánoce prožijete s Jezulátkem krásná setkání a duchovní obdarování!!! 
 

Vánoce a Betlémy 
Bratři a sestry, velice vás prosím o připojení se do 

preevangelizační akce Křesťanské Vánoce. 

  

Celá akce je postavena na letité tradici, kdy množství lidí 

přichází o Vánocích do našich kostelů. Zapojení farností není 

náročné! Stačí, když je o Vánocích v kostele alespoň chvíli 

otevřeno a lidé se mohou zastavit u betléma.  

Zájemci o službu hlídání betléma a laskavého sdílení informací a odpovídání na dotazy ať se 

laskavě hlásí u P. Juana k další domluvě a upřesněním.  
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SV. AUGUSTIN: - NAROZENÍ PÁNĚ (PROMLUVA 192) 
 

Kristovo milosrdenství 

 

 A tak všichni jednomyslně, s čistou myslí i srdcem, slavme den Narození Páně. Jak jsem 

zmínil již na začátku kázání, slavme tedy den, kdy 

 Pravda vzešla ze země. 

 Už se totiž událo to, o čem slyšíme dále v tomto žalmu. Ten, který vzešel ze země, se 

totiž narodil z těla, a protože přišel z nebe a je nade všemi, poté, co vystoupil k Otci, také 

bezpochyby jako spravedlnost shlédl z nebe. To je skutečně spravedlnost, kterou on sám 

vlastními slovy doporučuje, když zaslibuje Ducha svatého: 

 On usvědčí svět ze hříchu, ze spravedlnosti a ze soudu. Ze hříchu, že ve mne nevěří, ze 

spravedlnosti, že odcházím k Otci a už mě neuvidíte. 

 To je spravedlnost, která shlédla z nebe: 

 Od nejzazšího nebe vychází, 

    a obíhá až k nejzazšímu nebi. 

 Aby snad někdo nezlehčoval pravdu, že vzešla ze země, když vyšla jako ženich ze své 

svatební komnaty, totiž z panenského lůna, kde se Slovo Boží spojilo s lidským stvořením 

jakýmsi nevýslovným manželstvím - tak tedy, aby to snad nikdo nezlehčoval a navzdory tomu, 

jak podivuhodně se Kristus narodil a jak podivuhodné jsou jeho činy i slova, kvůli jeho 

podobnosti hříšnému tělu myslel, že Kristus není nic víc než člověk, žalm po slovech 

 vychází jako ženich z komnaty, 

    jásá jako rek, když se do běhu dává, 

 hned dodává: 

 Od nejzazšího nebe vychází. 

 Když proto slyšíš slova: Pravda vzešla ze země, nejedná se o jeho přirozenost, nýbrž o 

projev jeho slitovnosti. Jedná se o milosrdenství, nikoli o projev zoufalství. 
 Aby Pravda mohla vzejít ze země, 

    sestoupil z nebe, 

 aby mohl vyjít jako ženich ze své svatební komnaty, 

    od nejzazšího nebe vyšel. 

 

 Proto se narodil dnes; na zemi není žádný kratší den než tento, a od tohoto dne se dny 

začínají prodlužovat. Tak nás tímto samotným příchodem tiše, a přitom velice účinně, jako 

hlasitým voláním, vybízí, 

 abychom se v tom, který se pro nás stal chudým, 

    naučili bohatnout, 

 abychom od toho, který kvůli nám vzal na sebe podobu služebníka, 

    přijali svobodu, 

 a od toho, který kvůli nám vzešel ze země, 

    získali do vlastnictví nebe. 
 

 

(z knihy Davida Vopřady: "Svatý Augustin" vánoční promluvy", nakladatelství Krystal OP, 296  str., r. 2015). 
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Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství 

Milosrdenství neodporuje spravedlnosti, ale je výrazem Božího zacházení s hříšníkem, 
kterému nabízí další možnost nápravy, obrácení a víry. Zkušenost proroka Ozeáše nám 
pomáhá nahlédnout, jak překonávat spravedlnost milosrdenstvím. Epocha tohoto proroka 
patří v dějinách židovského lidu k těm nejdramatičtějším. Království je blízko zkáze, lid 
nezachoval věrnost smlouvě, vzdálil se od Boha a ztratil víru Otců. Podle lidské logiky je 
spravedlivé, že se Bůh rozhodne odvrhnout vyvolený lid. Nezachoval uzavřenou smlouvu 
a zasluhuje tedy náležitý trest, tedy vyhnanství. Prorokova slova to dosvědčují: „Nevrátí se 
do egyptské země, leč jeho králem bude Ašur, protože se odmítl vrátit ke mně“ (Oz 11,5). 
A přece po této reakci odvolávající se na spravedlnost, prorok radikálně modifikuje svůj 
jazyk a vyjevuje pravou Boží tvář: „Obrací se ve mně srdce, rozněcuje i soucit. Nebudu 
jednat podle žáru svého hněvu, nezničím znovu Efraima, neboť jsem Bůh, a ne člověk, 
jsem Svatý uprostřed tebe, a nevzplanu hněvem“ (Oz 11,8-9). Svatý Augustin, jako by 
komentoval tato prorokova slova, říká: „Bůh snadněji zadrží hněv než milosrdenství“. Je 
tomu právě tak. Boží hněv trvá okamžik, ale jeho milosrdenství navěky.  
Kdyby se Bůh zastavil u spravedlnosti, přestal by být Bohem a byl by jako všichni lidé, 
kteří se dovolávají zákona. Spravedlnost sama nestačí a zkušenost učí, že odvolávat se 
pouze na ni, hrozí jejím zničením. Proto Bůh přesahuje spravedlnost milosrdenstvím a 
odpuštěním. Neznamená to spravedlnost znehodnotit nebo učinit zbytečnou, naopak. Kdo 
chybuje, je stižen trestem. Není to však účel, nýbrž začátek obrácení, aby zakusil něhu 
odpuštění. Bůh neodvrhuje spravedlnost. Zahrnuje ji a překonává nadřazeným činem, ve 
kterém se zakouší láska, jež je základem pravé spravedlnosti. Musíme věnovat velkou 
pozornost tomu, co píše Pavel, abychom neupadli do téhož omylu, který apoštol vyčítal 
svým židovským současníkům: „Upadli do omylu při usuzování, jak Bůh ospravedlňuje, a 
chtěli k tomu dojít sami, a proto se nepodřídili Božímu způsobu ospravedlnění. Vždyť cíl 
Zákona je Kristus, aby v něm dostal ospravedlnění každý, kdo věří“ (Řím 10, 3-4). Tato 
Boží spravedlnost je milosrdenství udělené všem jako milost mocí smrti a vzkříšení Ježíše 
Krista. Kristův kříž je tedy Boží soud nad námi všemi a nad světem, protože nám nabízí 
jistotu lásky a nového života.  

Papež František  

Ke skutkům duchovního milosrdenství 
počítáme:  
 
1.učit nevědomé  
2.radit především pochybujícím 
3.těšit zarmoucené 
4.posilovat klesající či napomínat hřešící 
5.trpělivě vše snášet  
6.odpouštět ubližujícím 
7.modlit se za živé i za mrtvé 
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Víš, že…? 

 

 

* Ve středu 23. 12. začne od 14:00 příprava jesliček v kostele a úklid. Všichni jste také pozváni.  
 

* V sobotu 26.12. pořádá Svatotomášský sbor v kostele sv. Tomáše od 16:00 vánoční koncert; po 
několika kratších vánočních skladbách bude provedena Rybova Mše vánoční s doprovodem 
orchestru.  
 
* V neděli 27.12. slavíme svátek sv. Rodiny. Mše svatá s obnovou manželských slibů bude v 
kostele sv. Josefa v 17:00 hod. 
 
* Tříkrálová sbírka bude probíhat v Praze od 3. do 10. ledna. Peníze, které budou vybrány, jsou 
pro charitativní akce naší arcidiecéze, ale i pro naši farnost. Všichni jste pozváni. Neměli bychom 
se stydět žebrat pro ty, kteří potřebují pomoc. 
 

* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 7.1. od 19:30 v klášterním refektáři. 
 
* Všechny činnosti ve farnosti začínají znovu po Novém roce 11.1.2016 

 
* Farní shromáždění se uskuteční 28.1.2016 od 19:30 hodin v refektáři. Je to příležitost 
zhodnotit život ve farnosti a plánovat spolu.  
 
* Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná od 18. do 25. ledna 2015. Modlitba na tuto 
intenci každý den při mši sv. ve 12:15 hodin. 
 
* Hledáme také tento rok dobrovolníky, kteří by během Vánoc sloužili v kostele u Betléma. Byla 
by to součást projektu Betlém a může to být i krásnou preevangelizační akcí. Služba by 
znamenala hlídat Betlém, sloužit přicházejícím a rozdávat figurku z Betléma, která se rozdává u 
nás: krále. I půlhodina času je vítána. Více informací u P. Juana. 
 
* Farní kalendář můžete sledovat na naší internetové stránce www.augustiniani.cz 
 
* 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.    

 

 
 

Zveme všechny milovníky pěší turistiky po Praze na tradiční novoroční vycházku (1.1.2016), 
tentokrát ke starobylému kostelíku sv. Jana a Pavla v Krtni (prohlídka interiéru zajištěna, 
spatříme pozdně románské fresky biblických výjevů). Sejdeme se ve 14:30 h ve stanici metra 
Stodůlky (na žluté lince B). Trasa pohodlné vycházky měří asi 4,5 km. Ukončíme ji opět ve stanici 
metra Stodůlky. Před tím se ještě můžeme občerstvit v jedné útulné cukrárně. 
 

 

http://www.augustiniani.cz/
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Daňově zvýhodněné dary církvi 
 

Blíží se konec roku, a to je doba, kdy se u mnohých z nás rozhoduje, kolik z tak těžce 

vydělaných peněz budeme muset odevzdat státu na daních. Naše zákony umožňují odečíst od 

základu daně z příjmu v určitém rozsahu hodnotu darů poskytnutých pro církev - tzv. daňové 

zvýhodnění, které se týká všech poplatníků daně z příjmu. Princip daňového zvýhodnění 

spočívá v tom, že se dárci určitého obnosu vrátí část tohoto příspěvku ve formě snížení daní. 

Darovat je možno určitou peněžní částku i věcný dar. 

Dary mohou poskytovat tzv. fyzické osoby a právnické osoby. Výše odpočtu od základu 

daně je omezena - existují určité minimální a maximální částky, které lze odečíst. 

 Je důležité upozornit na to, že zákon neumožňuje odečíst dar od základu daně v případě, 

že poplatník vykáže daňovou ztrátu nebo nízký základ daně. 

 Pro fyzické osoby lze od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých církvi, pokud 

úhrnná hodnota darů v kalendářním roce buď (1) činí alespoň 1000 Kč anebo (2) přesáhne 2% 

ze základu daně. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. 

 Do potvrzení o přijetí daru uvádí fyzická osoba své jméno, trvalé bydliště a rodné číslo. 

 Zaměstnancům, kteří nemají jiný příjem než svůj plat (tedy nepřivydělávají si např. na 

živnostenský list), vyplňuje a podává jejich daňové přiznání mzdová účtárna zaměstnavatele, 

takže v tom případě je potřeba potvrzení předat této účtárně. Pokud je to pro někoho z nějakého 

důvodu obtížné, může požádat účtárnu o potvrzení o příjmu a daňové přiznání s uvedením daru 

církvi si vyplnit sám. 
 Dobrou chuť! 

 
    Dvoubarevné jablkové řezy 
 

Myslím, že tento lehký koláč přijde po svátcích k chuti. 
Na těsto budeme potřebovat: 50 dkg hladké mouky, 20 dkg tuku, 20 dkg moučkového 
cukru, 2 vejce, 4 lžíce mléka, 1 a ½ prdopeč, 1 vanilkový cukr, asi 2 lžíce kakaa. 
Na náplň budeme potřebovat: 8 jablek, 3 polévkové lžíce krystalového cukru, rozinky a 1 
vanilkový cukr.   
Těsto vypracujeme na vále jako linecké, rozdělíme na polovinu a jednu část obarvíme 
kakaem. Hnědou část vyválíme na tenkou placku a přeneseme pomocí válečku na pekáč, 
buď na pečící papír nebo na pekáč vymazaný a vysypaný moukou. Jablka oloupeme a 
nastrouháme nahrubo a nasypeme na těsto. Posypeme cukrem smíchaným s vanilkovým 
cukrem a rozinkami. Světlé těsto vyválíme na placku a jablka s ní přikryjeme. Na několika 
místech propícháme vidličkou a pečeme pomalu v troubě vyhřáté na 150 stupňů do 
světlehněda. 
Po upečení ještě na teplé řezy můžeme dát polevu, kterou jsme si připravili 
z rozpuštěného másla, kakaa, cukru a rumu (já místo rumu dám 2 lžíce horké vody). Je to 
poleva stejná, jakou dáváme na kefírové řezy (Tolle Lege květen 2011). Ale myslím, že i 
bez polevy bude koláč dobrý a hlavně méně kalorický. 
Děkuji Vám všem, kteří jste mi poslali recepty jako inspiraci. 
Přeji Vám do Nového roku to nejlepší, co Vás může potkat, hodně zdraví, klidu a Božího 
požehnání. 
                                        Dobrou chuť                        Hanka   
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  BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2015 

 

24. 12. 2015 VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ 
16:00 - Mše sv. česká 

18:00 - anglická/English 

18:30 - španělská/Spanish. Kaple sv. Barbory 

23:30 - Vánoční koledy 

24:00 - Tradiční "půlnoční mše" česká/anglická Czech/English  

 

25. 12. 2015  SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 

 9:30 - česká 

11:00 - anglická/English 

12:30 - španělská/Spanish 

17:00 - česká 

 

26. 12. 2015  SV. ŠTĚPÁN  
  9:30 - česká  

18:00 - anglická/English 

 

27. 12. 2015  SVÁTEK SVATÉ RODINY 
  9:30 - česká  

11:00 - anglická/English 

12:30 - španělská/Spanish 

17:00 – česká s obnovou manželského slibu. Kostel sv. 

Josefa 

 

31. 12. 2015  ZAKONČENÍ OBČANSKÉHO ROKU 

12:15 - česká 

17:00 - česká 

18:00 - anglická/English  

18:30 - španělská/Spanish 

 

1. 1. 2016  SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE, NOVÝ ROK 

  9:30 - česká 

11:00 - anglická/English 

12:30 - španělská/Spanish 

17:00 - česká 

 

6. 1. 2016  SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 
12:15 - česká 

19:00 – česká 

 NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA PŘINESE RADOST VŠEM NAŠIM FARNÍKŮM, PŘÁTELŮM A 
CELÉMU SVĚTU. 

Vaši Augustiniáni: P. William S., P. Antonio P. Jozef a  P. Juan 
   

Pro vnitřní potřebu církve vydává 
©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2016  

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/

