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Farnost sv. Tomáše. Praha 1  
Listopad 2011, r. XV. č. 166 

„Když budeš chtít Boha, budeš ho mít, protože ještě předtím, než jsi to chtěl, přišel k tobě“ 
(Sv. Augustin) 

13. listopadu (351, 2003, 2011) 

Kdyţ se dívám do kalendáře na začátek tohoto měsíce, zamýšlím se nejen nad oslavou všech svatých, 

kdy kaţdý z nás slavíme den našeho svátku (v nebi je několik svatých, kteří nosí naše jméno) ale také 

přemýšlím o „dušičkách“ a vzpomínám na všechny, kteří uţ odešli k Pánu a teď se s Ním radují 

v nebi. Tyto dva svátky mi vţdy připomínají, co se modlíme, kdyţ v krédu říkáme, ţe věříme ve 

„společenství svatých“ - to znamená, ţe oni a my jsme spojení a spolu tvoříme jednu  jedinou rodinu 

Boţí. Ať se naši zemřelí a všichni svatí za nás přimlouvají! 

Na tyto svátky si připomínáme, ţe jsme povoláni, abychom byli svatí. Ale co to je, být svatý, anebo - 

je to vůbec moţné? Myslím si, ţe kaţdý z nás jsme svatý díky tomu, co je Bůh pro nás, a ne kvůli 

tomu, co my jsme pro Boha. Ve svátku všech svatých slavíme svátek „dobroty”. Je to svátek 

optimismu, protoţe, ačkoli ve zprávách vţdy slyšíme jen samé špatné zprávy, je spousta dobrých věcí 

ve světě a je třeba je objevit. Tento den je den radosti, protoţe ţivot a dobro mají vţdy poslední slovo 

a ţít s nadějí stojí za to! Na den všech svatých je třeba především objevit přítomnost Boţí, který je 

jediný svatý, v nás. Zásluha je vţdy Boţí! 

Dívám se dál do kalendáře a zastavím se na dni třináctého. Tento den je důleţitý den v ţivotě naší 

farní rodiny a společenství. Je to důleţitý den také pro celou augustiniánskou rodinu, do které všichni 

naši farníci patří. Tento den má narozeniny sv. Augustin, který se v roce 354 narodil v městě Tagaste 

v severní Africe. Augustin byl a je darem od Boha a jeho ţivotní cesta je nám vzorem a svědectvím, 

ţe v ţivotě se Bůh vţdy s námi setká, kdyţ Ho hledáme a chceme Ho poznat a mít s Ním opravdový 

vztah. 

Další událost, kterou si tohoto 13.listopadu připomínám, mě vrací do doby před osmi lety - do roku 

2003, kdy biskup Ladislav Hučko posvětil náš kostel po kompletní rekonstrukci k výročí 775 let 

zaloţení kostela. Kostel byl, je a bude místem modlitby, místem setkání. Kolik lidí, známých a 

neznámých se tady modlilo, tady přijímalo svátosti, tady mělo moţnost se s Bohem setkat?    

A co tento rok 13. listopadu? V Košicích na Slovensku naši spolubratři augustiniáni budou světit 

nový klášter, který byl postaven během posledního roku a půl. Augustiniánů je na Slovensku téměř 

20. Radujme se s nimi a prosme za augustiniánská povolání a za jejich činnost. Augustiniánská 

rodina roste k sluţbě církve a k oslavě Boţí! 

Pak aţ na konci měsíce s oslavou Krista Krále končíme liturgický rok a první neděle adventní otvírá 

dveře novému církevnímu roku, roku sv. Marka. 

Vše nejlepší sv. Augustinovi!         P. Juan, OSA 



2              www.augustiniani.cz                       Tolle Lege                       Listopad     2011 
 

   Potkala jsem… 
 

Sousedé pořádali doma slavnost křtu svého malého potomka. Pozvali i nás, protoţe „kdyţ chodíme do 

kostela, tento akt jistě oceníme a bude mít pro nás cenu“. 

Všude byly rozvěšené lampiony a barevné girlandy, domem vanula sladká vůně zapálených orientálních 

tyčinek, zněla tlumená reprodukovaná evropská klasika, stoly, stolky a stolečky  byly po okraj naplněné 

sladkými, slanými, teplými i studenými pokrmy, k pití byl nepřeberný výběr tekutin. 

Mimino leţelo v krajkách v kolíbce. Jeho tatínek přečetl moudrá slova čínských filosofů, maminka 

zarecitovala indickou báseň a jejich přátelé přispěli různými citacemi většinou nejasného (moţná jen pro 

mne) původu.  

Pak kaţdý ulil ze své skleničky šampaňského na peřinku dítěte, tím byl křest dovršen a dítě bylo uvedeno 

do světa. 

Všichni byli hodně šťastní a dohadovali se, ţe i další hosté příleţitostně podobný akt udělají (jak jsem 

vyslechla, za měsíc uchystají něco podobného jakémusi desetiletému Jonášovi). 

Nedalo mi, abych se nezeptala, jak  takovou akci sousedé vymysleli.  

Vysvětlení bylo prosté: náhodou viděli křest gorilátka a neodolali, aby něco podobného nedopřáli i svému 

potomkovi. 

 
E. B. 

 

Dušičkový čas 
 

Na slavnost Všech svatých (1.11.) a Vzpomínku na všechny věrné zemřelé (2.11.) je možné za 

splnění určitých podmínek získat plnomocné odpustky pro zemřelé.  

„Odpustky se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichţ vina byla zahlazena. Je to odpuštění, 

které náleţitě připravený věřící získává za určitých podmínek od církve, která jako sluţebnice vykoupení 

rozděluje a pouţívá pokladu zadostiučinění /zásluh/ Krista a svatých. Odpustek je částečný, nebo pl-

nomocný podle toho, zda osvobozuje částečně nebo úplně od časného trestu za hříchy. 

Odpustky mohou být přivlastněny ţivým nebo zesnulým.“ (Katechismus katolické církve, §1471)  

 

1.11. odpoledne a 2.11. po celý den je moţno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné 

odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. 

přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně 

a vyznání víry.  

 

Od 1. do 8. listopadu je moţno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky 

přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za 

zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 

 

 

V tomto měsíce mají narozeniny tito naši farníci:  

 
2. Marie Rumplová 

2. Anna Jílková 

2. Marie Jílková  

3. Tereza Svobodová 

4. Markéta Langová 

8. Tomáš Linek 

9. Bedřich Pola 

13 Sv. Augustin 

15. Jiří Pech 

23. Vladimíra Machová 

25. Sylva Černá 

26. Petra Brusilová 
 

 

Vše dobré pro kaţdého, s jistotou, ţe se za něj modlíme.  
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Poznáváme sv. Augustina 
www.svatyaugustin.cz 

 

Složitý člověk ve složitém životě 
 

Uţ od dětství, ale především pak v letech dospívání provázela Augustina velmi 

silná touha a potřeba pevného a láskyplného přátelství „na ţivot i na smrt“, 

inspirovaná mnohými příklady ideálů hrdinství a fyzické krásy ztvárněnými 

v mnoha dílech starověké řecko-římské literatury. Jeden příklad za všechny: 

Publius Vergilius Maro a jeho hrdinský epos Aeneis, na dlouhá léta snad vůbec 

nejoblíbenější Augustinova četba, do jejíhoţ děje se dokázal zcela vnořit a s hlavním, značně zţenštile 

vykresleným hrdinou v duchu proţívat jeho dobrodruţství, pevné přátelství i lásku. Nejenţe se neustálou 

četbou naučil celé dlouhé části eposu nazpaměť, ale v dramatickém přednesu básně vyhrál i jistou 

prestiţní studentskou soutěţ, a dokonce v jeho vlastním ţivotě poznáme určité prvky podobného myšlení 

a jednání, jako měl hlavní hrdina eposu - přestoţe neohroţeně udatný, tak především velmi citlivý a 

moudrý trojský hrdina Aeneas.  

         Přestoţe dospívající Augustin prohlašoval, ţe bez ženy po svém boku by nemohl žít, a skutečně tak 

dlouhé roky ţil, silně inspirovaný antickou literaturou zároveň touţil po pevném bratrském přátelství 

v určité komunitě stejně smýšlejících. Několikrát se o to více či méně úspěšně pokusil, vzpomeňme  

například na jepičí ţivot jeho filozofické komunity v Kartágu o deseti muţích, která velmi brzy 

zkrachovala na faktu, ţe někteří její členové byli zasnoubení, či ţenatí. První skutečně fungující bratrské 

společenství se mu nakonec podařilo vytvořit aţ doma v Thagaste rok po milánském přijetí křesťanské 

víry a další, uţ mnišská komunita ţijící podle daných pravidel  pak následovala za pár let poté.  

  

Kdyţ se Augustin vrátil s rodinou domů, aby tam zaloţil vlastní školu, setkal se tam po dlouhých letech 

s jedním (opět „bezejmenným“) přítelem z dětství, a brzy zjistil, ţe mají mnoho společných zájmů. Nešlo 

jen o zálibu v řečnictví a  literatuře, ale  také i o stejný názor na umění, divadlo a historii, a oba vyznávali 

velmi podobné hmotné i duchovní hodnoty. Postupem času se jejich vzájemný vztah vyvinul aţ v jakousi 

závislost, dnešní mluvou řečeno, měli „stejnou krevní skupinu“. Rozuměli si snad ve všem; doplňovali se, 

pomáhali si, a projevovali si vzájemnou úctu a ohledy. Augustin, který takové přátelství dlouho hledal, se 

například o tomto příteli, kterého brzy odlákal od jeho křesťanství a svedl ke svému manichejství, 

vyjadřuje ve Vyznáních slovy: „Se mnou již ten jinoch bloudil v duchu a má duše nemohla být bez něho.“ 

Přátelství, doslova láskyplné přátelství, u něho znamenalo nesmírně mnoho, touţil po něm a byl na něm 

opravdu závislý, a dá se říci, ţe takové přátelství – zcela jistě ovlivněn mnohými příklady ze starořecké 

literatury – stavěl velmi dlouho téměř na stejnou úroveň láskyplného vztahu muţe a ţeny. Dokonce 

v určitých letech řadil takové přátelství mezi dvěma muţi postavené na oboustranně intelektuálním 

souznění dokonce výš, neţ podle něho  převážně fyzický vztah se základní příměsí vzájemné lásky mezi  

mužem a ženou žijícími v manželství. Nutno podotknout, ţe tento názor nezměnil ani v letech, kdy 

v podobném vztahu sám ţil se svojí druţkou a synem, a zastával ho takřka aţ do smrti. Svůj na první 

pohled spíše negativní vztah k ţenám jako celku ovšem získal aţ po přijetí víry, kdy ve své vášni pro 

Boha a církev spatřoval ţenu, pramáti Evou počínaje, jako nestálého tvora, dokonce hlavní příčinu zla a 

snadný nástroj, kterým zlo vyhrává na zemi mnoho dílčích bojů s dobrem. Na druhou stranu nesmíme 

ignorovat jeho pozdější částečnou korekci často velmi vyhraněných názorů na úlohu, postavení a význam 

ţeny jako protějšku muţe na cestě k Bohu. Dokazuje to svými dopisy, promluvami a také spisy, které 

postupně s přibývajícím poznáním sepsal na téma manţelství, vztahu muţe ţeny, dobra vdovství, dobra 

zasvěceného stavu, ale i potřeby darování se cele jeden druhému v manţelství, a podobně. Jako příklad 

uveďme  práce nazvané De Coniugiis Adulterinis - O manţelství a cizoloţství, dále De Continentia - O 

zdrţenlivosti, De matrimonio - O manţelství, ale i De Sancta Virginitate - O svatém panenství, a pro 

ilustraci uveďme také  De  viduis  - O vdovách a konečně jinou přesně vystihující práci De Bono 

Coniugali - O dobru manţelském. O té bude ještě krátká zmínka. 

Marcel Černý 

http://www.svatyaugustin.cz/
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PUTOVÁNÍ  JEZULÁTKA PO  RODINÁCH 

zahájení 24.12.2011 – Štědrý den 
 

Pomalu se u nás u sv. Tomáše stává tradicí kaţdoroční putování Jezulátka po rodinách, ve kterém 

navazujeme na tradici 15. a  počátku 16. století, kdy si lidé předávali sošku Jezulátka jako symbol 

obdarování. Také my se můţeme tímto symbolem připojit k těm, kteří se radují z příchodu Dítěte, které 

přichází z nebe a nabízí svou lásku a přátelství.   

Doposud jsme naše putování uskutečňovali během doby adventní, ale letos uděláme malou změnu a 

budeme si sošku Jezulátka předávat v době vánoční, abychom tak mohli oslavit jiţ narozeného Boha. 

 

Začneme tedy na Štědrý den 24. prosince 2011, kdy si první rodina převezme sošku po slavnostní mši 

svaté v 16 hodin a v průběhu celé vánoční doby aţ do 2. února 2012 bude následovat vzájemné předávání 

mezi rodinami.   

Znovu tak velice děkujeme bratrům karmelitánům za laskavé zapůjčení sošky Jezulátka (samozřejmě 

kopie originálu). 

 

Tak jako kaţdý rok se budeme snaţit harmonogram přizpůsobit Vašim poţadavkům a tak velmi prosíme 

jednotlivé zájemce, aby včas kontaktovali Marii Šárovou (SarovaMarie@seznam.cz) nebo Mahulenu 

Křenkovou (info@aulos.cz), a to nejpozději do 8. prosince, a sdělili jim termín, který by byl pro 

jednotlivé rodiny vyhovující, a také kontakt pro vzájemnou domluvu. Podle počtu zájemců by se určila 

délka zapůjčení sošky. 

 

Zdá se nám jako velmi krásná a inspirativní myšlenka, ţe Ti, kteří budou mít sošku zapůjčenu, mohou 

také nabídnout určitý termín a čas ke společné modlitbě a kdo by měl zájem, navštíví rodinu ke 

společnému setkání a ke společné radosti z narození Krista. 

Pokud někdo bude chtít takový termín nabídnout, bylo by dobré oznámit místo a čas ještě před koncem 

listopadu pro zveřejnění v prosincovém čísle Tolle Lege. Nebo pak samozřejmě ústní domluvou mezi 

jednotlivými farníky. 

Budeme se těšit na krásná setkání a duchovní obdarovávání!!! 

 

Nemůžeme být lhostejní 
Adventní sociální projekt pro naši farnost 

 

Dostal jsme zprávu z Konga, kde  naše farnost podporuje vzdělání více neţ 100 dětí. Tentokrát 

spolubratři prosí o pomoc při výchově dvou laiků, kteří pak budou pracovat ve střediscích, která mají na 

starosti augustiniáni.  

 

Dostali jsme od nich tuto zprávu: 

„V naší komunitě máme dva mladé lidi. První z nich je zdravotník v Dungu; rád by studoval  oční 

lékařství, protoţe sestra Jeanne, OSA, byla zabita a tak máme jen jednoho starého muţe, který na oční 

klinice v Dungu pomáhá. Myslím, ţe by bylo úţasné, kdybyste věděli o někom, kdo by tomuto mladému 

muţi byl ochoten pomoci studovat oční lékařství tady v Kinshase. V několika nejbliţších dnech vám dám 

vědět, jaká by byla celková výše výdajů na dvouleté studium. 

Druhý chlapec je z Dorumy, právě dokončil střední školu. Rád by studoval právo, protoţe spousta lidí 

tady svá práva nezná. Hledá někoho, kdo by mu mohl pomoci s uhrazením studia – je to 1.500,- $ za 

tříleté studium (500 $ kaţdý rok); s platbou by bylo potřeba začít v říjnu 2011.“ 

 

Budeme se snaţit pomoci. Je to investice, která zajistí, aby pak lidé mohli pomáhat dál. Moţná to můţe 

být náš vánoční dárek pro konkrétní lidi, kteří potřebují pomoc. Cílem tohoto roku je 1.000,- USD, 

abychom mohli zaplatit první ročník oběma studentům. Jestliţe je nás ve farnosti okolo 400, znamená to, 

ţe bychom potřebovali 2,5 USD (35,- Kč) od kaţdého  farníka. Přidáte se k tomu?  

mailto:info@aulos.cz
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Víš, že…? 
 

* Během listopadu se společně modlíme při mši sv. za naše zesnulé bratry a sestry. U vchodu kostela 

bude k dispozici sešit, kde můţete napsat jejich jména. Při přímluvách se  tato jména budou číst. 

 

* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 3.11. od 19:30 tentokrát  v kapli sv. Barbory!!!! 

 

* V úterý 8.11. vychází v Katolickém Týdeníku další příloha o augustiniánech  „Vezmi a čti“. Nenechte 

si ji ujít! 

 

* V sobotu 19.11.2010 proběhne II. setkání dospělých, kteří v průběhu uplynulých 12 let přijali 

v dospělém věku křest v našem kostele. Modleme se za tyto „nové“ křesťany a za plody setkání. 

 

* V neděli 20. listopadu anglická komunita slaví tradičně „Thanskgiving“ (Díkůvzdání). Je to americká 

tradice, při které se děkuje za dary od Boha během roku. Všichni farníci jsou pozváni na večeři 

díkůvzdání od 18 hodin v prostorách školy sv. Augustina, Hornokrčská 3, Praha 4. Je třeba se zapsat 

v seznamu v sakristii do 13.11. Příspěvek za večeři:150/200.- Kč 

 

* Na Krista Krále, 20.11. po ranní mši sv. bude zahalena socha /busta/ Pána Ježíše od slavného sochaře 

Jana Řeřichy v naší klášterní zahradě. Všichni jste pozváni! 

 

* V týţ den, 20.11., proběhne od 18:00 v kostele sv. Josefa další koncert festivalu duchovní hudby ke cti 

sv. Cecílie. Účinkuje Verner Collegium a Svatotomášský sbor. 

 

*Katecheze pro dospělé: Setkání kaţdou středu od 19:30 v klášterním refektáři. Je to setkání určené 

k prohlubování poznatků křesťanského ţivota. Všichni jsou vítáni. Téma tohoto roku: Liturgie. 

 

* Charita  sv. Rity při kostele sv. Tomáše potřebuje do zásoby zimní oblečení, především pánské. Farní 

charita u sv. Tomáše zajišťuje kaţdou sobotu jídlo, oblečení a další sluţby pro více neţ 70 bezdomovců 

v Praze. Věci je moţné přinést do kláštera v sobotu mezi 9. a 10. hodinou. 

 

* 1. neděle adventní letos připadá na neděli 27. listopadu 2011. Na začátku mše sv. budou ţehnány 

adventní věnce jak pro kostel, tak především pro domácnosti (přineste do kostela na mše sv. věnce!). 

 

*Tento školní rok 22. kaţdého měsíce bude slouţena mše sv. ke cti sv. Rity, patronky v beznadějných 

situacích.  Po mši sv. bude poboţnost u oltáře sv. Rity s poţehnáním růţí. 

 

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

 

*V sakristii uţ můţete koupit stolní kalendář  na rok 2011. Cena 40.- Kč.  

 

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

adresu na osaprag@augustiniani.cz. 

  

* Brigáda v našem klášteře ve sv. Dobrotivé v Zaječově. Tento měsíc se setkáme 12.11. Sraz před 

kostelem sv. Tomáše v 9:30 hod. Zpět budeme okolo 17:30 hod. Dík! 

 

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

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

 

 

http://www.augustiniani.cz/
mailto:osaprag@augustiniani.cz
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Adventní duchovní obnova 

 
2., 3. a 4.12. proběhne adventní duchovní obnova. Přihlaste se v sakristii. Setkání bude mimo Prahu od 

pátku večer do neděle po obědě. Více informací u P. Víta 

 

*** 

Tradiční vycházka prvního ledna 2011. 

 
Zveme všechny zájemce o pěší vycházky na tradiční výšlap 1.1.2011, tentokrát po části naučné stezky 

Praha 14 v SV části našeho hlavního města. Sraz bude v 15,00 ve stanici metra Hloubětín. Seznámíme se 

se zajímavostmi, pamětihodnostmi a historií části obvodu Praha 14, např. s hloubětínským zámečkem, 

Kyjským rybníkem a románským kostelem sv. Bartoloměje v Kyjích. Trasu dlouhou 4 km ukončíme na 

zastávce Sídliště Jahodnice, odkud se dostaneme do centra autobusem.  

 

Spiritualita augustiniánského řádu  
Jedno srdce a jedna mysl 

 

Ţivot ve společenství je patrně nejtypičtějším rysem augustiniánské spirituality a jedním z jejích 

základních pilířů. Východiskem pro svatého Augustina a pro veškerý cenobitský ţivot zůstává prvotní 

společenství v Jeruzalémě, jak o něm vypovídají Skutky apoštolů: „Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli 

a jednoho srdce...“ (Sk 4, 32). O tento křesťanský ideál ve vší jeho radikálnosti usilovali a svědčili o něm 

všichni ti, kteří se zasvěcením Bohu zavázali k ţivotu ve společenství a ţili jej v různých formách 

zasvěcení, jeţ se v církvi hojně rozvíjely po celou její historii. Tento aspekt, který je charakteristickým 

rysem křesťanského ţivota obecně a řeholního konkrétně, však u augustiniánů nabývá mimořádné 

hloubky. 

 

Augustiniánské pojetí ţivota ve společenství je úzce spojeno s pojmy láska a přátelství. Bůh je Láska 

(srov. 1 J 4,8), a láska je tudíţ klíčem k řeholnímu ţivotu ve společenství, které chce světu zrcadlit 

křesťanské proţívání jednoty, jak ji představuje Písmo svaté, kdyţ církev vyobrazuje jako tělo či vinný 

kmen a výhonky. Řeholní společenství musí být prostorem prostoupeným všudypřítomným Bohem-

Láskou, jehoţ lze poznat jen skrze lásku a jehoţ bytí je bytím v lásce. Augustin říká, ţe jediné, po čem 

touţil v době svých studií v Kartágu, bylo „milovat a být milován“ (Vyznání, 3, 1, 1). a můţeme 

pozorovat, ţe po celý svůj ţivot neúnavně vyhledává společnost lidí a přátelství, jemuţ přisuzuje 

mimořádný význam. Není jen citovým poutem zaloţeným na shodných názorech a osobních sympatiích, 

nýbrţ Boţím darem: „Přátelství není pravým, dokud Ty (Pane) ho nespojíš mezi věrnými Tobě láskou, 

jeţ vylita jest v srdcích našich skrze Ducha svatého, kterýţ nám byl dán.“ Bůh sám je tvůrcem pravého 

přátelství a jeho zárukou. 

 

V tomto smyslu lze říci, ţe v augustiniánské spiritualitě má jak pojetí přátelství, tak pojetí lásky, a 

potaţmo pojetí společenství nutně konotace teologické, kristologické a ekleziologické. Společenství je 

výrazem samotného Boţího ţivota, jehoţ prapodstatou je vztah, a spojuje nás s Trojicí: „Jistěţe náš Bůh 

je Trojice… A přesto to nejsou tři bohové, ani tři všemohoucí, nýbrţ jediný Bůh všemohoucí, dokonalá 

Trojice, jediný Bůh. Jelikoţ jednota je nutná. A k této jednotě nedojdeme, nebudeme-li jednoho srdce.“ V 

Duchu se také přivtělujeme k celému Kristu, hlavě a údům, pravé sjednocení se tedy uskutečňuje výlučně 

v Kristu: „Tak tvoje duše nepatří jen tobě, nýbrţ je duší všech bratří; jejich duše patří také tobě; lépe 

řečeno, jejich duše a tvá duše nejsou různé duše, nýbrţ jsou jedinou duší, jedinou duší v Kristu.“ 

Společenství je tedy pro svět znamením jednoty církve, jak o ni ţádal Pán: „Aby všichni byli jedno.“ (J 

17, 21). 
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5. listopadu 

Bl. Mariana de la Mata Aparicio, OSA, kněze 

Narodil se  v Barrio de la Puebla – Palencia – ve Španělsku 30. prosince 1905. Otec Mariano  vstoupil do 

noviciátu ve Valladolidu v roce 1921 a první sliby sloţil 10. září 1922, do rukou P. Anselma Polanca, 

OSA, který potom zemřel jako biskup a mučedník ve španělské občanké válce a teď je také blahoslavený. 

V roce 1927 sloţil věčné sliby a tři roky poté byl vysvěcen na kněze.  

Po krátké práci ve Španělsku byl P. Mariano poslán do Brazílie, kde 52 let slouţil jako řeholník a kněz. 

Během svého působení v Brazílii pracoval v duchovní správě a ve školách. Byl znám jako „poslanec 

lásky“, vţdy pozorný k těm nejchudobnějším, k dětem, starším lidem, navštěvoval nemocné 

v nemocnicích. Jeho nejvýznamnějším  dílem byla jeho sluţba ve více neţ 200 „Tallares de Santa Rita“ 

(Dílny sv. Rity), institucích pro pomoc lidem, velmi známých ve městě Sao Paolo, kde se staral o 

duchovní péči o pracovníky a hledal prostředky k fungování tam, kde to bylo moţné. Byl to člověk 

modlitby s velkou úctou k Eucharistii a k Panně Marii. 

Zemřel v Sao Paulo 5. dubna 1983. V roce 1997 byl započat proces jeho blahořečení, a  5.listopadu 2006 

byl prohlášen za blahoslaveného. 

 

6.listopadu 

Bl. Avelina Rodrígueze Alonsa,OSA, kněze, a druhů, mučedníků 

Avelino Rodríguez Alonso a 97 druhů z řádu sv. Augustina se nebáli vyznat Krista před lidmi a vydali 

svědectví víry v dobách míru i během pronásledování církve v Španělsku v letech 1931–1939. Mnoho 

trpěli a pro lásku ke Kristu poloţili ţivot. Spolu se svými spoluvězni se modlili, utěšovali je a byli šťastní 

z toho, ţe mohou obětovat svůj ţivot za věrnost k Spasiteli. Všichni pokojně přijali nespravedlivý 

rozsudek. 

 

7.listopadu 

Bl. Gracia z Katary,OSA řeholníka 

Narodil se v Mule, blízko Katara (dnešní Kotor v Jugoslávii), dne 27. listopadu 1438. Do svých třiceti let 

se věnoval námořnictví, pak ale uslyšel v Benátkách kázat slavného augustiniána Šimona Kamerinského a 

vstoupil jako bratr laik do řádu. Zemřel v Benátkách 8. listopadu 1508. Byl pokorný, zasvětil se práci, ţil 

v duchu kajícnosti a s láskou k Eucharistii. Jeho tělo přenesli do Muly. Papeţ Lev XIII. schválil jeho úctu 

roku 1889. 

 

29. listopadu 

Bl. Bedřicha z Řezna,OSA řeholníka 

Narodil se v Řezně 29. listopadu 1329, tam také ţil a zemřel. Do řádu vstoupil jako bratr laik. Ţivotopisci 

vyzvedávají jeho příkladnou poslušnost, pozornost k bratřím, lásku k chudým lidem a úctu k Nejsvětější 

Svátosti. Jeho tělo je uloţeno v řezenském augustiniánském kostele. Papeţ Pius X. roku 1909 potvrdil 

jeho uctívání. 

Dobrou chuť 
Řezy Rafaelo 
Budeme potřebovat:  

Na těsto: 2 celá vejce, 1 hrnek mléka, 1 prdopeč, ¾ hrnku moučkového cukru, 2 hrnky polohrubé mouky 

a  ½ hrnku oleje.  

Na posyp: ½ hrnku moučkového cukru, ¾ hrnku strouhaného kokosu, 1 vanilkový cukr a já přidávám, 

oproti původnímu receptu, ještě 1 lţíci krystalového cukru, aby to hezky křupalo.  

Na polití: 250 ml smetany ke šlehání 

Hlubší plech si vymaţeme a vysypeme, z přísad na těsto vyšleháme hladkou hmotu, kterou nalijeme na 

plech. Dobře promícháme suroviny na posyp a pečlivě rovnoměrně to nasypeme na těsto. Pečeme ve 

vyhřáté troubě na 160 stupňů asi 35 minut, musíme hlídat kokos, aby moc nezrůţověl, je lepší, kdyţ 

zůstane bílý. Hned po vyndání z trouby polijeme koláč rovnoměrně smetanou, necháme vychladnout a 

dáme přes noc do lednice, aby se to všechno hezky rozleţelo. Nejlepší je 3. den, ale tak dlouho u nás 

vydrţel zatím jen jednou!                                       Hanka 
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„Ţít dobře umí ten, kdo se umí dobře modlit“ 
 (Sv. Augustin) 

 

 Bazárek u sv. Tomáše 
 

Přijďte a pomozte nám svým nákupem zlepšit podmínky klientů, o které se sestra Akvinela i další naše sestry 

s láskou staraly v době nesvobody.  

v sobotu 26. listopadu 2011 od 14:00 – 18:00 hod. 

v neděli 27. listopadu 2011 od 10:00 – 16:00 hod. 

 

Bude pro vás připraveno dámské, pánské a hlavně dětské oblečení za velmi nízké ceny,  

ale i různé drobnosti pro radost, tentokrát  

s vánoční tématikou…  

 

v refektáři kláštera sv. Tomáše,  

Josefská 8,  Praha 1 – Malá Strana 

 

Těšíme se na Vás! 
 
 

 
 
 

MŠ a ZŠ sv. Augustina
„Škola všemi smysly, rozumem a srdcem“

Hornokrčská 3. Praha 4
www.skolasvatehoaugustina.cz

 
 

 

Pro vnitřní potřebu církve vydává 

©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2011  

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/

