
„Hleď, člověče, čím se Bůh stal kvůli tobě. Vezmi si k srdci poučení z pokory, které tě učí. On se stal poslušným a vešel do 

těsného příbytku smrtelného těla, aby tě svou smrtí vytrhl z moci smrti. Ty jsi chtěl být bohem, ačkoli jsi byl jen pouhý člověk, 

a tak ses sám zatratil. On se chtěl stát člověkem, ačkoli byl Bůh, aby vyhledal, co bylo ztracené“ (Sv. Augustin) 

       Tolle Lege 
 

Farnost sv. Tomáše. Praha 1  
Leden 2012, r. XVI. č. 168 

„Radujte se všichni křesťané, narodil se Kristus – Mesiáš“(Sv. Augustin) 
 

 
Nadějné a radostné vánoce 

Na vánoce slavíme narozeni Ježíše. Vánoce jsou  svátcích Překvapení. Bůh se stane člověkem a  nás překvapí. Ať 
i my se necháme  na vánoce a během celého nového roku překvapit od Ježíše a učíme se přijímá, jako Maria a 

Josef,  když není všechno já my plánujeme a očekáváme, že vše mělo být.  

 

Dětí ze Školy sv. Augustina 

Dík za podporu, trpělivost přízeň a pomoc během celého roku. 

Máme vás rádi! 

 

Augustiniáni
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Jeden z mnoha obyčejných dnů. 

 

  Ucpal se záchod. Jedno dítě si toho nevšimlo, druhé to neřešilo, třetí si   nevědělo rady a tak splachovalo 

až podstatná část špinavé, nevonící vody vytekla   na podlahu. Další dítě do toho pak šláplo a přes celý 

byt s mokrou ponožkou mi   to přišlo oznámit. Tak jsem to vytřela, pak ještě odrbala koberce, vyházela 

  promočené toaletní papíry a nakonec nastříkala do vzduchu něco, co vonělo   podstatně lépe než ucpaný 

záchod. 

  Odpoledne se vrátil Vašík od své biologické mámy. Máma má zase bohatého chlapa,   vydělává slušné 

peníze na vaření pervitinu. Vašík mu má říkat tatínku, aby z chlapa směrem k mamince vypadly nějaké 

peníze. Pro Vašíka na pizzu. Když žádné   peníze nedostane, dá máma do zastavárny Vašíkův mobil. A 

koupí Vašíkovi u stánku   místo pizzy pirátskou vlajku s lebkou a zkříženými hnáty. Ta je totiž levnější 

  než pizza a tak mámě zbyde na cigarety. Vlajku chce mít Vašík pak pověšenou ve   své pěstounské 

rodině nad postelí, protože je to dárek od mámy. 

  I Amálka se vrátila dneska od své maminky. Vyčesávám hřebenem všiváčkem její   dlouhé, husté vlasy. 

Vždycky si od mámy přinese nějakou veš. Mám těch holčiček s   dlouhými, hustými vlasy víc. 

Hospodine, prosím tě, ať ty vešky vyčešeme všechny  a nevlezou na žádnou další dětskou hlavičku. Češu 

a snažím se u toho moc   nedýchat. Amálka smrdí kouřem cigaret a něčím dalším, nedefinovatelně 

  bezdomoveckým. Po česání hned do vany. Přinesla si od své vlastní mámy plyšáka.  Asi z popelnice. 

Trochu rozžvýkaný od psa. Toho snad budu moc brzy vyhodit.   Aspoň doufám. Amálka ztrácí kde co, 

jeden ztracený plyšák navíc ji nerozhodí.   Ne všechny děti byly dnes u svých biologických rodičů. Jitka 

je nemocná a je   potřeba s ní dopsat úkoly. Sedí u stolu už dvě hodiny a nemáme skoro nic.   Nesoustředí 

se, spadl ji penál, vysypaly se tužky, pak dostala žízeň a hned na   to potřebovala jít na WC, to je ucpané, 

ale nevadí, čas pěkně utěče, když bude stále splachovat...ale to už jsem vám vyprávěla. Sedím u ní a s 

úsměvem ji  povzbuzuji. Stačí, když se trochu zamračím, rozpláče se a už neudělá vůbec nic. 

  Je večer, děti jsou v posteli a já vyndavám schovanou čokoládu. Mám ještě spoustu práce ale už žádnou 

energii. A přesto Bůh řekl, že starat se o sirotky je ta pravá Bohoslužba. Starám se o ně   nejen protože se 

to Bohu líbí, ale i proto, že je mám ráda. Je to někdy náročné,   vlastně docela často je to náročné, ale 

odměnou mi je, když vidím, jak se děti  mění. Cítí se bezpečné, milované, jde jim to líp ve škole a 

uzdravuje se jim  srdce. 

   Bůh mi řekl, že na péči o tyto děti nebudu sama. A nejsem. Mnoho milých a   pomáhajících lidí nám 

poslal Bůh do cesty. Jste to i vy. Tyhle ( a jim podobné)   jsou ty děti, kterým dáváte o Vánocích dárky. 

  Moc vám děkujeme. A přejeme vám, abyste i vy měli kolem sebe lidi, kteří vám   pomohou či prostě jen 

udělají radost v době, kdy to budete potřebovat.  

  Zdravím:) 

 

 Jana Frantíková (maminka a pěstounka 12 dětí)  
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1262-2012 

750. let augustiniánů v ČR 

„ Ve službě evangelia“ 

 

In 1244 Pope Innocent IV gathered several congregations of religious- some with the Rule of Saint 

Augustine and others without, into a regularly constituted and officially recognised Order of Hermits of 

Saint Augustine of Tuscany (Italy). The new Order spread rapidly throughout central and north western 

Europe reaching England in 1249 and Paris some years later. Some sources even indicate that the 

Williamites who joined the Augustinian Order in 1256 may possibly have had some monasteries in such 

places as Pivon and, possibly, Sv. Dobrotiva-Zajecov. However, what is certain that Oldrich Zajec 

Waldek with large holdings in the Beroun-Pilzen countryside formaly invited the new Order of Hermits 

of Saint Augustine on 24 March 1262 to Zajecov where he commenced to build a new monastery atop a 

small hill whose contours suggested an "Island." His motives were varied. According to some historians 

the monastery was founded in thanksgiving for the great victory of Kresbrun; others attribute the 

foundation to the intervention of the Mother of God revealed in a dream to Lord Oldrich. By 1264 the 

Monastery dedicated to the Annuciation of Mary was solemnly consecrated: the Augustinians now began 

their years of ministry in the Czech lands  

Katolická církev v číslech (rok 2010) 

Výuka náboţenství na veřejných školách byla uskutečňována jako nepovinný předmět. Tento předmět 

navštěvovalo celkem42 271 ţáků a studentů. Dalších cca 16 500 dětí a mládeže absolvuje výuku 

náboženství mimo školu (např. na farách apod.) 

Výkon duchovenské sluţby v ozbrojených silách České republiky (ČR) je upraven dohodami mezi 

Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem obrany ČR a církvemi. V armádě působilo k 31. 12. 2009 

celkem 14 vojenských kaplanů, z toho 10 kněţí a 4 trvalí jáhni. Pro spolupráci s Policií ČR byl 

vyčleněn 1 duchovní. V roce 2010 působila římskokatolická církev v duchovní sluţbě téměř ve všech 

35 věznicích.  

 

Dle zákona o rodině č. 94/1963 Sb. v platném znění je možno uzavřít manţelství církevním obřadem. V 

roce 2010 bylo uzavřeno celkem 5376 církevních sňatků dle obřadu Církve římskokatolické. V tomto 

počtu jsou zahrnuty jak sňatky znamenající vznik manželství, tak církevní sňatky osob již v manželství 

žijících - tzv. církevně zplatněná manželství.  

Ve smyslu zákona č. 218/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností 

státem čerpala Církev římskokatolická ze státního rozpočtu prostřednictvím odboru církví v roce 2010 

tyto finanční prostředky (v Kč): 

platy duchovních včetně pojistného (cca 3191 osob)   871 099 000 Kč 

Prostředky na věcné náklady CNS, platy administrativy včetně pojistného   57 038 000 Kč 

prostředky na údržbu církevního majetku   17 001 000 Kč 

kulturní aktivity/ grantové projekty   1 364 000 Kč 

 celkem    946 502 000 Kč 

 Jednotlivé římskokatolické farnosti se sebefinancují formou sbírek a darů věřících. 
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Katolická církev zřizovala k 31. 12. 2010 celkem 85 školských právnických osob, 6 spol. s.r.o., 8 

občanských sdružení, 1 občanské sdružení, které nemá pedagogickou činnost, 5 o.p.s. Celkem 105 

právnických osob škol a školských zařízení. Toto číslo zahrnuje: 

750. výročí založení kostela sv.Dobrotivé 

Bylo to v roce 1262 před 750 lety, když se podle tradice Panna Maria zjevila Oldřichovi z Valdeka a 

poprosila ho, aby postavil kostel a klášter, kam by se v budoucnosti mnoho lidí chodilo modlit a našlo zde 

místo pro pokoj, klid a  duchovní odpočinek.  Od tohoto roku řád sv. Augustina dostal toto poutní místo 

na starost; je jedním z nejstarších v Čechách. V této době ještě ani neexistovala obec Zaječov a až o 

několik roků později v okolí kláštera začala vznikat vesnice, která podle kláštera dostala jméno 

sv.Dobrotivé, dnešní Zaječov. 

Podle kroniky kláštera, zachované dodnes v klášteře sv. Tomáše v Praze, byla na počátku velmi krásná 

spolupráce mezi obyvateli a mnichy, kteří působili v klášteře. Spolu postavili klášter jako krásnou 

dominantu celého okolí. Zaječovští obyvatelé byli vždy hrdí na svůj klášter. Bez kláštera a kostela by 

pravděpodobně ani dnes nebylo Zaječova. Vždy je potřeba poznávat minulost, abychom si mohli 

uvědomovat, kdo jsme, odkud pocházíme a kam směřujme. 

Během následujícího roku chceme na tuto událost vzpomínat. Spolu s obecním úřadem ve Zaječově 

bychom se chtěli podívat na naši společnou historii a připomenout si ji, ale zároveň se dívat do společné 

budoucnosti. Klášter vždy sloužil místním lidem a chce tak sloužit i do budoucnosti; kvůli tomu se také 

klášter opravuje.  

Během tohoto roku budou zorganizované konference, symposia, den otevřených dveří, koncerty, pouti i 

další kulturní akce. Chceme poznat lépe naše kořeny. Kostel s klášterem jsou dominantou obce, ale chtějí 

také být místem sekání lidí, místem, kam se lidé chodí podívat, které chodí ukázat návštěvám, a kde by 

mohli najít i místo pro modlitbu. Jestliže kostel není pro nás takovým místem, pak neplní poslání, kvůli 

kterému byl postaven. Kéž i výročí nového roku pomáhá tomu, aby se takovým místem znovu stal. 

P. Juan Provecho, OSA 

 

   Potkala jsem… 
(Tentokrát to nebylo moje setkání, ale příběh jedné dívky a mojí maminky, které jsem pro vás zapsala…)                                                                                                                                    

  

Potkala jsem 

se s jevem, který stojí za vážné zamyšlení pro toho, kdo si říká katolický křesťan. 

Jedna starší katolička ovdověla. Celý život byli s mužem upřímnými  katolíky a pravidelně se 

zúčastňovali mší svatých, přijímali svátosti, starali se o okolí kostela i pořádek uvnitř, zúčastňovali se 

(pokud nějaké byly) farních akcí. Dcera jim před lety zahynula při leteckém neštěstí v  zahraničí, 

příbuzné v místě bydliště neměli a nemají. Pak byl manžel  před časem raněný mrtvicí, paní se o něj 

obětavě a často nad své síly, starala. Do kostela chodila méně, farníci i farář ji politovali, ale to jí moc 

nepomohlo. 

V té době se do sousedství přistěhovala rodina, která se vyznáním hlásila k jedné z větví evangelické 

církve. Po několika týdnech se začali navštěvovat, pomáhali paní s mužem, zahrádkou i domem a když 

zjistili, že je věřící, nabídli jí společné modlitby a pomoc pro dobu, kdy byl čas bohoslužby v „jejím“ 

kostele. Stav manžela se stále horšil, tak chtěla požádat svého faráře o službu svátosti pomazání 
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nemocných. Ten návštěvu slíbil, ale nepřijel (bydlí v jiné obci) ani po měsíci a nemocný pán jednoho dne 

nezaopatřený a nešťastný zemřel. Pohřeb měl sice církevní, ale jak pravila ta paní „ připadalo mi to, jako 

když se říká, že někdo přišel s křížkem po funusu…“ 

Zmínění sousedé se s ní v té smutné době každý večer modlili. Brzy na to paní v nemocnici voperovali 

kardiostimulátor a do katolického kostela, který je v obci na vysokém vršku, už vůbec nedošla. Sousedé jí 

nabídli možnost navštěvovat společenství jejich církve ve městě, kam dojíždějí a kam ji mohou vozit 

autem.  

Říkala mi, že se mezi těmito věřícími cítí jako v rodině a to hlavně proto, že členové s velkou vážností 

hledí na vzájemné potřeby  - na staré, dočasně i dlouhodobě nemocné i na ty, kteří potřebují třeba pomoc 

s dětmi, nebo jsou v materiální nouzi. Nikdo z nich není ani dočasně vyřazen z duchovního života církve. 

Přesto je jí líto, tak vlastně opustila katolickou církev, ale utěšuje ji, že až do smrti bude moci chválit 

Boha spolu s ostatními a mít tak posilu pro slábnoucí duši i tělo.  

 
  

E. B. 

V tomto měsíce mají narozeniny tito naši farníci:  
5. Maria Hradecká; 6. Jaroslav Peterka; 10. Marie Szadicowska; 17. Anna Strnadlová; 22. Jan Trefný; 

25. Ferdinand Uberall; 27. Hana Dvořáková; 28. David Brusil; 30. Tomáš Petr

Vše dobré pro každého, s jistotou, že se za něj modlíme.  
 

 

Škola sv. Augustina 

 
Den otevřených dveří (ZŠ) 12. ledna (17-19 hodin) 

Zápis do 1., 2. a 3. třídy ZŠ 16. a 18. ledna (14,00-16,30) 
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Poznáváme sv. Augustina 

www.svatyaugustin.cz 

 
 

Marcel Černý 

 

http://www.svatyaugustin.cz/
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Víš, že…? 
 

* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 5.1. od 19:30  v klášterní refektáře 

 
** Všechny činnosti ve farnosti začínají znovu po Novém roce 9.1.2011 

 

**Dne 19.1. se setká farní rada (budou přizváni i zástupci ostatních komunit) na přípravu Farní shromáždění  

 

** Farní shromáždění se uskutečňuje 26.1.2012 od 19:30 hodin v farní kavárně. Je to příležitost zhodnotit  život ve 

farnosti a spolu programovat  

 

*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: Biřmování 

 

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

 

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

adresu na osaprag@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.   

 
** Tříkrálová sbírka bude probíhat v Praze od 2. 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. 

 

**Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná od 18. do 25. ledna 2012. Modlitba na tuto intenci každý den při 

mši sv. ve 12,15 hodin. 

 

Farnost sv. Tomáše. 2011 
 

Počet udělení svátosti křtu    69 

 

Počet udělení svátosti biřmování   16 

 

Počet sňatků ve farnosti    28 

mezi katolíky ......................................................... 16 

mixta religio ............................................................. 3 

disparitas cultus (s nekřesťanem) ............................ 9 

 

Počet osob, jimţ bylo uděleno pomazání nemocných 78 

individuálně ........................................................... 13 

při společné bohoslužbě ......................................... 65 

 

Pohřby  do země   2 

 

Přestupů z křesťanských církví   1 

 
Obvyklá úhrnná návštěva všech bohoslužeb 

s nedělní platností v celé farnosti   460 

http://www.augustiniani.cz/
mailto:osaprag@augustiniani.cz
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Farní kavárna znovu otevřena! 

 
Od 12. ledna bude  znovu v provozu farní kavárna v kryptě. Bude otevřená od 18:15 hodin a můžete se 

těšit 2krát do měsíce na  kulturní program.  

 

Tento měsíc můžete se těšit  19.1. od 19:30 na  vypravení  zkušenosti z Afriky při budováni škola sv. 

Augustina. Vypraví  Karol a Ludmila Bohmova 

 

*** 

 

Dobrou chuť 
Karamelové rohlíčky 

 
Na těsto budeme potřebovat: 21 dkg hladké mouky, 14 dkg mletých ořechů, 7 dkg cukru moučky, 14 dkg másla (hery), 1 lžíce 
kakaa, 2 žloutky a citrónovou kůru. 

Na krém budeme potřebovat:1 konzervu slazeného kondenzovaného mléka 397ml (vařit cca 3 hodiny) a 250g másla. 

Na ozdobení budeme potřebovat:čokoládová poleva 
 
Z mouky, tuku, cukru, ořechů, kakaa, žloutků a citr.kůry vypracujeme hladké těsto. Zabalíme do fólie a necháme půl hodiny v 
ledničce. Těsto vyválíme a pomocí formičky vykrajujeme rohlíčky. Dáváme je na plech vyložený pečícím papírem a pečeme do 
růžova na 180°C. 
 
Uzavřenou plechovku kondenz. mléka ponoříme do vody a vaříme cca 3 hodiny. Mléko necháme vychladnout a vyšleháme s 
máslem na hladký krém. S pomocí cukrářského pytlíku nastříkáme krém na rohlíčky a nakonec jeden po druhém namáčíme do 
čokoládové polevy. Je lepší před namáčením do čokolády dát rohlíčky s krémem do lednice. Poleva na ztuhlých lépe drží. 

Já vím, že vánoční cukroví máme skoro snězené, ale tato novinka je tak skvělá, že jsem se s Vámi o ni musela podělit. Třeba si 
toto upečete na Velikonoce. 

Přeji Vám do Nového roku vše krásné, hlavně hodně lásky, zdraví a Božího požehnání. 

                                                                                                                         Hanka 
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„Jaké má být naše každodenní úsilí? Zkusit vždy to nejlepší, ale bez toho, abychom byli unaveni z nového 

začátku. I když jsme se dostali daleko, ideál je vždy dál!“ 
 (Sv. Augustin) 

 

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2011 
 
 

24. 12. 2011 sobota 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 svatá" česká/anglická Czech/English  

 

25. 12. 2011 neděle SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 

09:30-česká 

11:00-anglická/ English 

12:30-španělská/ Spanish 

17:00-česká 

26. 12. 2011 pondělí SV. ŠTEPAN  
09:30-Česká.  

 

30. 12. 2011 pátek SVÁTEK SVATÉ RODINY 

12:15-Česká. s obnovou manželského slibu. Kostel sv. Josefa 

 

31. 12. 2011 sobota ZAKONČENÍ OBČANSKÉHO ROKU 

12:15-česká 

17:00-česká 

18:00-anglická/ English  

 

1. 1. 2012 neděle. SLAVNOST MATKY BOŢÍ PANNY MARIE, NOVÝ ROK 

09:30-česká 

11:00-anglická/ English 

12:30-španělská/ Spanish 

17:00-česká 

 

6. 1. 2012 pátek. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 
12:15-česká 

19:00-česká 

 
 

Zvláštní poděkování redakční radě našeho časopisu (P. William, Eva Vernerová, Marcel Černý a 
Růžena Kopecká) a přispěvatelům zpravodajství. Děkujeme! 

 

Pro vnitřní potřebu církve vydává 
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