
Tolle Lege 
Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Září 2012, r. XVI. č. 175 

„To nejkrásnější, co může člověk o Bohu říci, je to, že z moudrosti vnitřního bohatství může mlčet“ 

(Sv. Augustin)  
 

RESTART! 
Jsme v éře počítačů a elektronické 

komunikace. Většina z nás používá tuto 

způsob komunikace v každodenním 

životě. Počítače jsou součást života, 

téměř každého člověka. 

 Každá důležitá aktualizace programu u 

počítače, aby byl vždy nejmodernější a 

„nemrzl“ (nezasekával se a nezůstával v 

nečinnosti), žádá o nás restartování 

(vypnutí a znovu zapnutí počítače), aby 

všechno co bylo aktualizováno mohlo 

úspěšně fungovat. 

 Myslím si, že farnost by v mnoha být v 

mnoha věcech přirovnaná k počítači. Od 

času do času se potřebuje aktualizovat a restartovat, aby mohla znovu fungovat a úspěšně plnit posláni nebo 

povolání, které má: zprostředkovávat a být nositelkou (nebo mostem) duchovních darů od Boha pro každého z 

nás. 

 Nás kostel (počítač) už funguje několik let, ale začíná být patrné, že několik programu (věci ve farnosti) je 

třeba již aktualizovat, aby mohl líp sloužit. Potřebujeme, mít odvahu a udělat to, co P. Juan nazval „revoluce“: 

být schopni změnit to co je potřeba, ale hlavně změnit sebe a pak, beze strachu, restartovat náš „počítač“ 

(kostel). Proč? Proč se snažit vůbec něco měnit, nebo aktualizovat? Protože Ježíš řekl svým apoštolům, že 

každý kdo „ se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i 

staré.“ Tedy musíme dokázat fungovat ne jenom starým, nýbrž i novým způsobem. Byt křesťanem je být 

schopen pořád se aktualizovat a naslouchat, jak nám připomíná II. Vatikánský koncil, znamení času. Vždy 

můžeme být lepší, než jsme a pořad, jak říkal sv. Augustin, jsme na cestě k Bohu 

 V roce 2003 proběhla poslední velká aktualizace ve farnosti, když jsme měli misie. Už je tomu deset let a 

myslím si, že je na čas pracovat na obnově farnosti. Kvůli tomu chci vyhlásit tento školní rok jako „misijní rok“ 

naší farnosti. Pod ochranu sv. Cyrila, Metoděje (příští rok slavíme 1150 let jeho příchodu našich „misionářů“) a 

sv. Augustina, budeme se snažit zamyslet se nad tím, jak farnost funguje, a co je třeba změnit k lepšímu. 

Snažme se dělat vše s novým nadšením! Jsem přesvěcen, že Duch Svatý mám, bude na tom pomáhat. 

Během tohoto měsíce připravujeme misijní program. Misie nebude jen práce augustiniánů, ale celé farnosti. 

Spolu s pastorální radou, se formuje misijní skupina, do které jste všichni pozvání. Následně by mělo probíhat 

zamyšlení nad farnosti a duchovní obnovu každého farníka. Na konci tohoto školního roku a po osobním 

„restartováni“ bychom měli být připraveni k dalšímu kroku: dělat misie „ ad gentes“, to je, hlásat evangelium, 

těm, kteří jsou daleko od Boha a pomáhat jim se „restartovat“. 

 Je to hodně, ale spolu a s pomocí Boží, to dokážeme. Počítám s Vámi a jako váš pastýř a spolu s Vámi, chci 

udělat „ malou revoluci ve farnosti“. Revoluci anebo restartováni, jako novy začátek s novým srdcem, novou 

mysli, společně k Bohu. 

Krásný začátek nového –restartovajícího- školního roku u nás ve farnosti. 

 P. Vit Marciniec, OSA.  Farář 
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„Víra je okem srdce.“  (Sv. Augustin) 

 

Potkala jsem… 
Jela jsem po delší době vlakem, venku byl mimořádně pěkný slunečný den, v kupé tři  polobdělé 

spolujezdkyně, pohoda, klídek…, při pohledu z okna mi v hlavě znenadání notovala dávno zapomenutá  

písnička Krásný vzhled je na ten Boží svět…a tak mě zničehonic napadlo vytáhnout si růženec, což jsem 

učinila kdoví proč velmi opatrně a skrytě. Periferním viděním jsem najednou zahlédla paní odnaproti, jak střídá 

zalomené prsty v dlani a po očku se na mne občas mrkne. Vtom mi kus růžence vyjel z ruky a náhle probuzená 

dívka u okna povídá: “Jé, vy máte růženec. Už jsem ho kolikrát viděla a nevím, co se s ním vlastně dělá. Vy to 

víte, co?“ „Jo, jo, odpovídám, vím. Je to pomůcka při modlitbě, které se říká růženec. Třeba jste někdy slyšela, 

že se jedné modlitbě říká otčenáš, tak té je tam taky kus.“  Paní proti mně horlivě kývala hlavou.  

Čtvrtá paní, zhruba šedesátnice, sedící  u okna naproti zvědavé dívce, se čím dál víc kabonila. Už byla úplně 

zamračená a poposedávala na sedadle. Za chvíli to už nevydržela: „ Myslela jsem, že tyhlety pověry už nikdo 

nebere vážně“ a nadechla se: „jen se modlete a myslete si, že přijdete do nebe. To se budete divit“. A ta 

bezprostředně se chovající zvědavá dívka najednou povídá: „A proč si myslíte, že se nebudete divit třeba vy?“ 

Ale to jsem musela zrovna vystoupit, takže vám nemohu říci žádné pokračování.  

E.B. 

                               Poznáváme sv. Augustina                    
 www.svatyaugustin.cz 

Sv. Augustin hlásal evangelium: 

slovem i písmem zvěstoval věčnou spásu 

a upevnil v tvé církvi jednotu, pokoj a bratrství. 

on planul láskou k pravdě: 

když ho zasáhlo tvé slovo, neustále tě hledal, 

a čím více tě poznával, 

tím více toužil, aby tě poznávali všichni 

a aby v nich rostla touha po tobě. 

On se osvědčil jako dobrý pastýř: 

pevně a s láskou vedl svůj lid 

a usiloval o stálou obnovu věřících, 

aby se stávali podobnějšími tvému Kristu. 

On ukazoval cestu k dokonalosti: 

založil řeholní společenství, 

kde měli všichni všechno společné 

a byli v tobě jedno srdce a jedna duše 

Z preface den sv. Augustina

Církev s. r. o. 
Kněz – dobrý manager, obchodník s něčím, co „nikdo nikdy neviděl“, a věřící člověk, jako člen církve – její 

zákazník. S tímto obrazem církve se setkávám poměrně často. Na své cestě ke kněžství jsem  

nejednou slyšel dotazy typu: „A co děláte proto, abyste měli více oveček (zákazníků)? Jak to udělat, aby byla 

církev více „atraktivnější“ – přijatelnější, otevřenější, moderní atd, - zkrátka, jak zlepšujete marketing?“ 

Pokud by se měla církev chovat jako obchodní společnost, která bude prodávat jakési „placebo víry“, tak by 

nemohla přežít. Církev nemá ve své zvěsti měsíce, hvězdy, karty, esoterické andělíčky, ale Ježíše Krista 

ukřižovaného a vzkříšeného. Vydal se Kristus na křížovou cestu zakončenou smrtí jen proto, aby založil ten 

nejlepší náboženský kšeft v dějinách lidstva? Od Ježíše Krista to byl natolik radikální čin, který naše svědomí 

staví před otázku – buď byl jedním z největších šarlatánů lidstva, nebo skutečně Ježíš je Kristus Spasitel. Ježíš 

chtěl, abychom se stali Božími syny Boha Otce, nikoliv zákazníky. 

Být Božími syny a dcerami znamená tvořit rodinu. A je na každém z nás, bratři a sestry, jak tomu bude ve 

skutečnosti. Církev – my, máme být vůči veřejnosti otevření, připravení jim odpovědět, ale z dalších znamení 

odlišujících církev od firmy má být láska, kterou chováme k Bohu a k sobě navzájem. (J 17:23) 

Velmi se raduji z naší farnosti, že v ní mohu vidět mnoho projevů lásky a obětavosti navzdory překážkám, 

neocenění. Naopak – projev lásky je pro nás „nevýhodný obchod“, přesto ho mnozí, ba každý z nás podle svých 

možností dělá. Ať už slovem, povzbuzením nebo materiálně. Bůh – Láska – to není obchod, na který lze 

vystavit fakturu. Přesto láska od Boha či bližního je pro nás největším ziskem.  

Miroslav Orel 

* V tomto měsíci mají narozeniny tito naši farníci: Anna Tomasyová 1.9.,  Marie Lidová 1.9., 
Miroslava Budišová 2.9., Jiří Hlíza 5.9.,  Tereza Černá 10.9., Jiřina Poláková 12.9., Helena Eliášová 17.9., 
 René Paděra 20.9., Johanka Střítezská 24.9., Filip Verner 25.9.,Radka Dybová 25.9., Tomáš Brčák 27.9. 

http://www.svatyaugustin.cz/
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TÁBOR 2012 

„Hledáme bratry Bonifáce a Benedikta!“. Víš, kde jsou? 
 

Tématem letošního tábora byla doba Oldřicha z Valdeka (13. st.), kdy se začal stavět klášter ve Sv. Dobrotivé. 

Tábor začínal na poněkud nevšedním místě, na hradě Valdeku, kde se podle pověsti Oldřichovi zjevila panna 

Maria. Děti se zde rozdělily do 4 šlechtických rodů – Vítkovci, Černínové, Schwarzenbergové a Přemyslovci a 

vydaly se po Oldřichových stopách, kdy měly za úkol během celého tábora získávat výuční listy k různým 

povoláním např. odvodňovač, dělník, malíř, atd., aby byly schopny na konci předstoupit před Oldřicha a ukázat 

mu, čemu všemu se během tábora naučily a jaké výtečné odborníky si byly schopny obstarat na výstavbu 

nového kláštera. Během tábora měly děti možnost vyzkoušet si i zajímavé činnosti jako výrobu pečetí nebo 

svíček, mohly si zahrát středověké ringo nebo moderní fotbal. Počasí nám sice moc nepřálo, ale to programu 

nijak nebránilo, takže se bavily po celou dobu nejen vedoucí, ale i děti.  

Těšíme se na další rok!  

Kristýna R.  
. 
 

„Radujte se v Pánu, opakuji, radujte se!“ (Flp 4, 4-7) 
 

Setkání mladých z Česka, 

Polska a Slovenska proběhlo 

o těchto prázdninách na 

přelomu července a srpna v 

Zaječově.  
Bylo úžasné vidět tolik 

mladých a nadšených lidí, 

kteří chtějí svou radost sdílet 

s ostatními, prohloubit své 

modlitby, obohatit svůj 

dosavadní život a poznat 

 nové přátele z okolních 

zemí.  
Ačkoli jsme se s ostatními 

neznali, cítila jsem, že k 

sobě máme velice blízko a 

tak se ze všech účastníků 

stala skvělá parta, kde každý 

našel své místo a kde mohl 

být sám sebou. 
Program celého setkání byl 

uzpůsoben tak, že každý den 

měl na starosti jeden ze tří 

států. Tento program zahrnoval vše od modlitby, písně až po hry a zajímavé činnosti (například ubrousková technika, 

kterou jsme mohli okusit, když ‘vládlo’ Slovensko). Samozřejmě jsme také nemohli vynechat výlet do blízkého okolí, 

koupání v rybníce a fotbal na místním hřišti v Zaječově. Večery měly také svou atmosféru - zpívání kytarových písniček 

okolo hřejivého ohně, hraní zábavných her či vyprávění vtipů. Poslední den jsme sestavili společný Manifest, který byl 

posléze umístěn na naše farní webové stránky a nyní je k nahlédnutí.  
A jak to tak bývá, když je něco skvělé, dny utíkají velice rychle a člověk se ani nenaděje a už se musí loučit. Já osobně 

jsem odjížděla plna pozitivní energie do dalšího školního roku a nadšení. Myslím, že v dnešním světě je velice těžké najít 

čas, kdy člověk několik dní může prohlubovat jeho vztah s Bohem a zamýšlet se nad svým životem jako takovým. Jsem 

velice vděčná, že jsem takovou možnost mohla mít a velký poděkování patří samozřejmě P. Juanovi, díky kterému 

můžeme mít skvělý a naplňující prožitek z prázdnin. 

Adriana V.  
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Manifest 

 
My, účastníci Augustiniánskeho stretnutia mládeže zo Slovenska, Česka a Poľska na stretnutí v svätej 

Dobrotivej v dňoch 30. Júla – 3. Augusta 2012 v Zaječove prehlasujeme, že 

 zdrojom našej radosti je vedomie, že Boh nás miluje a len On sám je prameňom radosti 

 radosť zapaľuje modlitba, eucharistia, sviatosť zmierenia a stála prítomnosť v Bohu 

 budeme prejavovať radosť úsmevom, tancom, spevom z každej maličkosti a budeme sa deliť o svoje 

talenty s ostatnými a radovať sa z úspechu druhých 

 vyhlasujeme boj proti hriechu a smútku za pomoci Panny Márie 

 radosť budeme zdieľať v spoločenstve, v službe druhým, budeme udržiavať a rozvíjať vzťahy medzi 

provinciami a chceme sa častejšie stretávať, zjednocovať a radovať sa spolu v Pánovi. 

Léto Svatotomášského sboru 
 

Na začátku prázdnin, vlastně ještě poslední červnový den, jsme ve sv. Dobrotivé v Zaječově byli účastníky 

udílení svátosti biřmování. Nebyla to vlastně akce vysloveně sborová; zpívaly hlavně děti, které při téže 

slavnosti od pana kardinála Duky dostaly na závěr mše sv. vysvědčení. K hudebnímu „lizu“ se dostalo jen 

několik vyvolených (varhaník Štěpán, cellista Pavel a zpěvačka Eva). Ale protože dva z našich mladších členů 

(Johanka a Vojtěch), jakož i náš pohotový varhaník Štěpán, byli mezi biřmovanci, Lenka pak mezi kmotry, 

považovali jsme slavnost za svou nejen jako farníci, ale i z hlediska sboru. – Dostalo se nám pak možnosti 

krátce pohovořit i s generálním představeným, P. Robertem Prévostem, který ocenil náš hudební příspěvek a 

rozhovořil se s pochopením a nadšením o důležitosti kvalitní liturgické hudby pro důstojnost bohoslužby a pro 

oslavu Boží. Musím říci, že tento krátký rozhovor nás velice povzbudil v našem občas zdánlivě až sisyfovském 

snažení o stále lepší hudební produkce v našem kostele. 

V první polovině srpna jsme se opět sešli jako sbor, alespoň ti, komu to práce, dovolená, rodina a jiné závazky 

dovolily. Absolvovali jsme poslední zkoušku před zájezdem na Moravu a do Rakouska. V Dobšicích u Znojma 

jsme na pozvání pana starosty uspořádali krátký koncert v nádherném vinném sklípku pana Pavlase a 

následující neděli jsme zpěvem doprovodili mši svatou v dominikánském kostele ve Znojmě. Místní kněz, P. 

Romuald, nás nejprve představil jako sbor od kláštera minoritů u sv.Jakuba, ale sbormistr se z kůru rázně 

ohradil a tak se nám dostalo kromě díků též vybídnutí, abychom pozdravovali „P. Juana a celou tu partičku“ u 

sv. Tomáše, což tímto činíme. 

Týž den jsme přejeli do Spitzu v rakouském Wachau, v krásné zvlněné krajině kolem Dunaje, plné pečlivě 

ošetřovaných vinic. Tady se nám dostalo uvítání na místním zámku, kde někteří z nás nalezli útočiště i přes 

noc. Dokonalá organizace celé akce byla výsledkem oboustranně přepečlivé přípravy – za naši stranu musím 

vynést organizátorské schopnosti Honzy Brčáka. Náš dlouho dopředu ohlášený koncert na nádvoří zámku, 

kterému se dostalo opravdu velmi kvalitní propagace, byl bohatě navštíven; poslechnout si nás přišel i pan 

starosta s rodinou. Na závěr promluvil místní pan varhaník a ředitel kůru místního kostela sv. Mořice a 

vychválil zejména schopnost sboru pohybovat se od nejtišších tónů po nejhlasitější fortissimo – díky za ty 

hodiny práce, náš sbormistře Pavle! – Druhý den se slavila slavnost Nanebevzetí Panny Marie; při slavné mši 

sv. jsme provedli kompletní Gabrieliho mši a směli za to poté ve farní budově ochutnat nefalšovaně farní víno 

z vlastních pozemků a vyslechnout množství dalších poklon. Poté už nezbylo než krátce odpočívat na 

vavřínech, pak vyklidit zámek i naše ostatní ubytovací místa a rozjet se po svých. Někteří si výlet ještě o dva 

dny prodloužili, ale to už by bylo příliš dlouhé povídání. Nebudu se rozepisovat ani o degustační návštěvě u 

našeho oblíbeného vinaře Wernera Grossingera, ani o výletu do Dürensteinu, ani o spoustě dalších báječných 

zážitků. Hlavně doufám, že se po prázdninách zase všichni sejdeme a budeme se snažit co nejlépe provázet 

bohoslužby liturgickou hudbou. 

Eva 
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V Římě se uskutečnil mezinárodní kongres augustiniánských laiků 
 

Od 11. do 17. července 2012 se v Římě uskutečnil mezinárodní kongres augustiniánských laiků, na který se 

sjelo na 300 účastníků z celého světa.  Mottem setkání byla výzva: NA CESTU SE SVATÝM AUGUSTINEM 

– BÝT KRISTOVÝM TĚLEM  DNEŠNÍMU SVĚTU. Augustiniány z Prahy zastupoval člen pražské fraternity 

Pavel Šimek. 

„Kongres byl velmi zajímavý, překvapila mne především pestrost národů, které se zde sešly,“ říká Pavel Šimek, 

a dále pokračuje: „ Z Evropy zde bylo méně účastníků - jednotlivci zastupovali Slovensko, Polsko a naši zemi, 

dále zde byly menší skupinky Irů, Francouzů, Belgičanů a Angličanů, dále pak Italů, Holanďanů a Španělů. 

Velký počet delegátů ale přijel především z Jižní a Střední Ameriky (Panama, Puerto Rico, Santo Domingo, 

Kolumbie, Brazilie, Argentina, Peru). Dále pak zde byli zástupci z USA, Kanady, Austrálie, Filipín a možná 

ještě další, na které jsem v tomto výčtu zemí zapomněl. Byli zde augustiniáni z celého světa a měli příležitost 

několik dní společně tvořit program kongresu a hovořit o sobě. 

Každý den byl věnován jinému tématu z pohledu augustiniánů. Byla to témata: MLÁDEŽ, RODINA a 

AUGUSTINIÁNI LAICI. Jeden den byl pak společný výlet do Cascie (sv. Monika), v neděli byl volnější 

program se společnou mší sv. u hrobu sv. Moniky v Římě a poslední den byl vyhrazen prezentaci závěrů 

jednotlivých pracovních skupin k daným tématům. Důležitá byla také přítomnost představitelů a odpovědných 

osob za řád Augustiniánů, v čele s generálním představeným P. Robertem Prevostem. 

Z praktických důvodů jsem se mohl zúčastnit pouze druhé části kongresu, byla to část, kde se hovořilo o životě 

augustiniánských skupin (fraternit) ve světě a o jejich zapojení do života augustiniánských farností.  Dále pak 

jsem byl poslední den kongresu přítomen prezentacím hlavních myšlenek z tzv. kulatých stolů, kde o tématech 

hovořily menší skupinky.  

Velmi mne zaujaly prezentace jednotlivých fraternit z celého světa. Především z Jižní a Střední Ameriky. 

Z promítaných fotografií a komentářů bylo vidět, že lidé v těchto pro nás velmi vzdálených zemích jsou plni 

radosti, života a dělají společně mnoho věcí. Měl jsem stále pocit, že se musíme od nich mnoho učit, protože 

jedno ze základních augustiniánských  charismat - život ve společenství - dokáží prožívat nějak mnohem víc a 

lépe. Je to pro nás velká výzva! 

Augustiniánský kongres byl pro mne a věřím i pro ostatní účastníky velkým povzbuzením jak žít lépe 

spiritualitu sv. Augustina v osobním životě i spolu - v našem společenství. Také to bylo velké rozšíření obzorů 

o nové myšlenky, přátele a kontakty.“ 

 

Pouť do Vrchlabí 
Na den sv. Augustina, 28. srpna, se zúčastnila přibližně dvacítka našich farníků z české i španělské komunity 

pouti do bývalého augustiniánského kláštera a kostela ve Vrchlabí.  

Počasí nám přálo, byl krásný letní den. Po dvou hodinách cesty jsme přijeli k bývalému augustiniánskému 

klášteru, nyní městskému muzeu. Po jeho prohlídce následovala v přilehlém kostele sv. Augustina mše svatá, 

které se zúčastnili i věřící z Vrchlabí. Slavnostní mši, která byla pořádána na počest velkého učitele církve a 

zároveň v rámci oslavy 750 let od příchodu augustiniánů do Čech, doprovodil krásnou hudbou pan Pavel 

Verner se svými sólisty. Skvostný barokní interiér kostela s bohatou sochařskou výzdobou a nádhernými 

freskami na klenbě slouží v současné době pro kulturní účely města a jako obřadní síň. Jeden z vrchlabských 

farníků projevil přání, aby se taková mše sv. zopakovala i v příštím roce – s tím, že by se tak mohla vytvořit 

nová tradice. 

Do plánovaného odjezdu  domů  zbyl  ještě nějaký čas a ten jsme využili buď k občerstvení  v nedaleké 

restauraci nebo k prohlídce tohoto krkonošského města. Nedaleko kláštera se nachází renesanční zámek 

s rozlehlým, pěkně upraveným anglickým parkem s malým jezírkem, vodním ptactvem a vzácnými dřevinami. 

Ze spokojených tváří farníků se dalo vyčíst, že se nám pouť do Vrchlabí líbila a že už se těšíme i na ty 

následující „ve stopách augustiniánů“ – v září to bude do Bělé pod Bezdězem a v říjnu do Domažlic a okolí. 

Děkujeme všem, kteří se na dobré organizaci podíleli. 

                                                                                                                                            Zdena 
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DIAMANTOVÁ  SVATBA  U  SV. TOMÁŠE 
Nestává se příliš často, abychom mohli slavit diamantovou svatbu, která oslavuje a obnovuje 60 let společného 

života manželů. Proto jsme velmi šťastni, že můžeme v naší farnosti sv. Tomáše na Malé Straně takovou svatbu 

společně oslavit s našimi milými manželi Budišovými. 

Před 60 lety 6. září roku 1952 uzavřeli manželství v kostele sv. Václava ve Vršovicích v Praze a stali se 

jedněmi z mála těch, kteří byli od Boha požehnáni, aby svědčili svým životem a láskou o tom, že vztah dvou 

lidí, který je založen na určitých duchovních hodnotách, může přes všechny těžkosti a nepřízně života vydržet 

opravdu celých 60 let a my věříme a těšíme se, že manželé Budišovi budou spolu na tomto světě ještě dlouho a 

my budeme mít možnost s nimi tuto radost ještě dlouho sdílet.        

Přejeme jim z celého srdce především Boží požehnání, které v sobě obsahuje vše, co pro další společný život 

potřebují. 

Milí manželé Budišovi, gratulujeme a děkujeme! 

 

Přijďte s námi oslavit tuto diamantovou svatbu v neděli 9. září 2012 v 9 30 hod., kdy manželé Budišovi 

během mše svaté obnoví svůj manželský slib a poté se budeme všichni společně radovat refektáři kostela. 

                                                                                                                                       Mahulena  

 

Manželská láska očima teologa, psychologa, benediktinského mnicha Anselma Grüna, pro kterého je 

hlavním zdrojem hodnotného vztahu především zdravá spiritualita.   

 

Živí nás láska sama. Není to však jen láska, která je živitelkou. Láska sama musí být živena, aby se nám 

nerozplynula mezi prsty. Lásku živí mnoho věcí: dost času pro sebe navzájem, vzájemné porozumění, 

vzájemná otevřenost a upřímnost, sexuální spojení. 

Spiritualita nás vede ke zdroji lásky, která je v nás. Čerpáme-li z tohoto zdroje, naše láska nikdy nevyschne. 

Spiritualita pomáhá navázat vztah, důvěřovat Božímu požehnání, které se klene nad naším vztahem, a 

v bezvýhradné důvěře do tohoto vztahu vstupovat. Spiritualita v souvislosti s tímto vztahem osvobozuje od 

přehnaných očekávání nebo od ideálních představ. Postoje, jež vyžaduje vztah mezi mužem a ženou, aby byl 

zdařilý, jsou koneckonců postoje spirituální. Jsou to postoje důvěry a odpovědnosti, lásky a vydanosti, naděje a 

spoléhání, svobody a volnosti, vděčnosti a pokory.  

Musíme se cvičit v tom, aby náš partnerský vztah byl úspěšný a aby nás udržoval při životě. Ale 

sebedokonalejší cvičení ještě nezaručuje, že naše manželství bude zdravé a pozitivní. Klíčové je si uvědomit, že 

nás nese Bůh, že jsme tedy v dobrých rukou, a toto vědomí nás osvobozuje od veškeré křečovitosti a veškerého 

hektického hledání psychologických a spirituálních metod. Na své společné cestě lásky budeme vždy zažívat 

zklamání a naplnění, okouzlení a zranění. Avšak právě tato křehkost nás odkazuje na lásku, která není křehká a 

na niž se pokaždé můžeme spolehnout, na lásku Boží. 

Spiritualita je důvěra v to, že v nás je pramen lásky, která se nikdy nevyčerpá, protože je to pramen Boží, který 

dokáže naši lidskou lásku stále znovu proměňovat a obnovovat.  
Převzato z knihy Anselm Grün: Co živí lásku 

Augustiniánské jubileum 2012 

Pouť do kostela a kláštera sv. Václava v Bělé od Bezdězem 

  

V rámci našeho jubilea, 750 let od příchodu augustiniánů do Čech, připravujeme na pátek 28.9. další společnou 

akci. Bude to pouť do klášterního kostela sv. Václava v Bělé pod Bezdězem. Tento kostel slaví 300. výročí 

posvěcení. Při této pouti budeme vzpomínat na všechny, kteří byli a jsou součásti historie i současnosti kostela. 

Pouti se zúčastní také augustiniáni z Polska a Slovenska, kteří přijedou s námi oslavit náš jubilejní rok. Čeká 

nás tam bohatý duchovní a kulturní program. Odjezd bude v 8:30 z před kostela u sv. Tomáše. Zpět v Praze 

budeme okolo 14. hodiny. Je třeba se přihlásit v sakristii kostela sv. Tomáše 
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Škola  sv. Augustina 
Škola sv. Augustina začíná 3.9 její 3. rok života. Všichni jsme pozvaní na zahájení nového školního roku v 

pondělí 3.9 od 8:30 hodin v tělocvičně školy. Účast slíbil i pan biskup Karel Herbst, SDB. 

 Tento rok ve Škole sv. Augustina se bude vzdělávat 80 dětí: 30 v základní škole (1. a 2. třída) a 50 v mateřské 

škole. 

 V současní době se dokončuji práce v novém oddělení mateřské školy. Předškoláci jsou rozdělení do třech 

věkových skupin (3. 4. a 5. let). 

 Vzdělávání v augustiniánské škole je výchova rozumem a srdcem, která napomáhá poznat sebe a Boha. 

Základní filozofií naší školy je objevit a nechat růst to nejlepší co má každé dítě uvnitř. Je to vzdělání k 

odpovědnosti a svobodě, k chvále a radosti, jednoduše k pozitivnímu přístupu k životu. 

Víš, že…? 
 

*Všechny činnosti ve farnosti začínají po prázdninách 17. září. 

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

* Ve Čtvrtek 6.9 od 18 hodin bude v našem kostele koncert vážné hudby. Všichni jste srdečně zváni. 

* Ve čtvrtek 6.9 od 19:30 modlitba Taize. Tento měsíc se setkáme v kapli sv. Barbory 

* V neděli  9. září slavíme svátek sv. Mikuláše Tolentinského. Při mši sv. v 9:30 se budou žehnat chlebíčky sv. 

Mikuláše. 

* První  setkání  pastorační rady tohoto školního roku se uskuteční ve čtvrtek 13.9. od 19:45 hodin v refektáři 

našeho kláštera. Ekonomická rada se setká ve čtvrtek 20.9. od 19:45 hodin 

* Od 17. září bude opět mše svatá v 19:00 hod, v pondělí – čtvrtek v kapli sv. Barbory  

* Brigáda v našem klášteře ve sv. Dobrotivé v Zaječově. Tento měsíc se setkáme 29.9. Sraz před kostelem sv. 

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

* Fotografie z letních akcí farnosti si můžete prohlédnout na naší webové stránce: www.augustiniani.cz   

* Farní kalendář s akcemi pro tento školní rok můžete nahlédnout na našich webových stránkách 

* 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.    

*Od 30. září znovu začne výuka náboženství pro děti od 5 do 10 let, která bude probíhat  každou neděli po mši 

svaté v 9:30. Informační schůzka bude v neděli 30. září v 10:45 v refektáři. Přihlašovat své děti můžete až do 

25. září na tyto emaily: anna.kuzilkova@gmail.com (Anna Kužílková)  a kris.kras@seznam.cz (Kristýna 

Krásová). 

 Dobrou chuť 
    Cuketová pomazánka 
V létě jsem dostala zajímavý recept, vyzkoušela jsem ho, jako vždy jsem ho upravila podle svého. Někteří z Vás už 

pomazánku ochutnali, a protože měla úspěch, tak Vám předkládám recept, asi ji ještě stihnete udělat ještě letos ze 

sklizených cuket. 

Budeme potřebovat: 1 cuketu cca 50 dkg, 2 střední cibule, 1 papriku červenou a 1 žlutou, 4 stroužky česneku, cca 25 dkg 

taveného smetanového sýra, 10 dkg strouhaného Eidamu a na dochucení sůl, vegetu a třeba bylinkové sole, jak má kdo 

rád. 

Cibuli nakrájíme, papriku také (na drobno), cuketu omyjeme a nastrouháme ze 2/3 na jemno a zbytek na hrubo 

(neždímáme). 

Cibuli osmahneme do sklovita na oleji (použila jsem olivový), přidáme papriky a necháme trochu podusit, pak trochu 

osolíme (málo, sýr bývá slaný), přidáme cuketu a necháme ještě trochu dusit. Potom přidáme tavený sýr, než se rozpustí, 

tak dáme česnek a za stálého míchání přidáme Eidam. Dochutíme solí a Vegetou, vypneme a silnější jedinci počkají, až to 

vychladne, slabší povahy začnou pomazánku likvidovat hned.  

                                                                     

Dobrou chuť                                                                                                         Hanka 

http://www.augustiniani.cz/
http://www.augustiniani.cz/
mailto:osaprag@augustiniani.cz
mailto:anna.kuzilkova@gmail.com
mailto:kris.kras@seznam.cz
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Pastorační program na rok 2012/2013 

 

Od  17. září 2012 do 16. června 2012 
 

Pondělí:  
17:00–18:00 

Španělština dospělí II - KASICIAKO  
 
17:00–19:00 

Angličtina dospělí III - REFEKTÁŘ 
 

17:00–19:00 
Angličtina dospělí IV -  KASICIAKO 

 
18.00–19:45 
Příprava na křest dospělí – TAGASTE 

 
19:30–21:00 

Augustiniánská fraternita – REFEKTÁŘ 
 
Úterý 

17:30–18:30 
Angličtina dospělí II-  KASICIAKO 

 
19:15–20:00  
Příprava na biřmování – KASICIAKO  

 
18:00–18:40 

Augustiniánská spiritualita (angl) - TAGASTE 
 
19:30-20:30 

Misijní skupina – REFEKTÁŘ 
 

Středa 
15:00–15:45 
Španělština děti  -KASICIAKO 

 
17:30–18:30 

Španělština dospělí I - REFEKTÁŘ 
 
18:30–19:30 

Biblická skupina (angl) /BIBLE STUDY - 
TAGASTE 

 
18:30–19:30 

Meditační skupina (angl) / (2. a 4.. týden) – 
HIPONA 
 

18:30–19:30 
Španělština dospělí III - REFEKTÁŘ 

 
19:30–20:30 

Katecheze pro dospělé-  REFEKTÁŘ 
 
 

Čtvrtek  
 

17:00 -17:45 
 Modlitba k Božímu milosrdenství 
 

18:00–19:00 
Španělština dospělí  I V Konverzace –  

 
19:30 
Modlitba Taizé  (1. čtvrtek) - REFEKTÁŘ 

 
20:00 –22:00 

Skupina GPC (šp) – KASICIAKO 
 
Pátek 
 

15:00 
Úklid kostela  

 
18:05 Skupina mládeže - REFEKTÁŘ 

 

Neděle 
09:45:10:45 Religious education  (angl) 

 
10-45:11:30 

 

16:00-16:45 Náboženství pro děti-HIPPO 

 

 

Pro vnitřní potřebu církve vydává 

©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2012  

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/

