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Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Únor  2014, r. XVIII. č. 192 

„Je již znakem toho, že jsi nalezl, víš-li, co hledáš“ (Sv. Augustin) 

 

Ať naše světlo svítí pořad! 
 

Byli jsme v kostele na Hromnice – setkání řeholníků s Otcem kardinálem. Po požehnání hromničky 

jsme se vyšli z kostela ven a průvodem do katedrály, abychom tam sloužili mši sv. V kostele bylo 

krásné vidět všechny s rozžatou svící v ruce; připomnělo mi to naše  poslání být světlem ve světě. 

Když jsme odcházeli z kostela, při prvních krocích na ulici sfoukl vítr  všechny naše svíčky. Od 

jednoho kněze jsem zaslechl: „Tak už jsme venku a bez světla v ruce“. „Symbolické,“ odpověděl 

jsem.  

 

Milí přátelé, na začátku tohoto měsíce, když slavíme Hromnice, jsme pozváni, abychom byli světlem 

– a nejen v kostele, ale všude, kde budeme.  Je jednoduché být křesťanem v kostele v neděli, když se 

setkáme při společném slavení. Ale nedělní radost bychom měli mít pořád, i v životě během týdne. 

Problém je v tom, že  často  není jednoduché udržovat světlo, protože je spousta  různých větrů, které 

vanou ze všech stran, a nemáme sílu světlo udržet; někdy je to i nemožné.  

Co nám může pomoci zachovat světlo v každodenním životě? Myslím si, že nejdůležitější je život ve 

svátostech,  hlavně Eucharistie a svátost smíření, a vedle toho je velkou ochranou   čtení Písma 

svatého. Jak říkal sv. Jeroným, kdo nezná Písma, nezná Krista. Zvu vás, abyste  během tohoto měsíce 

přečetli knihu Deuteronomium (5. kniha Mojžíšova). Možná si říkáte:  „Proč?“  Odpověď najdete v 9. 

kapitole této knihy.  

 

Jinak  se do konce školního roku  budeme snažit představit, jaké jsou rysy naší farnosti jako farnosti 

augustiniánské a jak jsme my augustiniáni otevřeni potřebám Církve, a proto jsme za svou  přijali 

„rádi farní správu, aby za našeho přispění  věřící  pod vedením Ducha svatého dosáhli náboženské 

zralosti a  byli oporou autentického společenství křesťanů.“ Proto bratří, kteří byli povolání ke 

kněžství, musejí být připraveni v současném světě sloužit Evangeliu a lidu jako pastýři  a udržovat 

rovnováhu mezi různými kněžskými činnostmi, a to ve službě Církvi místní a univerzální. 

 

S vědomím toho, že žijeme naše charisma pro dobro celé církve, je pro nás zavazující začínat 

apoštolátem farnosti, což je podstatou  augustiniánů. Je to rys a bohatství, kterým můžeme přispět 

církevnímu společenství. Proto jsme otevřeni spolupráci s místní Církví a zapojujeme se do diecézní 

pastorace, aniž bychom pozbyli své identity augustiniánů, jež má své charakteristické rysy. 

 

A nakonec pozvání, které jsem předal rodičům a dětem naší školy po předávání vysvědčení: Aby se 

nezapomínali pořád radovat a nacházet čas pro oslavu. A proč? Protože když slavíme, a slavíme 

dobře, chválíme Boha; a to je naše nejdůležitější povinnost. 
 

P. Juan, OSA 
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Potkala jsem… 
Pololetní prázdniny jsou letos s víkendem třídenní a tak je Bětka u prababičky na běžkách. 

„Zítra se světí hromničky!“ zvěstuje prababička Alžbětě a vybírá ze zásuvek nepoužité vánoční svíčky. 

Našla jich jedenáct a připravila si je pro nedělní mši. 

„Hromničky nás ochrání před velkou vodou, která se uhne a blesk, ten zajede třeba k sousedům“. 

Bětka má oči navrch hlavy, protože kaplan jim při náboženství povídal, že světlo svíčky hromničky 

symbolizuje světlo Krista, které dává naději ve tmě smutku. 

Prababička ví ale svoje a tak když se chce Bětka při zpáteční cestě autobusem zakousnout do jednoho 

z prababiččiných štrůdlů, zjistí, že druhý je otýpka pěti kouzelných svíček.  

E.B 

 

Poznáváme sv. Augustina 
     www.svatyaugustin.cz 

Svatý Augustin – žák, pedagog a ředitel školy 

 
     Augustin učitel a ředitel  

  

Když po letech velmi náročné studium úspěšně dokončí, vrátí se domů do Tagaste jako špičkově 

vzdělaný absolvent nejlepší současné univerzity a jako čerstvý profesor rétoriky si tam otevírá vlastní 

školu. Ve svých dvaceti letech se tak profesor Augustin stává ředitelem školy a zároveň vyučujícím. 

Vlivem několika nečekaných a jiných nepříznivých událostí svoji školu po roce zrušil a z rodného města 

se vrátil zpět do Kartága, kde byl s radostí přijat jako profesor na jiné významné škole, kde vyučoval 

tehdy nesmírně vážené a vysoce ceněné umění řečnictví. V devětadvaceti letech se ovšem jako pedagog 

už začíná cítit velmi unavený a má první pochybnosti o smyslu své psychicky nesmírně náročné práce, 

zvlášť v okamžicích, kdy již přestává zvládat své velmi neukázněné a nezvládnutelné africké studenty, 

kteří o úspěšné dokončení studia ve skutečnosti často ani nemají opravdový zájem. S vděkem tedy přijal 

lákavou nabídku na možnost vyučování cílevědomějších studentů v dalekém Římě a už na začátku 

nového školního roku si v neznámém městě s pomocí tamních přátel otevírá svoji druhou soukromou 

školu. Studenti se sice skutečně začali projevovat jako snaživí a méně problémoví, než ti v Kartágu, 

ovšem mladého profesora čeká koncem školního roku nesmírné zklamání, na které nemůže do smrti 

zapomenout. Mnozí studenti po ukončení ročníku totiž nedodrží své závazky a místo zaplacení celoroční 

výuky přestanou do školy docházet, odjedou domů a své dluhy nesplatí. Zcela nešťastný a podvedený 

Augustin tak po celý rok vyučoval více než polovinu studentů zcela zdarma. Nastalá situace mu vzhledem 

k tomu, že vedle všech nemalých výdajů na provoz školy musel živit i svoji přítelkyni a jejich společné 

dítě, přivodila nepřekonatelné existenční potíže a svoji školu musel uzavřít. 

     Naštěstí brzy potom dostává nabídku na státem výborně placené prestižní místo oficiálního řečníka a 

učitele rétoriky v Miláně. Po třech letech plných spokojenosti a veřejného ocenění jeho práce tam náhle 

nachází jiný, pravý smysl své existence. To už je ale zcela nová kapitola pohnutého života budoucího 

Otce a Učitele církve Aurelia Augustina. 
         Marcel Černý  

Hleď, lidstvo spěje ke komunismu. Je to otázka času. Za sto let bude jen jediná vládní forma mezi 

vzdělanými národy, totiž sověty. Nicméně si myslím, že z nynějších zřízení bude žít jedině katolická 

hierarchie. Vychovává metodicky ty, kteří mají vést ostatní. Biskup, papež se nerodí jako princové, 

králové, carové. Kdo se chce stát vůdcem v katolické církvi, musí projevit své vlastnosti. V této moudré 

konstituci je mravní síla katolicismu, která vzdoruje po dva tisíce let všem bouřím a nebude přemožena 

ani v budoucnosti. Síla té církve je mravní a nenásilná a lidstvo této síly potřebuje. Bude jen jediná forma 

vládní, a to naše a jen jediné náboženství, a to katolické. 

V.I.Lenin - uveřejněno v Osservatore Romano z 23.8.1924 

http://www.svatyaugustin.cz/


3              www.augustiniani.cz                 Tolle Lege                                       Únor 2014 

 

Generace „singles“, generace virtuální 

V minulém článku jsem uvedl téma dvoření. Dnešní článek je pokračováním a budeme se věnovat místu, 

kde lze hledat partnera. Název článku je přejat z jednoho televizního dokumentu, který se věnuje 

problematice svobodných a tomu, proč je dnes tolik mladých lidí ještě i po třiceti letech „single“. Mladí 

mají vztahy, přesto ale nemohou zakotvit svůj život. Jdou ze vztahu do vztahu – tento fenomén se nazývá 

sériová monogamie – nemají více partnerů najednou, ale postupně, jednoho po druhém, třetím a čtvrtém, 

až mohou skončit rezignovaní se srdcem zjizveným a různými náplastmi oblepeným. Ale také se objevují 

jiné extrémy – zvlášť u věrných mladých katolíků, kteří žijí v čistotě, racionálně si uvědomují svoji 

situaci a spíše počítají s tím, že do vážnějšího vztahu se vrhnou až po škole.  Ale někdy pak hořce zjišťují, 

že již je pozdě hledat partnera, a dívky, tedy již zralé ženy, odpočítávají poslední minuty na biologických 

hodinkách. Říkáš si, že toto se Tě netýká? V tom případě děkuj Bohu a ochraňuj to, co již máš. Pro mě 

jakožto řeholníka je nekrásnější slyšet příběh dvou zamilovaných, kterým se daří a kteří umějí pečovat o 

svoji květinu lásky, a je velmi bolestné slyšet o mladých a i starších, kteří jsou „single“ (svobodní) bez 

výhledu na změnu své situace. Generace „singles“ je dnes normálním fenoménem.  

Kde hledat, když se tradiční místa, kterých je zvláště hodně v Praze, neosvědčila? Kde ještě by člověk 

mohl najít partnera, případně také bližšího kamaráda, který má podobné zájmy (šachy, tanec atd.)? Pro 

člověka je dnes samozřejmé pohybovat se ve virtuálním světě internetu. Kdo není připojený, jako kdyby 

neexistoval.  Internet se stává novým světem, kde se lidé pohybují a setkávají. Jistě se některým z vás 

vybaví pochyby, neboť již tušíte, kam článkem směřuji. Téma virtuálního světa by si zasloužilo zvláštní 

článek, ale musím se omezit na pár vět. Svět internetu není potřeba démonizovat, ale též ho nesmíme 

přeceňovat či od něj očekávat více, než zde můžeme nalézt. Svatý Augustin nám připomíná, že pokud si 

někdo stěžuje na dobu, nemáme zapomínat na to, že my jsme doba, my jsme ti, kdo tvoří dobu. A o světě 

internetu to platí dvojnásob, neboť internet je takový, jaký ho tvoří lidé. Tento virtuální svět je do jisté 

míry stejný jako svět reálný. Jsou zde podvodníci i čestní. Hříšní i svatí, papež i ateista. Rozdíl je v tom, 

že ve virtuálním světě se pohybujeme netělesně a v reálném světě tělesně. O to více můžeme meditovat 

nad významem těla a o potřebě i problematice tělesného setkání v našich vztazích. 

Ale zpět ke dvoření. Zatímco v reálném světě se učešu,  hezky obleču, ženy se nalíčí..., ve virtuálním 

světě si musím vytvořit profil – jakousi vizitku, aby člověk mohl zaujmout. Tak jako v reálném světě si 

dáváme pozor na úchyláky a zlatokopky, stejně tak tomu je i ve virtuálním světě. Jak? Nejjednodušší 

pravidlo spočívá v tom, že si musím uvědomit limity virtuálního světa. Tento svět DOKÁŽE nahradit 

vztahy!!! Lze zde potkat stejně osamocené lidi, začít s nimi „chatovat“, poznávat se, ale mým cílem je mít 

vztah v reálném světě!!! Při hledání či navazování kontaktů je možné na to zapomenout!!! Proto, pokud 

někoho poznám, měl bych se snažit, po výměně základních informací, sejít se u kávy a poznat ho nejen 

skrze jeho „virtuální projev ducha“, ale i skrze způsob, jak se jeho duch projevuje v těle, a on(a) aby mohl 

poznat i mě. Tím myslím, abychom poznali vzájemnou boubelatost, neučesanost a případnou 

nesympatičnost. O tom, že jdu s někým novým na schůzku, je dobré dát někomu vědět. Podvodníci často 

pracují tak, že si nejdříve déle píší, aby vytvořili důvěrný vztah, a pak se chtějí setkat (důležité pro mladé 

slečny!). Tedy, důvěrný vztah nemám budovat skrze virtuální svět, ale skrze reálný – což je často těžší. 

Internet je pouze jiným místem setkání. 

Jsi „single“? Neboj se hledat a nechat se nalézt! Neboj se hledat ve virtuálním světě internetu! 

Bohužel Tolle lege mi nedává tolik prostoru napsat vše potřebné. Například by bylo potřeba se zmínit o 

významu anonymity při hledání na internetu, o strategii odmítání a přijímání nabídek na seznamovací 

inzerát; jak druhému říci, že mi v reálu není sympatický atd. Proto pro vás připravujeme projekt 

LIDIČKY, kde se budete moci více dovědět o problematice dvoření, vztahů a o jiných zajímavých 

tématech. Tento projekt, dá-li Pán, vám představím v příštím čísle Tolle lege.  

Br. Metoděj Orel, OSA 

 

Pokračuje oprava varhan kostela. Příspěvek je možně poslal na účet: 1942811389/0800 

Var. symb.: 1717. Díky za štědrost. Více informací u Štěpána Svobody. 
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Novoroční vycházka 
 

Letos jsme se sešli u stanice metra Rajská zahrada, abychom v rámci pravidelných Novoročních vycházek 

pokračovali v prohlídce méně známých částí našeho hlavního města. 

Od metra jsme se vydali přes část sídliště Černý Most k naučné stezce Prahy 14.  

Příroda se tentokrát netvářila „lednově“, místo sněhu se na poli zelenaly ozimy. Kolem zahrádkářských 

osad jsme došli k rybníku Martiňák (U Čeňku) a odtud se vydali do přírodní rezervace V pískovně na 

pomezí Dolních Počernic a Hostavic, která je jednou z nejvýznamnějších přírodních lokalit Prahy 14 se 

vzácnou flórou i faunou. Okolní cesty přímo vybízejí k procházkám či jízdě na kole. (Z informační tabule 

jsme se dověděli, že se tam provozují i adrenalinové sporty, jako je průjezd brodem a terénními pasážemi, 

my jsme se spokojili s průchodem poněkud rozměklou cestou ). 

Následovala historická obec Hostavice, zmíněná už ve středověku. V roce 1934 tam podnikatel Tomáš 

Baťa zakoupil Kolmanův statek a chtěl tam vybudovat rozsáhlé zahradní město, ale kvůli politickým 

okolnostem nebyl jeho plán nikdy realizován. V bývalém nově opraveném zámečku, obklopeném 

parkem, sídlí nyní soukromá sportovní vysoká škola. A kousek od ní je půvabná dřevěná zvonička z roku 

1730 se šindelovou stříškou. 

Pokračovali jsme ke Kyjím. Před námi se objevil suchý polder Čihadla. Když jsme přes něj procházeli po 

dřevěné stezce, neměli jsme pocit, že jsme v Praze. Lesíkem podél meandrující Rokytky jsme došli 

k zastávce autobusu u románského kostela sv. Bartoloměje, jehož interiér jsme si prohlédli na předminulé 

Novoroční vycházce.  

Procházka byla nenáročná, počasí nám přálo a zase jsme poznali něco nového. Škoda jen, že nás nepřišlo 

více. Ivanovi děkujeme za přípravu i realizaci vycházky a těšíme se na další. 

                                                                                                                                             Zdena 
 

7. Farní shromáždění konané dne 23.01.2014 

  

Přítomní zástupci jednotlivých komunit: za českou komunitu: 14 farníků; za španělskou komunitu: 3 

farníci, za anglickou komunitu: 4 farníci (celkem: 21 farníků)                                      

Program: 

A) Přivítání a modlitba B) Zhodnocení fungování: 1) jednotlivých komunit; 2) spolupráce komunit 

C) Liturgie D) Ekonomie E)Různé 

A) Po přivítání P.Vítem Mariuszem a společné modlitbě „Otče náš“ v latinském jazyce  se řízení tohoto 

shromáždění ujal P.Juan.  

B) Zhodnocení fungování farnosti: „Kde jsme a kam (jako společná farnost) směřujeme“ 

1) jak funguje farnost: 

- pro dobře fungující španělskou komunitu je typické, že je „aktivním centrem“ pro španělsky hovořící 

katolíky v Praze (trvale žijící i turisty) 

- v české komunitě se projevuje velký úbytek trvale žijících farníků na území Malé Strany a dochází k 

absenci většího  osobního kontaktu pro nově příchozí; velmi pozitivně bylo hodnoceno „misijní úsilí“ 

v rámci Roku misie; především při pouti do sv.Dobrotivé 

- v anglické komunitě se osvědčuje osobní pozvání; je velmi dobrá spolupráce s rodinami dětí, ovšem 

například chybí tradice účastí na poutích do sv.Dobrotivé a tak účast je mizivá 

2) spolupráce komunit 

- v oblasti charity je velmi dobrá spolupráce anglické a české komunity, čímž se každou sobotu zvyšuje 

počet bezdomovců (v současné době až 90 osob), kteří dostanou vydatnou sobotní snídani a v charitním 

šatníku oděvy. Anglické komunitě patří za tuto aktivitu a pomoc velký dík!  

- velmi dobrá je tradiční spolupráce při 3.neděli - adventní „Pastorela“, kterou připravuje španělská 

komunita; vázne však větší zapojení dětí z české komunity 

- tradičně anglická komunita připravuje a zve i ostatní členy farnosti na oslavu Thanksgiving Day  
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- velmi dobré bylo zapojení všech tří komunit do 2.farních slavností na Kampě, i když vzhledem velkému 

dešti a následné povodni musely být farní slavnosti předčasně ukončeny 

- misijní skupiny jednotlivých komunit pracovaly nezávisle na sobě 

- pouti na Velehrad se zúčastnilo poměrně málo farníků, především z české komunity  

- FARNÍ PLES se konal až na jaře v Arcibiskupském paláci a osvědčil se 

- při Noci kostelů fungovala i španělská misijní skupina pro španělsky hovořící příchozí 

Návrh, aby španělská a anglická komunita připravila materiály, které by oslovily cizince přicházející do 

Prahy 

C) Liturgie   

- Společné mše svaté: všichni přítomní se shodli, že stávající způsob slavení společných mší sv. je pro 

všechny přijatelný (střídání se ve čtení textů a krátké promluvy v jednotlivých jazycích)  

- „půlnoční“ ve 24,00, která byla bohoslužbou slova především pro anglickou komunitu, příchozí tak 

neoslovila (většinou turisté), kteří ovšem chtějí tradiční „půlnoční mši sv.“. Z české komunity, vzhledem 

k času a místu, bylo minimum věřících 

- velmi dobře byla hodnocena účast „orchestru“ při společné bohoslužbě „Božího Těla“ 

- tradičně dobrá je účast všech komunit při Květné neděli 

- při společných bohoslužbách, během kterých se vychází do ulic Malé Strany, je třeba lepší „megafony“ 

* úkol pro všechny komunity: obnovit si znalost modlitby Otče náš v latinském jazyce stále trvá 

Společně připravované texty pro společné bohoslužby jsou kladně hodnoceny. 

*P.Verner – sbormistr Svatotomášského sboru - opět zdůraznil, že je třeba přesně naplánovat účast sboru 

při velkých mších svatých  

* anglická komunita požádala sbormistra P.Vernera, aby i v průběhu roku (alespoň 4x) při anglické mši 

sv. působil Svatotomášský sbor; vzájemně si dohodnou termíny. 

- česká komunita a „dětské mše sv.“ - je třeba stanovit pravidelný termín konání dětských mší, vzhledem 

k tomu, že většina rodin s dětmi do kostela sv.Tomáše dojíždí! 

Dále byl vznesen požadavek, aby vždy alespoň několika větami byly při kázání osloveny i přítomné děti 

(a adolescenti) 

* nově vznikla skupina mladých, která po pondělní večerní mši sv. v kapli sv.Barbory zpívá chvály a 

další. Všichni jsou vítáni. 

* účast farníků na pravidelné modlitbě Nešpor (po-pá v kapli sv.Barbory v 18,45) není velká, i když je 

zvyšující se účast na večerních mších sv.  

*Ministrování:  v české komunitě stále trvá úbytek ministrantů; je třeba se za ministranty modlit. 

*v průběhu roku 2014 se plánuje uskutečnit „Kurz pro ministranty“;  nedostatek ministrantů je i ve 

španělské komunitě. 

OPĚT SE ZDŮRAZNILA NUTNOST OSOBNÍCH POZVÁNÍ, VĚTŠÍHO VZÁJEMNÉHO 

INFORMOVÁNÍ (propojení e-mailem) atd. 

*Farní prostory: spoluzodpovědnost - trvá požadavek na péči o úklid kuchyňky a udržování všech 

společných přístrojů v kuchyňce  

D) Ekonomie  

*  na opravu varhan je stále třeba další finanční prostředky a proto se všichni přítomní dohodli, že budou 

na ni věnovány výtěžky ze všech společných akcí, ale i speciálně dopředu avizované samostatné sbírky, 

např. 1.neděle v měsíci bude konána sbírka na varhany a dojde k výraznější prezentaci právě probíhající 

opravy varhan 

- dva velké projekty, které připravuje anglická komunita 1) další okna do ambitů - probíhá; 2) nové topení 

v kostele - probíhá 

* pro podporu studenta v Nigérii je třeba měsíčně přispět cca 180. USD (trvale přispívá 5 farníků, což 

nestačí a tak  zbytek doplácí augustiniánská komunita)  

E) Různé-diskuse:  

* P.Verner požádal, aby večer v  ambitech bylo více světla  



6              www.augustiniani.cz                 Tolle Lege                                       Únor 2014 

 

* anglická komunita požádala o větší informovanost o plánovaných koncertech a vystoupeních 

Svatotomášského sboru, kterých by se rádi zúčastňovali  

*Farní rada se uskuteční ve čtvrtek 30.01.2014  

* Všichni přítomní se dohodli, že 8. farní shromáždění se uskuteční i v roce 2015, termín bude stanoven 

při setkání Farní rady dne 30.1.; před konáním 8.FS je nutné uskutečnit masivnější „osobní pozvání“, aby 

byla větší účast farníků 

* v průběhu roku 2014 proběhne příprava misijních skupin na „Praha 2015 -  Rok misijí“  

*Závěrečná společná modlitba Zdrávas Maria byla v latinském jazyce. 

 

Zapsala: Marie Hradecká 23.01.2014 

 

Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1, 

uskutečněného dne 30. ledna 2014  
 

Hodnocení činnosti za období od 9/2013 do Vánoc 
 

v úvodu P.Vít stručně zopakoval závěry z uskutečněného 7.farního shromáždění ze dne 23.1.2014 

s tím, že stále přetrvává nouze o nové ministranty. Nedělní modlitba růžence bude zaměřená na 

povolání ke službě u oltáře (otcové i děti). Nutnost stanovit přesná data konání dětských mší sv. 

Znovu bylo zdůrazněno, že malostranská farnost je složena z unikátních kostelů: sv. Tomáš, sv. Josef, 

sv. Karel, Panna  

Maria pod řetězem a Panna Maria Vítězná.  

Plánované návštěvy farníků z jednotlivých kostelů se neuskutečnily až na výjimku při slavnosti 

Božího Těla – farníci z kostela P.Marie pod řetězem se zúčastnili společně s farníky sv.Tomáše 

slavení tohoto svátku 

 

Náměty pro činnost od 2/2014 - 8/2014 

 

Kalendář plánovaných akcí mezi 2/2014 – 8/2014: plánované akce budou uvedeny na 

www.augustiniani.cz  

 

* Dětské mše svaté se budou konat první neděli v měsíci: 2.2.; 2.3.; 6.4.; 4.5. a výjimečně až 15.6. 

(spojená s 1.sv.přijímáním) 

Stále platí: Je nutné se zamyslet nad tím, čím se liší augustiniánská farnost od jiných farností; jakou 

má naše augustiniánská farnost identitu; jak se více otevřít veřejnosti… 

 

11.2. od 10,00 po celý den v kostele sv.Karla se uskuteční DEN NEMOCNÝCH (sestry srdečně zvou 

všechny farníky) 

postní rekolekce pro farnost sv.Tomáše  se uskuteční  v sobotu 15.3. od 9,00 hodin u  sester 

boromejek ; program bude upřesněn 

19.3. večerní mše svatá v 18,00 za účasti Svatotomášského sboru bude v kostele sv.Josefa  

13.4. Květná neděle - tradičně všechny tři komunity a průvod s oslíkem od 11,00 hodin od P.Marie 

Vítězné ke sv.Tomáši 

XVI. augustiniánský týden 22.4.-25.4. téma: Augustiniánská pedagogika 

Farní ples se uskuteční 25.4.2014 

28.4.-2.5. činnost  Misijní skupiny, též jako příprava na rok 2015, kdy se uskuteční  VELKÁ 

PRAŽSKÁ MISIE 2015 

16.5.2014 ve 20,00 společné Nešpory u sv.Tomáše a potom průvod na Karlův most 

23.5.2014 NOC KOSTELŮ 

25.5.2014 žehnání růží sv. Rity (dne 22.5. svátek sv.Rity) 

http://www.augustiniani.cz/
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31.5.2014 XVII. pouť do sv.Dobrotivé 

7.6.2014 FARNÍ SLAVNOSTI 

14.6.2014 OSLAVA ŠKOLY 

22.6.2014 Corpus Christi společná mše svatá s průvodem (bude připraven nepromokavý baldachýn) 

P. Filip Milan Suchán O. Praem, rektor kostela P.M. pod Řetězem sdělil, že se připravuje připomínka 

1.světové války s tím, že Řád Maltézských rytířů-česká provincie zavedla  sanitní vlaky 

 

V říjnu 2014 se připravuje mimořádná synoda o rodině a rok 2015 bude celý zaměřený na rodiny. 

 

Zapsala: 31.1.2014  Marie Hradecká               

 

Evangelium v letošním církevním roce 
Před liturgickou reformou provedenou na základě směrnic Druhého vatikánského koncilu se každoročně 

četly při mších sv. stejné perikopy (církví stanovené úryvky z Písma). Koncil si ovšem přál, aby „stůl 

Písma svatého byl bohatěji prostřen“. To se projevilo především o nedělních mších, a to v našem římském 

obřadu, zatímco starobylé východní obřady si ponechaly své původní liturgické knihy, což platí i pro naše 

řeckokatolíky. Originál obnovené římské liturgie je – světe, div se – latinský, avšak biskupské konference 

byly pověřeny tím, aby jej nechaly přeložit s následným schválením Svatého stolce do národních jazyků. 

Tak jsou k dispozici pro slavení eucharistie potřebné liturgické knihy v češtině: misál a série lekcionářů. 

Podle starého římského obřadu – ano, toho „tridentského“ – se četlo jedno čtení a evangelium. Dnes jsou 

o nedělích čtení dvě, proložené zpívaným žalmem. První čtení je (kromě velikonočního období) 

starozákonní a svoji tematikou odpovídá evangeliu. Druhé je, jak se dříve říkalo, „apoštol“, tedy většinou 

sv. Pavel, a ten si jde o nedělích svou cestou. Nedosti na tom. Celá tato soustava čtení se opakuje 

v tříletých cyklech: na rok A připadá evangelium podle Matouše, na rok B podle Marka, na rok C podle 

Lukáše. Ani Jan nepřijde zkrátka: nejvíce se čte o velikonočním období. 

První adventní neděli jsme začali liturgický rok A, takže se o nedělích na pokračování seznamujeme 

s obsahem prakticky celého Matoušova evangelia. Teď v únoru dojde k jedné vynechávce, protože místo 

4. neděle v mezidobí budeme slavit svátek Uvedení Páně do chrámu – dříve Očišťování Panny Marie, 

lidově „Hromnice“. To se bude číst svěží Lukášovo vyprávění o tom, jak Panna Maria se svatým Josefem 

obětují novorozeně Ježíše v jeruzalémském chrámě a Simeon s Annou prorocky hovoří o tomto 

podivuhodném Mariině dítěti. Tak snad nebude svatý Matouš žárlit. Bohatě si to vynahradí o dalších 

třech únorových nedělích. Uslyšíme úryvky z Ježíšova horského kázání: o soli země a světle světa, o tom, 

jak chápat přikázání „nezabiješ“ a „nezcizoložíš“, o tom, co je láska k nepřátelům a jak se nestarat o 

zítřek, když přece každý den má dost svých starostí. 

Horské kázání je první z pěti velkých bloků Ježíšových řečí, zakomponovaných v Matoušově evangeliu. 

Jsou to právě horské kázání (kap. 5–7), pak řeč k učedníkům které Ježíš poprvé vysílá misionařit (kap. 

10), poté velká série podobenství (kap. 13), dále řeč o tom, jak má vypadat soužití v církvi (kap. 18) a 

konečně apokalyptická vize zkázy Jeruzaléma a konce světa (kap. 24). Ejhle: vylouplo se nám pět 

takových oddílů. A kolik že má knih Mojžíš? Také pět. A ve kterém evangeliu Ježíš říká, že přišel 

Mojžíšův Zákon nikoli zrušit, nýbrž naplnit? Právě v Matoušově. Ano, Matoušovo evangelium je ze 

všech čtyř to „nejžidovštější“. Vzniklo jistě v prostředí křesťanů ze židovství, kteří v Krista uvěřili a 

kladli si otázku: To všechno, co jsme se naučili od Mojžíše, neznamenalo tedy nic? Evangelista tedy 

vybírá jako odpověď z bohaté zásobnice toho, co kdy Mistr při svém veřejném působení řekl, právě ty 

výroky, které na takovouto otázku dávají odpověď. 

Pro upoutání pozornosti při nedělních čteních takový malý tip: Říká Ježíš v evangeliu podle Matouše 

„království Boží“ nebo „království nebeské“? Zdrženlivá úcta k Božímu jménu, tak drahá věřícím 

Mojžíšovy staré smlouvy, radila evangelistovi důsledně používat druhou variantu. A také budete moci 

frajeřit, uslyšíte-li číst někde evangelium, kde Ježíš hovoří o království. Když tam bude „nebeské“, 

řeknete ostatním: „To je od Matouše, to fakt nepoznáš?“ 

Stanislav Přibyl    
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Víš, že…? 
* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 6.2. od 19:30  v klášterním refektáři 

* 6. února, svátek sv. Doroty, poutní mše sv. v kapli sv. Doroty ve 12:15 hod. Při pouti je možno získat 

plnomocné odpustky. Při večerní mši sv. v 19:00 hodin zpívá Svatotomášský sbor. 

* 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: Kniha Deuteronomium 

* 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.   

* V neděli 2.3. v 15:30 hodin proběhne v kapli sv. Barbory další koncert Festivalu duchovní hudby pod 

názvem Pocta Antonínu Dvořákovi; účinkuje Verner Collegium a sólisté Svatotomášského sboru s 

varhanním doprovodem Marie Trefné, program z díla Antonína Dvořáka. 

Narozeniny v lednu:  
V tomto měsíci mají narozeniny tito naši farníci: 2.2. Marie Šárová; 6.2. Kateřina Trefná; 6.2. Jan 

Jelínek; 10.2. Sylvie Rysová; 12.2. Jiří Horský; 12.2. Barbora Hirnerová; 12.2. Vojtěška Heřmanová; 

13.2. Marie Kazdová; 16.2. Ota Jelínek; 16.2. Patrícia Jarešová; 18.2. Jaroslav Veis; 20.2. Jakub Kučera; 

24.2. Petr Hajkr. 

                                                          Poděkování                                                                                         
Byl jsem pověřen zúčastnit se setkání s panem kardinálem. Hlavním tématem bylo zhodnocení 

návštěvnosti našich kostelů a betlémů během vánočních svátků. Bylo to pěkné a plodné setkání: zahájili 

jsme ho modlitbou a začali hodnotit naše snažení. Tímto bych také rád tlumočil slova poděkování od O. 

Kardinála Duky všem, kteří se účastnili aktivně při organizaci, hlídání a poskytování informací v našem 

kostele. Připomněl také, abychom si nezapomněli poznamenat do svých diářů a kalendářů datum 23. 5. 

2013, kdy bude probíhat Noc kostelů. 

František Futera 

Dobrou chuť! 
Cibulový koláč 
Po Vánocích máme skoro všichni chuť spíše na slané, tak vám dám jeden dobrý recept. 

Na těsto budeme potřebovat: 30 dkg hladké mouky, 15 dkg másla, špetku soli a 4 lžíce studené vody. 

Na náplň budeme potřebovat: 50 dkg cibule, 4 dkg IVY, 1/4 l smetany, 1 lžíci polohrubé mouky, 2 

žloutky, 13 dkg sýra, sůl, pažitku. 

Uděláme těsto a dáme ho minimálně na půl hodiny do chladu odpočinout. 

Uděláme si náplň: cibuli nakrájíme na plátky, krátce osmahneme na tuku, zalijeme smetanou, do níž jsme 

rozmíchali mouku, a trochu povaříme. 

Prochladlou směs osolíme, přidáme žloutky a větší část strouhaného sýra a promícháme. 

Těsto rozválíme a dáme buď na vymazaný a vysypaný plech nebo na pečící papír, propícháme hustě 

vidličkou, nalijeme na to náplň a upečeme. Těsně před upečením posypeme zbylým strouhaným sýrem. 

Dobrou chuť.                                               Hanka 

Pro vnitřní potřebu církve vydává 

©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2014  

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.  

http://www.augustiniani.cz/
mailto:osaprag@augustiniani.cz
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