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Existuje vůbec Bůh? 

Význam této cesty je nejlépe vyjádřen jejím mottem: “Kde je Bůh, tam je budoucnost.” Znamená 
to, že musíme vrátit do svého zorného pole Boha – Boha, který tak často není přítomen, ale 
kterého tolik potřebujeme. 

Mohli byste se mě zeptat: “Ale existuje vůbec Bůh? A pokud ano, záleží Mu vůbec na nás? 
Můžeme na Něj dosáhnout?” Je jistě pravda, že Boha nemůžeme postavit na stůl, dotknout se 
Ho, nebo Ho zvednout rukou jako obyčejné předměty. Musíme ale znovu objevit svou schopnost 
Boha vnímat, která v nás je. Můžeme získat nějaké tušení o Boží velikosti z velikosti vesmíru. Svět 
můžeme využívat pomocí technologií, protože je postaven racionálně, a v této veliké racionalitě 
světa můžeme vidět něco z Ducha Stvořitele, ze kterého vzešel. V kráse stvoření vidíme odraz 
Boží velikosti a dobroty. V Písmu Svatém slyšíme slova věčného života, která nepřichází od lidí, 
nýbrž od Něj – v nich slyšíme Boží hlas. Konečně můžeme také spatřit Boha v setkání s druhými 
lidmi, kterých se On dotkl. Nemyslím tím jen velká jména (od svatého Pavla přes Františka z 
Assissi až k Matce Tereze), mám na mysli prosté lidi. O těch sice nikdo nemluví, ale když se s 
nimi setkáme, vyzařují vlastnosti dobroty, upřímnosti a radosti, a víme, že Bůh existuje a dotýká 
se nás. 

Proto se v tyto dny pokusme Boha znovu uvidět a stát se lidmi, kteří vnáší do světa světlo naděje, 
které pochází od Boha a pomáhá nám žít. 

Benedikt XVI 
Cesta do Nemecka .22-25 září 2011 

 
Poznáváme sv. Augustina 

www.svatyaugustin.cz 
 

Marcel Černý 
 

       Potkala jsem… 
Znám se  s paní sousedkou, blížící se ve zdraví devadesátce.  
Boha vnímá jako doznívání starých časů, církev  jako spolek na úrovni Baráčnických rycht, 
včetně  podobné současnosti i budoucnosti, kostely jako památku na um Čechů stavitelů a dobré 
koncertní síně a kněžská povolání jako pohřební servis pro pošetilé zemřelé staříky a stařenky. 
Pro případnou věřící mládež má určité porozumění, protože časem dozrají a pochopí, že Bůh 
v životě vzdělaného člověka není ničím důležitým. 
… 
Při mé poslední návštěvě mě tato paní překvapila tím, že na mě netrpělivě čeká, protože mi musí 
vyprávět svůj neuvěřitelný příběh.  
Jako milovnice dramatického umění poslouchala  rozhlasovou hru. Ta vyprávěla příběh 
umírajícího otce, u kterého je v posledních minutách jeho života syn, kněz. Oba jsou ze sorty 
celoživotních nadšených a aktivních  fotbalových fanoušků. Otec se i v konečné životní chvíli 
domáhá novinek z  fotbalového světa, syn myslí na pomíjivost fotbalových aktualit ve světle 
blížící se smrti, na kterou chce otce připravit. Otec záměrně uhýbá a během rozhovoru umírá. 
Syn se u zemřelého s dojetím modlí modlitbu Otče náš… 



Sousedka se mi svěřila, že se jí při této závěrečné scéně začala vybavovat slova modlitby, kterou 
naposled slyšela v sedmi letech a každé slovo, které teď silně prožívala, jako by  z ní prý 
odplavovalo něco nepěkného. To nepěkné bylo hlavně její lpění na věcech a ideologiích, které se 
jí najednou  zdály nicotné a hloupé. 
Po skončení přenosu se snažila sestavit dohromady celou modlitbu a ostýchavě se ptala, jestli 
bych ji mohla přehlédnout, aby v ní něco nechybělo, protože se ji teď modlí každý den a neumím 
si prý představit, jaká je to radost! 
Možná, že i někdo z nás bude mít o letošních Vánocích příležitost podobně někoho duchovně 
osvěžit a třeba se s námi o zkušenost i podělíte.  

 
E. B. 

 
 

Augustiniánská škola je radostná 
 

Sv. Augustin by při pohledu na to, co se událo po slavnostním zahájení školy 1. září, určitě řekl 
dnešním slovníkem „hustě“. 
V čele s Otci Juanem, Antoniem, Williamem, Vítem a budoucími Jozefem a Mirkem se všem 
dětem, rodičům, učitelkám MŠ i ZŠ, Sestře Bernardě a i panu Láďovi podařilo mnoho. 
 Proč tomu tak bylo, je a doufejme nadále bude? „Jednoduše.“ Všichni jsme totiž ochotni si 
naslouchat a přemýšlet o tom, co ten druhý říká, navrhuje. Přistupujeme k řešení vždy z hlediska, 
jak věc PŮJDE vyřešit a ne opačně. A tak společně vytváříme pravidla, která chceme a budeme 
dodržovat, aby nám všem bylo dobře a cítili jsme se bezpečně. Denně vylepšujeme a tvoříme. 
Prožili jsme Sluníčkový den, kdy i Sestra Bernarda měla na sobě „ záblesk slunečního paprsku – 
tedy něco žlutého.“ 
Vydařil se 1. SVATOVÁCLAVSKÝ běh areálem Sestřiček. Největší aplaus sklidila S. Alexie, 
protože běžela celou trasu se skupinou svých předškoláků v pantoflích. Jinak se na bezpečnost 
závodníků velmi dbalo. Otec Juan obtěžkaný megafonem závodil ve všech kategoriích – tedy 3 
krát a jen prvňáci ho trochu převálcovali. Účastníci závodu bez úrazu doběhli do cíle, kde je 
čekala sladká odměna. Společně jsme pak zatleskali všem vítězům. 
27. 9. se předškoláci i prvňáci vypravili pomodlit se u Svatováclavské kaple v katedrále na 
Pražském hradě. Na první výlet všech dětí to bylo trochu odvážné sousto, ale my jsme to  
zvládli. Byli jsme atrakcí pro turisty po celé cestě a i uvnitř katedrály, kde se nás okamžitě ujali 
místní kustodi a doporučili naší skupině nejlepší prohlídkovou trasu. U kaple sv. Václava jsme si 
potichu zazpívali. Po odchodu z Hradu, jsme na Malostranském náměstí nastoupili do tramvaje a 
pak nás metro dopravilo až na Kačerov. 
Těšíme se na další společné zážitky. 
 

Kateřina J.  
Učitelka 1. Třídy 

www.skolasvatehoaugustina.cz 



Víš, že…? 
 
* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 6.10 od 19:30 
 
* 16. října bude udělována v našem kostele při mši sv. v 9:30 hodin svátost nemocných. K této svátosti 
zveme věřící, kteří jsou nemocní (každého věku) a všechny, kteří dosáhli věku 65 let. Zájemci se mohou 
přihlásit v sakristii.  
 
*Podzimní setkání ministrantů  bude probíhat 07. a 08. října  ve sv. Dobrotivé. Sraz  v pátek 07. 
v 15:00 hod  v klášteře. Zpět se vrátíme v sobotu okolo 18:00 hod.  
 
*Změna času večerní nedělní mše sv.:  Od 30. října bude v 17:00 hod.  
 
*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 tohoto roku: Liturrgie. 
 
*Tento školní rok 22. každého měsíce bude sloužena mše sv. ke cti sv. Rity, patronky v beznadějných 
situacích.  Po mši sv. bude pobožnost u oltáře sv. Rity s požehnáním růží. 
 
* Promítání fotografií ze sborového zájezdu do Francie bude ve čtvrtek večer 27.10 od 19:30 hodin 
 
* 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. 
  
* Brigáda v našem klášteře ve sv. Dobrotivé v Zaječově. Tento měsíc se setkáme 8.10. Sraz před 
kostelem sv. Tomáše v 9:30 hod. Zpět budeme okolo 17:30 hod. Dík! 
 
* 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.   
 

Dobrou chuť 
 
O prázdninách mi přišel mailem zajímavý recept na špekové knedlíky, a protože knedlíky jsou 
nejmilejším jídlem mého manžela, tak jsem to hned vyzkoušela. A byla jsem tak pochválená, 
jako  snad ještě nikdy. A tak se honem s Vámi chci o recept podělit. A jak je mým zvykem, 
trochu jsem to upravila, tak Vám předkládám už upravenou verzi. 
Špekové knedlíky na páře 
Budeme potřebovat: 12 housek, 10 dkg vyškvařeného sádla, 5 vajec, 350 ml mléka, 2 cibule 
nebo svazek jarní cibulky i s natí, 25 dkg anglické slaniny, 15 dkg hrubé mouky plus nějakou na 
obalení, hrst petrželky kudrnky, 2 špetky sušené majoránky, sůl, pepř a muškátový květ nebo 
oříšek, jak kdo má rád podle chuti. 
Housky nakrájíme na kostičky. Na sádle osmahneme cibuli a slaninu a přidáme to k houskám. 
Když to trochu vychladne, přidáme mléko a vejce, mouku, bylinky a koření. Zpracujeme na 
těsto, jde to hůř, asi jako tenisáky, o kterých jsme mluvili  vloni, ale jde to. Tvarujeme knedlíky 
ve velikosti golfových míčků ( menší než tenisáky a větší než na ping pong) a obalujeme v hrubé 
mouce. Vaří se na pařáku zhruba 13-15 minut. Podáváme se zelím. 
Tato porce je asi pro 5 lidí, jsou-li u stolu hladovci, tak pro 4. 
                                             Dobrou chuť !                                                    Hanka 
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„Žít dobře umí ten, kdo se umí dobře modlit“ 
 (Sv. Augustin) 

 

 
 
 

 V tomto měsíce mají narozeniny tito naši farníci:  
4.10. Daniel Verner 
16.10. Jan Verner 
10.10. Antonín Brčák 
10.10. Markéta Polová 
10.10. Klára Brčáková 
13.10. Josef Budíš 
14.10. Marie Džbánková 
16.10. Pí Šebková 
19.10. P. Vít  Marciniec 
19.10. Tomáš Pola 
30.10. Jaroslav Beneš 
 

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

* u sv. Josefa   u. sv. Tomáše  

 

 

 
 

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.  


