
 

 

Tolle Lege 

 

Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Květen 2015, r. XIX. č. 206 

 

„Člověk bez víry je jako pocestný bez cíle, jako někdo, kdo bojuje bez naděje na vítězství.“ (Sv. Augustin) 
 

NAPODOBENÍ MARIE PODLE SV. AUGUSTINA. 
 

 Následování Marie je jedním z klíčů Augustinova učení o Panně Marii.  Církev, tedy křesťané, Kristovo 

tělo, následují Marii. 

 Následování Marie představuje cestu ke Kristu, je to forma souznění s Kristem. Maria se tedy stává 

příkladem pro život a konání křesťanů. Utváří křesťanskou realitu s mateřskou příkladností a ztělesňuje 

princip jednoty věřících. Mezi body, na nichž se toto uspořádání zakládá, můžeme jmenovat :
 

 

„Virginitas mentis“, čistota ducha v celistvé víře, pevná naděje, upřímné milosrdenství, čímž je u Marie a 

v církvi plodné  panenství, jehož prostřednictvím je počat v duši Kristus.  

Tato „Virginitas mentis“, možná v každém stavu, dosahuje svého nejvyššího projevu v oddané panenské 

čistotě. Vyzdvihují se rovněž ctnosti pokory a poslušnosti vůči vůli Otce. 

 Pravděpodobně a s přihlédnutím k času, který nám dovoluje prokazovat Marii kult, jež jí právem 

náleží, je toto poučením, které si můžeme odvodit z Augustina. Vyzdvihnout Krista je nutné a základní - 

závislost a podřízení Panny Kristu je jedním z klíčů Augustinovy mariologie – ale neopravňuje nás, 

abychom zapomněli na Marii. Ve svých kázáních na ni nezapomněl ani hipponský biskup. Maria má své 

místo v dějinách spásy. Ježíš, Syn Boží, se zrodil z ženy. Nebojme se přiznat tuto víru, pro niž „položily své 

životy tisíce mučedníků na celé zeměkouli“. Nezapomínejme na její příklad, víru a oddanost. Napodobením 

jejího příkladu se snažme uskutečnit větu z kázání 189: „ Jeho matka ho chovala v náruči, chovejme ho ve 

svém srdci. Panna byla obtěžkána vtělením Krista. Ať jsou naše srdce obtěžkána vírou v Krista. Ona 

porodila spasitele. Naším plodem budiž chvála. Nebuďme neplodní, ať je naše duše jako plodné lůno 

otevřena Bohu”.   

 Křesťan, který prostřednictvím čisté víry a konáním ctností neprobouzí Krista ve své duši, je 

neplodný a prázdný. Šíření evangelia a svatý život, jako existenční postulát Kristova učedníka, má v Panně 

Marií svůj první příklad: její mateřství a naplněné panenství jsou příkladem pro konání ctností. 

 Církevní význam Matky Pána nebyl zapomenut ani na druhém Vatikánském koncilu : 

 „V tajemství církve, která je plným právem také nazývána matkou a pannou, blahoslavená Panna 

Marie předchází jako vynikající jedinečný vzor jak panny, tak matky. Ve víře a poslušnosti totiž zrodila na 

zemi Otcova Syna, aniž poznala muže zastíněná Duchem svatým, jako nová Eva, která nedopřává víru 

starému hadu, nýbrž ji věnuje, nijakou pochybností neporušenou, Božímu poslu. Zrodila však Syna… 

 A tak církev, která rozjímá o její tajuplné svatosti, napodobuje její lásku a plní věrně Otcovu vůli, 

stává se přijetím Božího slova také matkou: kázáním a křtem totiž rodí k novému a nesmrtelnému životu děti 

počaté z Ducha svatého a zrozené z Boha. A je také Panna, protože neporušeně a čistě zachovává věrnost 

slíbenou snoubenci a napodobuje matku svého Pána v tom, že silou Ducha svatého zachovává panensky 

neporušenou víru, pevnou naději a upřímnou lásku (LG.63.64).  P. Antonio Rivas, OSA. Farář 
 

Dny víry 2015 v Praze.  

Co jsou Dny víry? 
„Dny víry“ je týdenní evangelizační akce připravovaná na začátek června 2015 v Praze. 

Uskuteční se v termínu 30. května - 6. června 2015 na území celého hlavního města. 

Cílem akce je oslovit a zaujmout co nejvíce obyvatel města, představit život místní církve, 

zprostředkovat zkušenost s Kristem a nabídnout navazující kontakty a program. 

Více informace na: http://dnyviry.evangelizace.cz/ 

 

http://dnyviry.evangelizace.cz/
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Potkala jsem… 
„Seš nemožná socka!“ - honí se Kačce v hlavě, protože to slyší každou chvíli ve třídě. Je to proto, že nemá na 

tričku značkovou fajfku, nepřelívá si hlavu barevnými šampóny, které ostatním holkám samy od sebe nabízejí 

jejich maminky, a její rodiče mají starobylé auto, ve kterém se jezdí na střídačku, protože je jich doma 

dohromady šest. Kačka si navíc také myslí, že ve třídě oblíbené kreslené figurky jsou šerední pišišvoři, 

kouzelnický kluk je vymyšlený pajďoch a teď neví, proč by se měla těšit, jak si na škole v přírodě zafetuje a na 

letním táboře si v noci užije s klukama. 

Do třídy se v pololetí přistěhovala nová holka Debora. I ona je socka, protože její tatínek je doktor v nemocnici 

a mají docela málo peněz, protože je jich doma pět dětí a jejich maminka je s nimi doma. 

Na Deboru vůbec nepůsobí, že nejdůležitější holka ze třídy zpívala v televizi a je Miss jogurt a ani to, že Patrik, 

kterého všechny holky milují, má už zase nový mobil a ty staré klidně rozdává na pařbách u nich doma, protože 

si přes sobotu, kdy je sám doma, může zvát koho chce a utratit pětitisícovku za pohoštění. 

Kačku ani nikdy nepozvali, ale Deboru teď ano. Jenže se ukázalo, že Debora nemá vlastně vůbec čas, protože 

chodí do filatelistického kroužku, Kačka se s ní potkala ve výtvarném oddělení v hudebce, potom překvapivě na 

náboženství a dokonce se staly soupeřkami při přehlídce klavírních talentů, kde Kačka vyhrála a Debora byla 

druhá a jedna její sestra třetí. 

Tak se Kačka s Deborou úplně skamarádily a koumají, jak vyzrát na nesocky. Už mají skvělý plán!  

E. B 

 

Vzpomínka na mistra Jana 
 

V letošním jubilejním roce, kdy si připomínáme 600. výročí od smrti mistra Jana Husa, se koná řada akcí 

k uctění jeho památky. 

Mons. RNDr. František Radovský, nynější plzeňský biskup a bývalý světící biskup pražský, vzpomněl nedávno 

na diskusním fóru v Lobkovickém paláci na památná slova papeže Jana Pavla II., který prohlásil v roce 1999, 

že lituje kruté smrti Jana Husa, který nebyl heretikem, ale velkým reformátorem církve.  

 

K poctě mistra Jana Husa se konal 10. dubna v kostele sv. Martina ve zdi koncert, kde účinkoval sbor Naši 

pěvci pod vedením Lydie Härtelové, na varhany preludovala Jiřina Dvořáková Marešová. Koncertu se zúčastnil 

i biskup Václav Malý. 

Program zahájily Písně Husovy a z doby Husovy, pokračovaly Biblické písně Antonína Dvořáka a pak byly 

uvedeny tři části z oratoria Johann Huss od hudebního skladatele Carla von Loewe. Sbor skladbu zazpíval v 

německém originále, k dispozici byl tištěný překlad do češtiny. 

 

V úvodu oratoria zazněla následující slova: 

 

„Bylo to čtrnáct a čtrnáct set let poté, co Spasitel přišel na svět, 

kdy na místo spásy vzplálo zlo, nad nímž nyní stojíme v údivu. 

Bylo to patnáct a čtrnáct set let poté, co Láska přišla na svět, 

kdy bez lásky upálili zbožného, a my nyní jsme udiveni dvojnásob.“ 

 

Po žalmu 73 zazněla modlitba: 

 

„Jen o jedno tě prosím a žádám, můj Bože, a Ty mi to neodepřeš. 

A když mne začne trýznit zlý duch, nenecháš mne klesat na mysli. 

Pomáhej, řiď a braň mne, Bože, můj Pane, ke cti Tvého jména. 

Kdo upřímně touží, tomu bude pomoženo. 

Na to pravím v radosti - Amen“. 

 

Toto oratorium bude znovu provedeno v rámci oficiálních akcí Národních slavností dne 6. července od 15.00 

v kostele u sv. Salvátora. V 17.00 hodin začne na Staroměstském náměstí ekumenická bohoslužba. 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                      Zdena 
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Rozhovor s P. Janem Nepomukem Aixnerem, OSA 

 
P. Jan Aixner, OSA, jak asi čtenáři a přátelé kostela sv. Tomáše vědí, je od začátku prosince loňského roku 

v kněžském domově v Českých Budějovicích. Při jedné z posledních návštěv jsme mu položili pár otázek, aby 

s námi sdílel, jak žije ve svém novém domově . 

 
Otče, kolik je vás v Kněžském domově? 
Deset. 

 

Jsou všichni kněží? 
Ne - jsou tu také dva laici. Žije tu kněz P. Xavier z kongregace petrinů, dalším knězem je premonstrát P. Pius a 

ostatní jsou diecézní kněží. 

 

Jaký je Váš každodenní život? 
Denní režim je pravidelný. V 8 hodin ráno je mše svatá, pak následuje snídaně. Potom nastává doba, kdy je 

možné si určit vlastní program. Záleží také na tom, jestli paní vedoucí potřebuje s něčím pomoci. V poledne se 

setkáváme u oběda v jídelně a někteří bratři se zdrží na kávu. Po obědě je volný čas do 17 hodin, kdy je 

modlitba růžence v kapli zasvěcené Sv. Gorazdovi. Po modlitbě růžence a po večeři je volný program do 22. 

hodiny večer. 

 

Co děláte většinu volného času? 
Čtu. Je tu velký klid, kterého si vážím. 

 

Chodíte na vycházky? 
Ano, ale je potřeba to oznámit. 

 

Spolupracujete s místní farností? 
Ano, hlavně před Vánocemi a během Velikonočních svátků. Na Zelený čtvrtek jsem koncelebroval také v 

katedrále sv. Mikuláše. 

 

Co Vám tu nejvíce chybí? 
Možnost zpovídání a celebrování mše pro lidi. 

 

Jste v kontaktu s lidmi z farnosti Sv. Tomáše? 
Ano, občas mi zavolají nebo napíší. Také mi telefonují kamarádi z maturitního ročníku. 

 

Jak se cítíte? 
Zdravotní stav se mi zlepšil.   

 

Máte dobrou péči? 
Péče personálu v Kněžském domově je velmi dobrá a 

pravidelná. 

 

Těšíte se do Prahy? 
Ano, těším se na návštěvu, ale vím, že zde zůstanu. 

 

Proč? 
Je tu klidné prostředí a mám tu velmi dobrou péči s ohledem 

na svůj zdravotní stav. 

 

Co byste vzkázal čtenářům Tolle Lege? 
Prosím čtenáře Tolle Lege, aby na mě pamatovali ve svých modlitbách. Já také na ně budu vzpomínat a za ně se 

modlit při mši svaté. 
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Jarní výlet do Tichého údolí 
 

Tradiční jarní výlet nás tentokrát zavedl do přírodní rezervace Roztocký háj, do Tichého údolí podél 

Únětického potoka. 

Sešli jsme se v sobotu 11. dubna v 10 hodin na stanici metra Dejvická v počtu devíti, pokud nepočítám 

čtyřnohého přítele, labradora Cejlona, průvodce a společníka nevidomé Jany. Konverzace se tentokrát nesla 

nejenom v češtině, jelikož dva mladí účastníci naší výpravy, Gábi a Carlos, jsou z Venezuely. 

 

Autobusem jsme se svezli do zastávky Kamýcká v Suchdolu a vydali se po naučné stezce směrem k Roztokám. 

Byl krásný jarní den - sluníčko, kytičky a zpěv ptáků, zkrátka všechno tak, jak to umí naservírovat probouzející 

se příroda. Po žluté značce jsme prošli zahradní osadou, odkud se naskýtá krásný panoramatický výhled na 

Prahu a na kaňon Vltavy, a pokračovali Suchdolským hájem až k Roztokám. Před nimi jsme odbočili vlevo a 

po modré značce prošli klidnou ulicí kolem mohutných prvorepublikových vil k výletní hospůdce Zvířátka (kde 

měli v kotci pár králíků a za plotem několik slepic). Po chvíli posezení s občerstvením jsme pokračovali ke 

kdysi výstavné restauraci Maxmiliánka do Tichého údolí a podél Únětického potoka kolem několika zaniklých 

mlýnů (v jednom z nich, v Trojanově mlýně, kdysi natočili seriál Byli jednou dva písaři) a kolem ohrad 

s koňmi. Z informačních tabulí jsme se dověděli, že tu kdysi vedla tzv. přemyslovská stezka a také Via magna, 

která sloužila kupcům, kteří obchodovali s jantarem a jiným severským zbožím. Nejvíc rušno bylo u lávky přes 

potok – pěší turisté, cyklisté, čtyřnozí miláčci a tentokrát i spousta žab. Ani jedna však nevypadala na zakletou 

princeznu… Jedna z nich zaujala našeho čtyřnohého průvodce, chtěl se s ní blíž seznámit, ale žabka náhle 

vyskočila, což nečekal, a tak raději pryč od ní. 

Chvíli jsme ještě pokračovali po rovině pod Holým vrchem a pak vystoupali do mírného kopce až k barokní 

kapli sv. Václava, bohužel zamčené. K zastávce autobusu to už nebylo daleko. Společně jsme dojeli zpět 

k metru Dejvická, kde jsme se rozloučili.  

 

Byl to opět jeden z vydařených, fyzicky nenáročných výletů krásnou přírodou s geologickými i historickými 

zajímavostmi. Děkujeme, Ivane a Radko, a už se těšíme se na ten příští.   

 

 

DOPIS  PRO  EVU  VERNEROVOU 

Milá Evo, 

na Hod Boží velikonoční po mši svaté děkoval pater William našemu Svatotomášskému sboru za všechnu tu 

krásu, kterou můžeme díky tomuto sboru zažívat v našem kostele. Říkal, jaké „andělské“ hlasy slyšíme z chóru 

od varhan, jaká nádherná hudba se rozeznívá tímto krásným kostelem a jak nám to anglická komunita maličko 

„závidí“. 

My z české komunity si to uvědomujeme a také víme, kdo je tím jedním z nejvýraznějších „andělských“ hlasů, 

který nám, vedle mnoha jiných příležitostí, tak často v neděli zpívá nádherným způsobem žalmy či jiné 

příležitostné zpěvy. 

Tvůj hlas, Evo, je opravdu krásný a my už jsme si na něj tak zvykli, že si jen těžko dovedeme představit, že bys 

nám nezpívala.  

Děkujeme Ti za Tvůj zpěv, za tvoji „službu“, za úsilí, které bezpochyby musíš vynaložit, aby nejen Ty, ale 

všichni Tvoji přátelé ze sboru, mohli tak úžasně a vysoce profesionálně obdarovávat nás, svatotomášské 

farníky. 

Právě nedávno jsi oslavila své významné životní jubileum a my bychom Ti chtěli popřát stálou Boží ochranu a 

Boží požehnání a abys ještě hodně dlouho svým zpěvem rozdávala tolik krásy jako doposud…..  

DĚKUJEME!!! 
 

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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                                                               29. května 2015 

Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Tomáše 
Program Noci kostelů 29. května 2015 

17:50 18:00 
Zvonění 
4 zvony kostele sv. Tomáše zdraví všechny poutníky Noci kostelů   

  

18:00 23:00 
Soutěž pro dospělé 
Hledej něco v kostele, buď součástí historie a můžeš něco vyhrát!   

  

18:00 24:00 

Klášterní kavárna 
Mládež od sv. Tomáše vás všechny srdečně zve do kavárny „V ambitě“. Přijďte, těšíme se na 

vás! Buďte připraveni nejen na tradiční Svatotomášské pivo, ale i na netradiční nabídku 

různých jiných věcí... Děkujeme!    

  

18:00 19:00 
Soutěž pro děti 
Soutěž pro děti a jejich rodiče/prarodiče: „Hledejte důležité symboly v kostele a v klášteře“  

  

18:00 23:00 
Prostor ticha 
Kaple sv. Doroty. Tady můžete najít čas pro sebe a pro Boha. Pomůžeme vám s tím!  

  

18:00 23:00 
Pivo sv. Tomáše a klášterní legendy 
V ambitu kláštera se dozvíte něco o historii tradičního klášterního piva kláštera sv. Tomáše. Pivo se vaří od 

roku 1352   

  

18:00 24:00 
Sv. Augustin a augustiniáni dnes! 
Kdo je sv. Augustin? Kdo jsou augustiniáni? Klášterní ambit    

  

18:30 24:00 

Jsme světlem pro Prahu! 
Místo pro modlitbu, ztišení, chválu. Nech tady světlo, aby svítilo. Napiš, za co chceš, aby se 

někdo místo Tebe modlil. Rozdávej radost, udělejme velké srdce plné světla pro svět, který 

tolik světlo potřebuje. …    

  

18:30 23:45 

Chceš, aby se někdo za Tebe a s Tebou modlil? 
Možnost rozhovoru s knězem, který se s Tebou a za Tebe modlí. Přines svoje starosti, 

problémy, přímluvy, ale i radosti…, a nechť zůstanou tady v kostele u Boha! Kaple sv. 

Doroty    

  

20:00 21:00 
Svatotomášský sbor. Koncert 
Koncert klasické hudby. Koncertní program obsahuje skladby v širokém záběru od 

nejranějšího období (gregoriánský chorál) až po skladby současných autorů.    

  

20:00 24:00 

Pouť světla přes Karlův most. 
Spojení nevěřícího Tomáše a Krista Spasitele průvodem s rozsvícenými svícemi z kostela sv. 

Tomáše na Malé Straně přes Karlův most do kostela Nejsv. Salvátora na Křižovnickém 

náměstí    

  

21:00 22:00 
Hudba 
V kapli sv. Barbory. Meditativní vážná hudba - Pavel Verner a jeho hosté.   

  

23:30 23:45 
Kompletář a požehnání 
Ukončení výstavu Nejsvětější Svátosti s modlitbou a závěrečné požehnání    

  

16:00 23:00 

Rozhovor nejen duchovní 
V kapli sv. Barbory jsou lidé, nejen kněží, se kterými se můžete setkat a popovídat si. Mají 

čas jen pro Vás.    

 

 

Modlitba za Noc kostelů 

Všemohoucí Bože, přesto, že jsi jediný, různé kultury a různí lidé tě nazývají různými jmény. 

Prosíme tě proto za každého člověka, jenž o letošní Noci kostelů opustí svůj byt či dům a vstoupí do 

křesťanských chrámů a modliteben, aby v nich nalezl jak laskavé a otevřené lidské společenství, tak i ticho, 

v němž může objevit svůj duchovní domov. A samozřejmě Tebe skrze Krista, našeho Pána. 

http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=31729
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=31740
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=31731
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=31730
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=31732
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=31733
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=31734
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=31735
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=31736
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=31737
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=32446
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=32477
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=31739
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=31728
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Zápis ze zasedání pastorační ze dne 9.dubna 2015  
 
* Hlavní program do června 2015 jsou „Dny víry“ konané v Praze v období 30.5.-6.6.2015 

 - zapojení jednotlivých kostelů v rámci naší farnosti: 

a) Noc kostelů 29.5.2015 

*kostel P.Marie pod řetězem: P.Filip sdělil, že nebude speciální program, ale že představí tento kostel jako 

místo života společenství: mše sv., nešpory, koncert, na požádání prohlídka. Nejbližší akce je Maltézská pouť 

do Lurd od 31.4. do 4.5.2015; pozn. jako každoročně se zúčastní společné mše sv. „Těla a Krve Páně“ v 9,30 

v kostele sv.Tomáše 

*kostel sv. Josefa: pokud vznikne požadavek na celodenní výstav Nejsvětější Svátosti – uskuteční se; modlitba 

(pozn. výstav Nejsvětější Svátosti je v současné době od 13-16 hod.) 

*kostel sv. Karla Boromejského: program obdobný loňskému – připravují sestry 

*kostel sv. Tomáše: opět bude „cesta světla = propojení sv. Tomáše a Nejsv. Salvátora; budou připraveni i 

„průvodci“ v ostatních jazycích; modlitba za přítomné; nešpory, v kapli sv. Doroty bude „možnost modliteb 

před Nejsvětější Svátostí“ 

b) Dny víry 1.6. - 6.6.2015 

*kostel sv. Josefa: celý týden 24 hod. „Adorace“ před Nejsvětější Svátostí 

*kostel sv. Tomáše: „Centrum programů pro školní mládež; interaktivní výstava o augustiniánu P. 

J.G.Mendelovi; atd. 

Výzva pro farníky a členy misijních skupin působících ve farnosti: spoluúčast na Dnech Víry; možnost zapojení 

do 24 hodinových „modlitebních čet“ v kostele sv. Josefa; různé pomocné práce; řízení vozidla; stavění či 

bourání stanů…. 

6.6.2015 budou farní slavnosti na Kampě; mše sv.; programy jednotlivých komunit působících v naší farnosti 

Během nedělních oznámení budou všichni informováni a aktuální informace lze nalézt na 

dnyviry.evangelizace.cz 

c) AUGUSTINIÁNSKÝ TÝDEN konaný ve dnech 20.4. - 25.4.2015 

- jednotlivé přednášky jsou na našich stránkách a v Tolle Lege 

- v sobotu 25.4.2015 se Farní ples uskuteční v Písecké bráně (K Brusce 208/5, 160 00 Praha 6-Hradčany; 

tram.č.22, nebo metro A Hradčanská) 

d) První sv. přijímání : česká komunita – 14.6; anglická 17.5. a 24.5. biřmování; 

e) Označení v kostele – směrovky – názvy jednotlivých míst kostela : zůstává v platnosti, řeší se 

f) Kaple sv. Doroty by se měla stát „meditační kaplí“; připravit nový svatostánek; dohodnout, jak kapli 

uspořádat 

g) Kurz lektorů – bude vyhlášen; informace budou v Tolle Lege 

h) Označit zpovědní místa, to, že lze zpovídat i v jiných jazycích… 

ch) Návrh P.Williama, aby se vytvořilo video o akcích probíhajících ve farnosti = život augustiniánské farnosti 

v Praze;  

Hodnocení uplynulého období: 

- Taize v naší farnosti proběhlo výborně; velkou zkušenost učinili ti, kteří ubytovali poutníky a spolu 

s nimi se zúčastnili i modliteb v Holešovicích 

- Svatý týden: bylo konstatováno, že letos se zúčastnilo obřadů více farníků ze všech komunit 

- Farní rekolekce: adventní – při obědě se spojila skupina, která měla v refektáři kláštera rekolekce, a ti, 

kteří v minulosti přijali v dospělosti křest 

- Postní se uskutečnily ve Štěkni a účast byla velká; krom členů fraternity i někteří rodiče ze školy sv. 

Augustina 

Plán na další období: 

 16.5. svátek sv. Jana Nepomuckého: Nešpory a průvod na Karlův most 

 16.5. XVIII. pouť do sv. Dobrotivé 

 24.5. Seslání Ducha sv. a svátek Sv. Rity – Požehnání růží 

 12.6. Konec farních činností 

 1.7. - 10.7. Tábor 2015 

Dne 21.6.2015 se uskuteční setkání PR s tématem hodnocení fungování farnosti 

                                                                                                                                 Zapsala: Marie Hradecká 

http://dnyviry.evangelizace.cz/
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Vliv Ducha svatého  na moji práci. 
Ve své praxi se velmi často setkávám se situacemi, kdy musím pacientovi sdělit nepříjemnou či závažnou 

diagnózu. Jak ji ale sdělit s citem, aby ji pacient nepovažoval za fatální a přes prvotní rozčarování nepřestal 

vidět naději? Bez Ducha svatého to nejde!  

Pokud žádám od Ducha svatého pomoc a obdarování jeho dary, abych já sám mohl dále obdarovávat a 

pomáhat, musím ho prosit a učit se být vnímavý. Vím, že Duch svatý vane, kam chce, ale když ho chci slyšet a 

nechat působit na svou duši, pak musím vypnout rádio, televizi, internet, zapomenout na tělo a na svět. Objevit 

ticho a být připraven slyšet hlas Boží, hlas Ducha svatého. Je to běh na dlouhou trať, nejde o jednu prosbu, o 

jeden večer. Prosím-li o pomoc opakovaně, pak opakovaně přicházím k modlitbě. Je to čas, který se ale 

mnohonásobně zúročí. Vliv Ducha svatého se v mnohých situacích nemusí projevit a až po nějakém čase 

poznám, z dalších okolností a zjištění, že to byl právě Duch svatý, který zapůsobil. A lze to poznat především 

díky radosti a pokoji, které pociťuji.   

Když se daří, ať už v jakékoliv profesní či osobní situaci, a přináší to okamžitou radost, je snazší obracet se a 

věřit Duchu svatému. Co když ale nastane chvíle, kdy necítím pomoc Ducha svatého? Co když cítím 

opuštěnost? Pak mi zbývá víra. Věřím, že právě v těžkých chvílích je moc Ducha svatého nejsilnější, i když ji 

nemohu pociťovat. A to mi dává naději. Díky tomu mohu čerpat sílu, abych se snažil dál být oporou těm, kteří 

na mne spoléhají a s důvěrou se svěřují do mé péče.  

Přijď, Duchu svatý! 

MUDr. Martin Pehr, praktický lékař 

Víš, že…? 

 

* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 7. 5. od 19:30 hod. 

* Celý květen budou po mši sv. ve 12:15 hod májové pobožnosti a litanie k uctění Matky Boží Panny Marie. 

* Misijní skupina se sejde v úterý 5.5., 12.5. a 26.5. od 19:30 v místnosti Tagaste 

* 16. května je svátek sv. Jana z Nepomuku. Ve 20:00 hodin jsou zpívané nešpory v kostele. Potom bude 

průvod na Karlově mostě k soše sv. Jana Nepomuckého, kde zpíváme litanie! 

* V neděli 24. května budeme společně slavit svátek SVATÉ RITY z CASCIE. Mše svatá bude v 9:30 a při ní 

budou posvěceny růže sv. Rity 

 

* Farní kalendář můžete sledovat na naší internetové stránce www.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 tomto měsíci mají narozeniny tito naši farníci: 
Terezie Trefná 1.; Zdeněk Křenek 2.; Marcel Černý 4.; Terezie Olivová 4.; P. Antonio Rivas, OSA, 6.; P. 

William Faix, OSA 8.; Jakub Korčák 8.; Kateřina Futerová 10.; Marie Šárová 11.; Ondřej Černý 16.; Eva 

Brčáková 16.; Dagmar Urbanová 23.; Jana Hovorková 30.; Maria Trefná 31. 

Dobrou chuť! 
       

Klatovští čertíci 
Název je to legrační, ale jídlo moc dobré. 

Budeme potřebovat asi 1 kg kuřecích stehenních řízků nakrájených na kostky cca  2x2 cm a na těstíčko 2 lžíce 

hořčice, 2 lžíce sojové omáčky, 2 vejce, 2 lžíce  Gustinu nebo Solamylu (já raději používám Gustin, což je 

kukuřičný škrob), 3 lžíce hladké mouky, sůl, trochu pepře, jak kdo má  rád a 1 dcl piva. 

Ze všech ingrediencí namícháme těstíčko a do něj vmícháme kousky masa. Necháme minimálně 3 hodiny 

marinovat. 

Smažíme jednotlivé kousky ve vysoké vrstvě oleje, podáváme s bramborovou kaší a zeleninovým salátem.                                

Dobrou chuť.                                              Hanka      
 

http://www.augustiniani.cz/
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XVIII. POUŤ DO SV. DOBROTIVÉ  

 

„Velebí má duše Hospodina" (Lk 1,46) 

 
 

Sobota, 16. května 2015 

 

 
Podle tradice sama Panna Maria v roce 1262 žádala, aby všichni 
věrní přicházeli na jí označené místo a uctívali tam jméno jejího 
Syna po všechen čas. Poutní místo sv. Dobrotivé, které odolalo 
nesčetným válkám, útlaku, nezájmu a zanedbání, se do dnešních 
dnů zachovalo jako místo radosti a pokoje. 
Jste zváni, abyste s námi a Pannou Marií uctili jméno jejího Syna v 
tomto starobylém kostele zasvěceném Marii, naší Matce. 
Říká se, že každý, kdo se na toto poutní místo vydá, má ponechat 
své problémy u Mariiných nohou, aby je na sebe mohla vzít. Ať se 
tak stane. Jdeme k tobě, Maria, neoslyš naše prosby! 

Program pouti 2015 
 8:30 Odjezd z Prahy 
10:00 Začátek pouti v obci Těně 
12:00 Příchod do kláštera 
14:00 Poutní mše svatá 
15:00 Kulturní program  
Informace a přihlášky v sakristii kostela sv. Tomáše anebo na tel. 257530556 anebo na mailu 

osaprag@augustiniani.cz  

 

Připravujeme! 

 

12. Farní misijní slavnosti kostela sv. Tomáše a školy sv. Augustina 

Park Kampa  

Sobota 6.6.2015. Od 11:00 do 19:00 hodin 

 

TÁBOR 2015 

Mobilmánie? 
Zaječov-Sv. Dobrotivá od 2.7. do 10.7. 2015 

 

Co žádáme od tábora? Chceme naplnit náš volný čas přáteli, konverzacemi, které nás naplňují, úsměvem, který 

vyjadřuje radost, a setkáními, která nás učí dialogu a pokoji. Proto nabídneme: Sporty, noční hry a táboráky, 

dobrodružné dny a výlet, dílny, zamyšlení… 

Můžeš si to užít v křesťanském a augustiniánském prostředí, kde budeme mít i chvíle pro setkání ve 

skupinkách, budeme slavit mši sv., modlit se spolu a především bavit se. 

Přihlášky posílejte do 1. června na e-mailovou adresu juan@augustiniani.cz 

 

 

 
Pro vnitřní potřebu církve vydává 

©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2015  

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.  
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