
Tolle Lege 

 

Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Říjen 2015, r. XIX. č. 210 

 

„Tvá modlitba je rozmluva s Bohem; čteš-li, mluví k tobě Bůh, modlíš-li se, mluvíš k Bohu“. 
 (Sv. Augustin) 

ŘEHOLNÍCI NA MALÉ STRANĚ 

 

V minulém Tolle Lege jsem se zmínil, jak důležitá je pro církev činnost řeholníků v našem světě, kolik jich je a 

co dělají. Důležitější je ale duchovní význam zasvěceného života, který je stále  velkým obohacením pro církev. 

Jak říká konstituce Druhého vatikánského koncilu Lumen Gentium (v roce zasvěceného života je vhodné číst 

její šestou kapitolu), řeholní život například „patří nepopiratelně k životu a svatosti církve“ a je „viditelné 

znamení, které může a má účinně vést všechny členy církve k tomu, aby plnili bez zdráhání povinnosti 

křesťanského povolání,“  vždyť „lépe ukazuje všem věřícím nebeské hodnoty přítomné už na tomto světě, lépe 

vydává svědectví o novém, věčném životě, který pro nás získal Kristus vykoupením, a lépe předem ohlašuje 

budoucí zmrtvýchvstání a slávu nebeského království. „ (LG 44). Každý řád a kongregace má své vlastní 

charisma. Různá charismata se soustřeďují na konkrétní aspekt života, učení nebo činnosti Ježíše. Spolu tvoří 

mozaiku, nebo duhu, která rozmanitostí barev a forem poukazuje na bohatství působení Svatého Ducha v 

církvi. 

 

Každá místní církev a každá farnost je obohacená, když v ní žijí řeholní komunity nebo zasvěcené osoby. Naše 

Malá Strana je v tomto smyslu zvláště obdařená: augustiniáni, karmelitáni, sestry z Congregatio Jesu (u Sv. 

Josefa) a boromejky bydlí přímo ve farnosti. V nemocnici Pod Petřínem, u Sv. Kajetána a u Panny Marie pod 

Řetězem pracuje v duchovní správě několik premonstrátů a redemptoristů. Zasvěcenými osobami jsou také 

členové hnutí Fokoláre, a jistý způsob zasvěcení Bohu má také několik členů laického řádu Maltézských rytířů.  

A Malá Strana nosí i stopy bývalé přítomnosti dalších řeholních komunit: benediktini, jezuité, cisterciáci, 

magdalenky, dominikánky, karmelitky a teatini jsou částí dědictví naší čtvrti. 

 

V listu, který napsal Papež Frantíšek u příležitosti roku zasvěceného života, říká: 

„Rok zasvěceného života se netýká jen zasvěcených osob, ale celé církve. Obracím se proto na celý křesťanský 

lid, aby si byl stále více vědom daru, jakým je přítomnost tolika zasvěcených žen a mužů, dědiců velkých světců, 

kteří tvořili historii křesťanství. Čím by byla církev bez svatého Benedikta a svatého Basila, bez svatého 

Augustina a svatého Bernarda, bez svatého Františka a svatého Dominika, bez svatého Ignáce z Loyoly a svaté 

Terezie z Avily, bez svaté Anděly Merici a svatého Vincenta z Pauly? Jejich seznam, sahající až po svatého 

Jana Boska a blahoslavenou Terezu z Kalkaty, by byl nekonečný! Blahoslavený Pavel VI. řekl: "Bez tohoto 

konkrétního znamení by existovalo riziko, že láska, která oživuje celou Církev, ochladne, spásonosný paradox 

evangelia se otupí a ve světě, který se ocitl v období sekularizace, se ‚sůl‘ víry rozředí" (ET 3). 

Zvu tedy všechna křesťanská společenství, aby Rok zasvěceného života prožíval a v první řadě tak, že budou 

děkovat Pánu a vděčně si připomínat přijaté dary, které i nyní stále přijímáme prostřednictvím svatosti 

zakladatelů a zakladatelek a věrnost i tolika osob zasvěcených svému charismatu. Zvu vás všechny, abyste se 

semkli kolem zasvěcených osob a spolu s nimi se radovali, sdíleli jejich těžkosti, podle možnosti s nimi 

spolupracovali v konání jejich služby a díla, které je vlastní  celé církvi. Dávejte jim pocítit lásku a vroucnost 

celého křesťanského lidu.“ 

 

Chceme Vám v naší farnosti přiblížit charismata, která jsou přítomna mezi námi. Proto se do Vánoc  během 

několika neděl každá kongregace představí na mši svaté, budeme se za ni modlit, navštívíme ji; budeme se 

modlit, aby její členové žili stále úzce spojeni s Kristem a aby měli mnoho povolání. O tuto modlitbu Vás také 

prosím, nejenom když ji budeme organizovat v kostele, ale abyste na nás mysleli také ve své osobní modlitbě.  

P. Antonio Rivas, OSA. Farář 
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Potkala jsem… 
 

„No to víte, paní Zůnová, jsou to katolíci“, s viditelným opovržením ukazuje stará Fousková na 

potomky pohřbívané tetičky Trávníčkové a líčí, jak Trávníčková dostala záchvat, odvezli ji do 

nemocnice a tam byla měsíc v bezvědomí. 

„A místo, aby se mladí nějak domluvili s doktorem, aby jí něco píchnul, protože bylo jasné, že 

to stejně už nebude k životu, zavolali do nemocnice kněze! Jako by jí kněz mohl pomoci! No, 

řekněte!“ Všechny sousedky věděly, že nemohl a potvrdily, že katolíci jsou divní. Ještě, že je 

jich čím dál méně. 

 

E.B. 

 

CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

 

Řekl bych, že mezi nejvýznamnější události tohoto měsíce v našem světě patří schválení cílů 

udržitelného rozvoje (SDGs) na summitu OSN v New Yorku.  

 

Je to tak důležité, že si troufám říci, že papež František cestoval hlavně do OSN, a Kuba a 

Spojené Státy byly zastávkami na jeho cestě tam. Papež v podstatě tento summit zahájil, a už 

jen to, že měl první slovo při této příležitosti, je velká pocta, jak pro něho, tak i pro celou 

církev. 

 

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) představují program rozvoje na následujících 15 let (2015 – 

2030). Navazují na  Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs), podle kterých se koordinovala během 

mnoha let práce pro ty, kteří ještě žijí v nouzi. Cíle tisíceletí už nebudou platit, poněvadž nové 

cíle je nahradí. Cíle udržitelného rozvoje jsou výsledkem mnohaletého procesu studia a 

vyjednávání. Na vytvoření SDGs se podílely všechny členské státy OSN.  

 

Papež zřetelně vyjádřil už svou přítomností jasnou podporu. Je ještě mnoho co dělat, aby tento 

svět byl takový, jaký si ho Bůh přeje, jak si to každý člověk zaslouží. Zvu vás, abychom se s 

těmito cíli seznámili, abychom se za ně modlili a přemýšleli o tom, jaký cíl my sami můžeme 

pomoci splnit. 

 

P. Antonio Rivas, OSA 

 

 

Pozvánka na podzimní výlet: Zveme všechny zájemce na tradiční podzimní vycházku, 

tentokrát opět do Českého krasu. Sejdeme se v sobotu 24. října 2015 na nádraží Praha - 

Smíchov před pokladnami v 9.10h (odjezd v 9.26h). Pojedeme do Berouna, kde přestoupíme na 

vlak do Popovic. Odtud se vydáme po žluté turistické značce k NPP Kotýz (archeologické 

naleziště od pravěku po slovanské osídlení) a NPP Zlatý kůň (paleontologické naleziště). Čeká 

nás Aksamitová brána, největší skalní brána v Českém krasu, Jelínkova brána, pramen 

Havlíčkův mlýn, krasové jevy a botanicko-zoologické zajímavosti. Projdeme se i po části 

naučné stezky Koukolova hora - Kotýz. Celkem trasa měří 12,5 km. Dojdeme do Srbska, odkud 

se v 16.22h dostaneme vlakem zpátky na Smíchovské nádraží. Svačinu s sebou. 



3              www.augustiniani.cz                Tolle Lege                              Říjen  2015 

 

Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1, 
uskutečněného dne 15.září  2015 v 19,30 hod. 

 
Program: 

*Úvodní modlitba za Národní eucharistický kongres 2015 a přivítání 

* Pastorační cíle, kterým bychom se letos chtěli věnovat: 

P. Antonio navrhl dva pastorační cíle a to: 

A) Oživit život společenství                                                              

B) Eucharistie a milosrdenství, cesty ke svatosti! 

-o- 

P.Filip Suchán OPraem. informoval o tom, že každé 3. úterý v měsíci se v kostele P.Marie pod řetězem budou 

konat „Koncerty duchovní hudby“ 

-o- 

V rámci naší webové stránky se plánuje uvádět odkazy i na další společenství působící v rámci malostranské 

farnosti (kostely: Panna Maria pod řetězem, Pražské Jezulátko, Svatý Josef, Svatý Mikuláš, Svatý Karel 

Boromejský, Svatý Kajetán) 

-o- 

- následující 3 měsíce se v rámci nedělních mší svatých budeme věnovat „Roku zasvěceného(řeholního) života“ 

a to tak, že vždy po homilii budou příslušným zástupcem představena všechna řeholní společenství působící 

v rámci Malé Strany včetně Hnutí fokolare  

- rok 2016 je Rok Milosrdenství: JAK TUTO VÝZVU NAPLNIT:  

a) modlit se  „Korunku Božího milosrdenství“ (Je velmi vhodné se tuto modlitbu modlit ve tři hodiny 

odpoledne, kdy podle tradice Pán Ježíš zemřel; zvláště v pátek a v době postní.) 

b) připravit společný kajícný obřad; každý měsíc konat skutky duchovního a tělesného milosrdenství: pro 

farníky bude připraven přehled: co je milosrdenství duchovní a co milosrdenství tělesné  

- při kázání nedělních mší svatých  bude pro menší děti připravovat v kapli sv.Doroty P.Juan a P.Antonio 

samostatný program, aby se „nenudily“ a aby rodiče mohli lépe prožít mši svatou, vyjma dětské mše svaté 

konané jednou za měsíc…  

-o- 

- otázka pomoci uprchlíkům se bude řešit ve spolupráci s Českou Charitou (dne 24.9. t.r. se uskuteční setkání 

zástupců České Charity a farních charit, bude zřízena speciální internetová stránka). Anglická komunita 

podporuje dvě ukrajinské rodiny. 

-o- 

- plánované stavební úpravy v rámci kostela sv. Tomáše: z kaple Sv. Doroty vytvořit Kapli Nejsvětější Svátosti; 

připravuje se označení kaple, změna svatostánku, změna vstupních dveří do kaple, atd. Informace průběžně 

- pokračování opravy varhan – po dokončení oprav se plánují pravidelné koncerty 

- topení do kostela – je ve fázi rozpracovaných příprav; než se osvědčí nové topení, je požadavek, aby stávající 

topení zůstalo, aniž by se používalo 

-o- 

-v sobotu 19.9. se uskuteční pouť  naší augustiniánské farnosti na Svatou Horu v rámci „Roku zasvěceného 

života“ 

- do konce září bude svolán KURZ LEKTORŮ  

- v říjnu (15.-17.10.2015) se v Brně uskuteční „Národní eucharistický kongres“, který vyvrcholí v sobotu 

17.10.2015 mší svatou na Zelném trhu v Brně. Návrh, abychom uskutečnili v rámci těchto dnů zájezd do Brna 

s návštěvou komunity augustiniánů působících v Brně  

- P. Jozef plánuje cca 5-6x ročně konat s dětmi sobotní výlety (zaměřené na ekologii) 

- 30.10. 2015 se opět uskuteční v našem klášteře PIVOBRANÍ 

- P.Filip OPraem informoval o tom, že premonstráti slaví 900 let od obrácení sv. Norberta a je možné získávat 

plnomocné odpustky 

- nabídka účasti setkání Taizé ve Valencii (od 28.12.2015. do 1.1.2016) 

- pokračují přípravy mezinárodního setkání Augustiniánské mládeže ve Svaté Dobrotivé 18.-25.7.2016, na které 

naváže Světový den mládeže v Krakově 
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- Svatotomášský sbor provede v rámci památky všech věrných zemřelých (2.11.) Palestrinovo pětihlasé 

Requiem; plánuje také koncert ke cti sv. Cecilie 22.11., zpívání některou adventní neděli (pravděpodobně 

čtvrtou) a Rybovu Mši vánoční 

- 13.12.2015 se uskuteční tradiční Pastorela 

- OSTATNÍ AKCE BUDOU PRAVIDELNĚ UVEŘEJŇOVÁNY V RÁMCI WEBOVÉ STRÁNKY – ODDÍL 

OHLÁŠKY 
                                                                                                                                                                                                                

   Zapsala: Marie Hradecká 17.9.2015 

 

 

Skutky tělesného milosrdenství: 

1. Sytit hladové 

2. Dávat pít žíznivým 

3. Odívat nahé 

4. Ujímat se pocestných 

5. Navštěvovat nemocné 

6. Navštěvovat vězně 

7. Pohřbívat zemřelé 

  

Skutky duchovního milosrdenství: 

1. Radit pochybujícím 

2. Poučovat nevědomé 

3. Napomínat hříšníky 

4. Utěšovat zarmoucené 

5. Odpouštět urážky 

6. Trpělivě snášet obtížné 

7. Modlit se za živé i zemřelé 

 

Modlitba prozradí, kdo jsi 
 

Nic nás neodhalí tak jako naše modlitba. Někteří tvrdí, že charakter člověka lze poznat z jeho rukou. Možná je 

to pravda. Ale ještě víc se dozvíme, prozradí-li nám, jak se modlí. 

 

Modlitba odhaluje naši důvěru nebo soběstačnost, náš hlad po Bohu nebo touhu po nedůležitých věcech, naši 

lásku či sobectví. Může dosáhnout Božího srdce, ale také postavit mezi Boha a nás vysokou zeď. 

 

Ježíš mluví o dvou mužích, kteří se jdou do chrámu pomodlit (srov. Lk 18, 9-14). Modlitba prvního "pronikne 

oblaky", modlitba druhého se povznese sotva nad zem. Jeden kráčí domů ospravedlněn, druhý ještě více 

utvrzen ve své samolibosti. 

 

Farizeus působí dojmem, že se obrací k Bohu. Bože, říká. Ale v modlitbě stejně krouží jen sám kolem sebe. ... 

nejsem jako ostatní lidé ... postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů. Budí dojem, že 

mluví k Pánu, ale ve skutečnosti se zajímá jen sám o sebe. Je tak naplněn sám sebou, že mu pro Boha nezbývá 

místo. 

 

Celník není žádným obdivuhodným člověkem. Je to bezohledný vyděrač, který se obohatil na úkor druhých. 

Ale před Bohem se ukazuje takový, jaký je. Jeho modlitba není ničím jiným než předstoupením před Něho 

v celé ubohosti a voláním o pomoc. Proto se mu Pán může dát. 

 

A to je v modlitbě nejpodstatnější: Dovolit Bohu být tím, kým je, nechat se naplnit Jeho životem. 

 
(úvaha z knihy Wilfrida Stinissena: "I dnes je den Boží", kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství v r. 2004). 

Helena K. 
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PRVNÍ NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES - NEK 2015 
Obnovujeme s Bohem věčnou smlouvu 

 

Národní eucharistický kongres českých a moravských diecézí navazuje na tradici eucharistických kongresů na 

úrovni mezinárodní, národní či diecézní, které probíhají v různých zemích světa od poloviny 19. století a je jim 

vždy věnována mimořádná pozornost. 

Na podzim v Roce víry a roce Cyrilometodějského jubilea rozhodla ČBK o tom, že tento rok - 2015 - bude ve 

farnostech českých a moravských diecézí probíhat Národní eucharistický kongres, který vyvrcholí na národní 

úrovni - v říjnu 2015. 

Označení slovem „kongres“ může vzbudit mylnou představu, že se jedná o druh rokování či zasedání k danému 

tématu, kterým je Eucharistie, jako zpřítomnění Kristovy oběti na kříži. 

Veškerý průběh NEK ve farnostech a společenstvích po celé ČR od 1.ledna letošního roku probírání hlavních 

témat i samotná Konference o eucharistii pak ukazují, že jde po důkladné přípravě především o obnovu uvnitř 

samotné katolické církve v ČR a následně pak o vyznání víry a poslání církve v celé naší společnosti. 

Proto v logu NEK jsou symbolicky podané ruce, které tvoří také název koncertu, který bude uváděn 

v předvečer hlavní bohoslužby na Náměstí Svobody v Brně, tedy v pátek 16. října 2015 v 18 hod. Po koncertu 

Podané ruce a následných večerních a nočních doprovodných programech se připravuje hlavní bohoslužba na 

Náměstí Svobody v sobotu 17.10.2015 v 10.30hod. a po ní NEK vrcholí společnou cestou s Kristem 

v eucharistii, tedy eucharistickým průvodem ulicí Masarykovou a Orlí na Zelný trh, kde bude celý rok NEK 

zakončen slavnostní i symbolickou formou podaných rukou - Obnovou smlouvy. 

Eucharistie je svátost ustanovená samotným Kristem ve Večeřadle na Zelený čtvrtek jako aniticipace 

duchovního zpřítomnění velkopáteční Kristovy oběti na kříži. 

Navazuje na smlouvu mezi Bohem a izraelským národem ve Starém zákoně, a je proto označována za smlouvu 

novou a věčnou. Ježíš nám dává na kříži sebe, své Tělo a Krev a člověk, který Krista přijímá v tajemství 

eucharistie se jemu odevzdává. A toto sebeodevzdání je uzavřením a potvrzením oné smlouvy - nové a věčné - 

s Bohem. 

Pro věřící katolické křesťany je NEK výzvou i osobním závazkem k vlastnímu obnovení věčné smlouvy 

s Bohem, výzvou ve vztahu ke všem spoluobčanům jako podaná ruka všude tam, kde je toho třeba a současně 

ve vztahu k celé ekumeně křesťanských církví forma, kterou katolická církev vyjadřuje a vyznává svůj vztah 

k Bohu a modlí se za dar Božího požehnání - obdarování, které ze vztahu člověka k Bohu a Boha k člověku 

světu přináší. 

Program:  

Konference o Eucharistii začíná ve čtvrtek 15. října mší svatou v brněnské katedrále od 10.30, pokračuje až 

do pátku na BiGy. Každá diecéze vysílá 20 zástupců, z řad laiků i kněží. 

Koncert Podané ruce proběhne v pátek 16. října od 17.30 na nám. Svobody. Vystoupí Pavel Helan, Espé či 

The Tap Tap. 

Doprovodné programy se v brněnských kostelech uskuteční v pátek 16. odpoledne a večer, ale i v sobotu 17. 

po skončení hlavního sobotního programu, tedy odpoledne 17. října. 

Hlavní mše na náměstí Svobody a eucharistický průvod na Zelný trh. V sobotu 17. října 2015 budou 

otevřeny sektory v Brně na náměstí Svobody od 8 hod.; v době 9–10 hod. je předprogram Biskupského 

gymnázia ze Žďáru nad Sázavou pod vedením P. Jana Davida, SAC (písně, modlitby kněží, svědectví). 

Od 10.30 hod. se uskuteční mše svatá, kterou celebruje papežský legát kardinál Paul Cordes, emeritní předseda 

Papežské rady Cor Unum. 

Po mši svaté ve 12.30 hod. bude eucharistický průvod.Pro dny od 8. do 16. října bude připravena společná 

novéna, jako příprava; na webu NEKu by měla být ke stažení do 2. Října. Více na web: 

http://www.nek2015.cz/ 
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Sv. Augustin o eucharistii 

Chceš-li pochopit, co to je Kristovo Tělo, poslechni si Apoštola, který říká věřícím: "Vy jste Tělem Krista a 

Jeho údy." Jestliže jste tedy Tělem Krista a Jeho údy, vaše tajemství se uskutečnilo na stole Páně; vaše 

tajemství přijímáte. Na to, čím jste, odpovídáte "Amen". 

 „Lámeme chléb a poznáváme Pána" (Lk 24,13-35)  

Nuže, bratři, kde chtěl být Kristus poznán? V lámání chleba. Jsme přesvědčeni: 

lámeme chléb a poznáváme Pána. On nechtěl být poznán jinak, než pouze skrze 

lámání chleba. A to se děje kvůli nám, kteří jsme Ho neviděli v těle, avšak 

požívali jsme Jeho tělo. Ať jsi kýmkoliv, věřící, který se ne nadarmo nazýváš 

křesťanem, pokaždé, když nikoliv bez důvodu překračuješ prahy chrámu a slyšíš 

Boží slovo s bázní a nadějí, nechť tě potěší lámání chleba. Nepřítomnost Boha 

není nepřítomností. Měj víru a bude s tebou Ten, kterého nevidíš. Oni (tj. 

emauzští učedníci - pozn. překl.), když s nimi rozmlouval Pán, neměli ani víru, 

neboť neuvěřili, že vstal z mrtvých, a dokonce ani nevěřili, že může vstát z 

mrtvých. Ztratili víru, ztratili naději. Mrtví putovali s žijícím, putovali se 

samotným Životem. S nimi šel Život, ale v jejich srdcích se život ještě neobnovil.  

Tak i ty, chceš-li mít život, čiň to, co učinili oni, aby jsi poznal Pána. Přijali pohostinství, Pán byl podobný na 

někoho, kdo putuje z dálky a oni Ho zadrželi. Když dorazili na místo, ke kterému směřovali, řekli: „Zůstaň zde 

s námi, neboť již nastává večer." Zadrž hosta, chceš-li poznat Spasitele: co vzala nevíra, to dala pohostinnost. A 

Pán se ukázal při lámání chleba. Poučte se, kde máte hledat Pána, poučte se, kde Jej máte mít, poučte se, kde 

Ho máte poznat - tehdy, když Ho požíváte. (Sermo 235,2,3)  

Sborová hudba při liturgii 
 

Ke mši sv. na letošní památku všech věrných zemřelých (2.listopadu) připravuje Svatotomášský sbor provedení 

pětihlasého Palestrinova Requiem. Protože se nám občas donesou hlasy, že zpěv sboru je vlastně přebytečný, 

případně že bohoslužby zbytečně protahuje, snažili jsme se i pro sebe si ujasnit, proč se vlastně o liturgickou 

hudbu snažíme, sháníme noty, přemýšlíme o vhodných skladbách, po večerech zkoušíme … A hledali jsme, co 

na toto téma řekli jiní, povolanější. Při tomto hledání jsme narazili na záznam kázání kardinála Meisnera o 

loňském svátku sv. Cecilie, patronky hudebníků. O závěr tohoto kázání bychom se s vámi rádi podělili: 

 

Církev při  bohoslužbě nemá za úkol recitovat texty.  K recitaci textů je zapotřebí využívat pouze hlavu. Církev 

ke své bohoslužbě potřebuje píseň. Píseň, má-li zaznít, potřebuje nejenom hlavu, nýbrž hlavně a zejména srdce 

jako rezonanční desku. Nejvlastnějším povoláním lidu Božího je zpěv Boží chvály: „Chválit Boha, to je úkol 

náš.“ Často se mě ve společenstvích  kolínské arcidiecéze ptali: „Pane kardinále, vedeme si v našich aktivitách 

správně?“ Otázku, zda si to nebo ono společenství vede správně, neposuzuji podle jejich aktivit v sociální 

oblasti a v jiných oblastech. Jestli si to nebo ono společenství vede správně, to se rozhoduje podle slavení Boží 

chvály. A proto, milé sestry a milí bratři, jako zpěvačky a zpěváci patříte k nejdůležitějším spolupracovníkům 

vašeho biskupa. Biskup má být jakýmsi předzpěvákem svého biskupství. Uděluje pověření a žádá vás jako své 

nejdůležitější spolupracovnice a své nejdůležitější spolupracovníky, aby byli předzpěváky při chvále Boží v 

našich společenstvích. My se nikdy nemůžeme vzdát zpěvu Boží chvály, jinak bychom přestali být Kristovou 

církví. Proto tento den a tato chvíle není v první řadě chvílí kultury, nýbrž je chvílí církve, v níž koná to, 

k čemu byla poslána do světa. Zpívá „Gloria in excelsis Deo“, „Magnificat“ a „velikonoční Aleluja“. Amen. 

Joachim kardinál Meisner 

Arcibiskup em. Kolína nad Rýnem 

 

(plné znění kázání najdou zájemci na tomto odkazu: http://www.dominikduka.cz/dokumenty/kazani-kardinala-

meisnera-22-listopadu-2014/  

 

http://www.dominikduka.cz/dokumenty/kazani-kardinala-meisnera-22-listopadu-2014/
http://www.dominikduka.cz/dokumenty/kazani-kardinala-meisnera-22-listopadu-2014/
http://www.nek2015.cz/in/88/obnovujeme_s_bohem_vecnou_smlouvu
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Víš, že…? 

 

* Brigáda v našem klášteře ve sv. Dobrotivé. Tento měsíc se setkáme 10.10. Sraz před kostelem sv. Tomáše 

v 9:30 hod. Zpět okolo 17 hod. Dík! 

 

* 11. 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. 

 

* Přibližuje se Národní eucharistický kongres v Brně připadající na sobotu 17. 10. 2015. Plánujeme 

dopolední účast na kongresu a odpoledne bychom navštívili Augustiniánské opatství na Starém Brně, kde 

působí nás bývalý farář P. Wit. Podrobnější informace získáte u P. Juana (juan@augustiniani.cz). 

 

*17. října organizujeme sobotní odpolední výlet pro děti do okolí Prahy. Sraz v 13:00 hodin před kostelem. 

Předpokládaný návrat 18:00 hodin. Svačinku sebou.  V případě špatného počasí bude připraven náhradní 

program. Informace u P. Jozefa.  

 

*Zájemci o kurz lektorů ať se informují u P. Antonia (antonio.rivas@augustiniani.cz). Byli bychom rádi, kdyby 

se zapojilo co nejvíc farníků do aktivní účasti na liturgii.  

 

* Změna času večerní nedělní mše sv.: Od 25. října bude v 17:00 hod. 

 

* Náboženství pro adolescenty od  2.10. vždy v pátek od 18 hodin 

 

* Každý den od pondělí do čtvrtka se modlíme společně modlitbu nešpor v kapli sv. Barbory od 18:40. Tato 

modlitba církve se modlí na konci práce. 

* 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 pondělí 2.11. při večerní mši sv. od 19:00 zazpívá Svatotomášský sbor Palestrinovo pětihlasé Requiem. 

* V tomto měsíci mají narozeniny tito naši farníci:  

  4.10. Daniel Verner 

10.10. Antonín Brčák 

10.10. Markéta Polová 

10.10. Klára Brčáková 

13.10. Josef Budíš 

16.10. Pí Šebková 

16.10. Jan Verner 

19.10. P. Vít Marciniec, OSA 

19.10. Tomáš Pola 

24.10. Marie Vernerová 

30.10. Jaroslav Beneš 

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

Dobrou chuť! 

Jablkový mřížkový koláč z bramborového těsta 
Tento koláč je velmi vláčný, asi jako kynutý, ale není tak pracný. 

Na těsto budeme potřebovat: 50 dkg hladké mouky, 20 dkg Hery, 15dkg moučkového cukru, 35 dkg vařených 

brambor, 1 vejce + jeden žloutek, 1 prdopeč a špetku soli. 

Jablka nastrouháme, svaříme na kaši, přidáme cukr a já jsem dala ještě vanilkový cukr a rozinky. Kdo má rád, 

může přidat skořici, nasekané ořechy. Můžeme použít i jablečnou marmeládu. 

Brambory nastrouháme na jemno, přidáme všechny ostatní suroviny a zpracujeme na vále vláčné těsto. 

Rozdělíme ho na dvě části a větší polovinu (matematici mi prominou) rozválíme a přeneseme na pečící papír, 

naneseme jablečnou kaši a z druhé části těsta uděláme mřížky, které potřeme rozšlehaným vajíčkem.  

Pečeme asi 35-40 minut v troubě předehřáté asi na 160 stupňů. 

                                               Dobrou chuť                     Hanka                          

mailto:juan@augustiniani.cz
mailto:antonio.rivas@augustiniani.cz
http://www.augustiniani.cz/
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AYE 2016. Sv. Dobrotivá 19.-25. července 2016 

Více informací: www.aye2016.eu 
 

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.  

http://www.aye2016.eu/
http://www.aye2016.eu/
mailto:osaprag@augustiniani.cz
http://www.augustiniani.cz/

