
Tolle Lege 

Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Září 2016, r. XX. č. 220 

 

„Kristus je potřebný když to potřebuje chudý“. (Sv. Augustin) 

 

Školní rok 2016/2017 

Vzdělanost a rodina! 

  

Děti se už chystají do školy. Práce ve farnosti  za 
pár týdnů  znovu začíná. Máme na co se těšit.  Za námi 
jsou prázdniny a léto bylo velmi příjemné se spoustou 
různých setkání - setkání  augustiniánské mládeže ve 
Sv. Dobrotivé (v tomto čísle Tolle Lege je velká 
reportáž o tom, co se tam dělo, jak setkání probíhalo), 
setkání  mládeže s papežem Františkem v Krakově a 
naše osobní setkání s přáteli a rodinou. 

Na setkání ve sv. Dobrotivé nás vyslali, 
abychom byli  proroky spravedlnosti a míru a 
neprivatizovali svoji lásku, protože naše láska náleží 

naším bratrům a sestrám. Papež vyzýval nejen mládež, ale i všechny křesťany, aby se 
nebáli a byli nositeli naděje tam, kde jako křesťané žijí a působí. 

A tak toto je program i pro nás během tohoto roku. 

 

Jinak tento rok bude v souladu s pastorální prací arcidiecéze ve 
znamení „Vzdělanost a rodina“.  Pastorální plán je k nahlédnutí a zamyšlení v tomto 
čísle Tolle Lege. 

  Co se týká rodiny: Tento rok by měl začínat  obnovou farnosti a tím i obnovou 
rodin ve farnosti.  Chtěli bychom nabídnout faktickou pomoc a podporu rodinám ve 
farnosti, které ji potřebují. Chtěli bychom navštívit rodiny z farnosti. Zároveň chystáme 
materiály, ve kterých bychom podpořili rodiny s dětmi v rodinné katechezi, společné 
modlitbě a hlavně v četbě Písma svatého. A chceme si společně přečíst a zamyslet se 
nad exhortací papeže Františka „Amoris laetitia“. 

  A co vzdělanost a školství? Chtěli bychom, aby všichni, kteří patří do farnosti, cítili, 
že máme naši školu  a to školu sv. Augustina. Můžeme ji i nadále podporovat  modlitbou 
a  konkrétní pomocí, které je stále potřeba. Také se budeme snažit nabídnout nějakou 
užší spolupráci se školami na území farnosti. 

Je toho hodně, ale s pomocí Boží a nás všech se do toho dáme. Jak nám papež 
František připomněl, nemáme proč se bát, je třeba prosit o dar odvahy a vydat se na 
cestu. Jsme stále v roce milosrdenství a proto máme mít srdce plné lásky a odvahy. 

 

P. Antonio Rivas, OSA 

Farář 
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Příběhy pro osvěžení duše 

 
(výběr z knihy Pina Pellegrina: Příběhy pro osvěžení duše, vyd. Karmelitánské nakladatelství v r. 2012, 183 stran) 

 
"Příběh je jako mořská mušle: 

přiložíš si ji k uchu a ona vypráví o oceánu." 

 

Ryby 

Ještě v dobách starověkého Řecka se jeden žák zeptal jednoho moudrého muže: "Proč necháváš před 

výběrem svých žáků nejprve každého zájemce pohlédnout do rybníka?" 

Moudrý muž odpověděl: "To je velmi prosté: když mi řekne, že vidí ryby, tak ho přijmu. Pokud mi ale 

odpoví, že vidí svou tvář, odmítnu ho." 

 

Jak jste to věděl? 

Jeden sochař neúnavně pracoval se svým kladivem a dlátem na velkém kusu mramoru. 

Malý chlapec, který ho pozoroval, neviděl nic jiného než malé a velké odštěpky kamene, které odpadávaly 

napravo i nalevo; vůbec neměl představu, co se to vlastně děje. Když se o několik týdnů později chlapeček 

zase vrátil do dílny, uviděl ke svému překvapení obrovského lva, který seděl na místě, kde se nacházel onen 

mramorový kvádr. 

Celý vzrušený utíkal za sochařem a řekl mu: "Pane, řekněte mi, jak jste to věděl, že uvnitř toho mramoru je 

lev?" (Bruno Ferrero) 

 

Legenda o pěti chlebech 

Jedna starodávná indiánská legenda vypráví: "Byl jednou jeden člověk, který chodil každodenně k pekaři, 

aby tam vždycky koupil pět chlebů. 

Jednou se ho pekař zvědavě zeptal: "Pročpak nakupujete pokaždé pět chlebů?" 

Muž ani na okamžik nezaváhal a odpověděl: "Kupuji pět chlebů, protože jeden je pro mě, další dva půjčuji a 

těmi zbývajícími dvěma splácím dluhy!" 

"Tomu nerozumím!" odvětil pekař: "Mohl byste mi to lépe objasnit?" 

"Je to skutečně jednoduché: jeden chleba sním já, dva jsou pro mé syny, kteří mi je budou muset jednoho 

dne vrátit; dva jsou pro mé staré rodiče, jako náhrada toho, co mi v minulosti darovali!" 

 

Proč riskovat? 

Dvě semínka se na jaře nacházela blízko sebe, jedno vedle druhého. 

První řeklo: "Chci vyrůst a zapustit své kořeny hodně do hloubky, nechat vypučet výhonky pod povrchem 

země, rozvinout pupeny jako vlajky, abych zvěstovalo jaro, pocítilo sluneční teplo na tváři a zakusilo 

požehnání rosy na okvětních lístcích!" A vyrostlo. 

Druhé řeklo: "Mám strach... Když zapustím kořeny do půdy, nevím, co mě může potkat v temnotě. Když se 

mi podaří prorazit si cestu tvrdou zemí, mohlo bych se poranit a poškodit výhonky. Když rozevřu pupeny, 

nějaký slimák mi je sežere. Když nasadím květy, děti by mě mohly vytrhnout ze země. Bude lepší vyčkat na 

nějakou jistější dobu." A čekalo. Slepice, která brousila kolem a prohrabávala půdu, aby si našla něco k 

snědku, objevila semínko, které vyčkávalo. A sezobla ho. 

 

Tajemství štěstí 

Jednoho dne poslal Bůh archanděla Gabriela k lidem, aby jim daroval tajemství štěstí. 

Archanděl se však vrátil s tímto darem nazpět a omluvil se Hospodinu slovy: "Všichni stáli jednou nohou v 

minulosti a druhou nohou v budoucnosti, nikdo však neměl čas naslouchat tomu, co říkám. 

Helena K. 
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AYE 2016 

{Setkání augustiniánské mládeže 2016} 

“ČAS MILOSTI PRO MNOHO MLADÝCH LIDÍ S AUGUSTINIÁNSKÝM NEPOKOJNÝM SRDCEM!”  

 
Od 19. do 25. července se ve Svaté Dobrotivé/Zaječově setkalo více než 200 mladých lidí z různých 

augustiniánských skupin z celého světa.  

 

Toto setkání, AYE 2016, bylo již dvanáctým v pořadí od roku 1987, kdy se poprvé uskutečnilo v Leccetu v 

Itálii.  

 

Mottem AYE 2016 se stalo "Nepokojné srdce" - ke kterému vybízí Svatý Augustin - srdce, které neustále 

hledá Boha a bližního. Setkání se stalo opravdu silnou zkušeností Augustiniánské fraternity!  

 

Vzdáváme díky Ježíši Kristu za toto setkání a vzpomínáme na některé momenty:  

 

Při příjezdu do Čech z mnoha končin světa jsme byli očekáváni a vřele přivítáni dobrovolníky na nádraží 

nebo na letišti a přepraveni do Sv. Dobrotivé.  

 

Ubytování bylo zajištěno ve škole (pro chlapce) a v klášteře (pro děvčata) v pokojích pro 5 nebo 6 hostů.  

 

Po dlouhé cestě nás čekala fronta na sprchu (ne vždy s teplou vodou!)  

 

Jídlo se podávalo současně na dvou místech: ve škole a v místní restauraci.  

 

Konference prohloubily naše augustiniánské kořeny - cestu poznávání sebe sama a augustiniánskou 

pedagogiku zaměřenou na přátelství.  

 

Různorodé jazykové skupiny si vzájemně pomáhaly, abychom se mezi sebou lépe poznali, a mohli tak sdílet 

zkušenosti se svým nepokojným srdcem.  

 

Všechny mše svaté celebrované ať už v klášterní zahradě nebo v kostele, doprovázené nejlepšími hlasy z 

každé země, nám umožnily děkovat Bohu za všechny dary, který nám Pán každodenně dává.  

 

Hry (olympijské a slovanské) se staly příležitostí k radostnému poznávání tradic slovanských zemí. 

 

Při naší návštěvě Prahy jsme na mši svaté celebrované P. Williamem byli pozváni k přijímání Boží Milosti a 

k předávání víry a lásky dalším lidem.  

Křížová cesta na vrchu Petříně v Praze nás vedla k otevřenosti a vstřícnosti vůči problémům dnešního světa 

jako posly Naděje!  

 

Sobotní pouť na Svatou Horu u Příbrami, ačkoli zpočátku některými odmítaná, se nakonec stala Božím 

darem pro všechny. Byla příležitostí mít čas pro sebe, pro druhé a pro Boha.  

 

Budeme vzpomínat na Zlaté město Prahu a na pohostinnost farníků od Svatého Tomáše.  
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Nedělní Mši svatou ve Sv. Dobrotivé sloužil kardinál Vlk. Oslovil nás myšlenkou Sv. Augustina, tedy že 

stále musíme mít nepokojné a hledající srdce až do dne, kdy spočineme v Bohu. Pan kardinál nás také 

pozval, abychom byli živými svědky naší víry!  

 

Otevírání Svaté brány milosrdenství v tomto jubilejním Roce milosrdenství a Svátost smíření s 

Eucharistickou adorací se staly důležitými momenty. Měli jsme příležitost zakusit Lásku Boží a Jeho 

odpuštění. On mění naše kamenná srdce v srdce Světla.  

 

Měli jsme čas naslouchat zkušenostem, které vedly k povolání čtyři novice z Belgie (dva z Afriky a dva z 

Vietnamu). Poslední den našeho setkání složili své první řádové sliby v rodině Augustiniánů.  

 

Festival národů zúčastněných zemí, poněkud dlouhý ale s nádhernými výstupy, byl naplněn láskou a dobrou 

vůlí předvést to nejlepší a typické pro svou kulturu.  

 

Workshopy byly velmi zajímavé nejenom po teoretické stránce, ale také praktickými zkušenostmi a 

cvičeními. 

 

Měli jsme čas i na společné hry, odpočinek, legraci a sdílení radosti.  

 

A ještě jsme zažili mnoho dalších věcí: záhadu ztraceného klíče od školy (nakonec nalezeného), déšť při 

různých situacích, pestrost a rozmanitost oslav, české pivo, tanec, táboráky... 

 

Díky za toto nezapomenutelné setkání; již nikdy nebudeme stejní jako předtím!... 

 

AYE 2016 V ČÍSLECH  
Účastníci: 252  

Země: 22  

Jazyky: 12  

Augustiniánští mniši: 45  

 

MANIFEST AYE  
My, mladí a dospělí z Augustiniánské komunity, kteří jsme se zúčastnili Setkání augustiniánské mládeže 

AYE 2016, děkujeme Bohu za to, že jsme měli možnost zažít tento neobyčejný týden. Navázali jsme nová 

přátelství a skrze ně jsme udělali krok dopředu v růstu naší lásky k Bohu.  

Až se vrátíme do našich domovů, rádi bychom žili v duchu tohoto setkání nepokojného srdce:  

 chovat se k druhým lidem tak, jak by se k nim choval Ježíš;  

 nikdy neskrývat svou víru;  

 neustále hledat;  

 ve své víře v Boha být jako děti;  

 být misionáři milosrdenství;  

 dovolit Ježíši Kristu, aby nás osvobodil od bariér, které si sami způsobujeme, a my pak mohli být 

vnímavými posly dobrých zpráv v dnešním světě;  

 rozvíjet osobní autentické vztahy, být více společenští, spíše než pěstovat virtuální vztahy;  

 nikdy neváhat se sdílením našeho nepokojného srdce; věnovat více času rodinám, přátelům a svým 

koníčkům;  

 být opravdovými apoštoly v našem každodenním životě;  

 být otevřenější vůči Bohu a bližním, osvobozovat se od mnoha svodů a rozptylování moderního 

života; 

 užívat Boží dary tak, abychom přinášeli štěstí druhým a dovolili, aby štěstí přebývalo také v nás. 

 Kéž by bylo setkání AYE delší! 
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Děkujeme mnoha skupinám naší augustiniánské rodiny, které se zúčastnily tohoto jedinečného setkání.  

Jako jedna rodina děkujeme širší místní komunitě v Zaječově za jejich milou pohostinnost. 

Těšíme se na další setkání v roce 2019 v Panamě. 

 

AYE 2016  -  POSELSTVÍ FR. GENERAL, OSA  
Fr. Alejandro Moral, OSA během své homilie při Mši svaté v Brně dal mladým lidem, kteří se pokoušejí žít 

své životy podle augustiniánských hodnot v našem moderním světě, určité směry:  

* Nebát se a být si jistí tím, že Ježíš vždy bude s námi.  

* Být vždy spojeni s Ježíšem, protože bez něj sami nezmůžeme nic (fraternita). 

* Sloužit: Augustiniánská spiritualita je oknem k Evangeliu: miluj Boha skrze lásku k bližnímu.  

* Vždy hledat Boží Pravdu: zamilovat se do Boha, a tak být schopen dát mu svůj život. Štěstí spočívá v této 

lásce k Bohu.  

* Vidět v každém člověku svého bratra a sestru.  

* Být proroky spravedlnosti a míru.  

* Neprivatizovat svoji lásku. Tvoje láska náleží tvým bratrům a sestrám. 

 

AYE 2016 FOTOGRAFIE  
K nahlédnutí na stránkách: https://www.facebook.com/aye2016/photos 

 

AYE 2016 PODĚKOVÁNÍ  
Rádi bychom poděkovali především všem týmům, které se podílely na organizaci a koordinaci všech akcí. 

Také španělským a polským dobrovolníkům, kteří pomáhali v mnoha oblastech a vždy byli pohotoví k 

službě. Zvláštní díky patří Fr. Edwardovi (Assisstant General pro mládež) za jeho obětavost a nadšení, jeho 

víru a přítomnost na setkání.  

Také ale chceme poděkovat  všem účastníkům a každému jednotlivě zvlášť. Díky za setkání AYE 2016, 

které pro každého z nás znamená hlubokou zkušenost a čas prožitý nevšedním způsobem. Cítíme, že jste 

nám dali to nejlepší ze sebe. 

 

Ať Vám Bůh žehná a nezapomeňte, že ve Sv. Dobrotivé a v Praze budete vždy vítáni jako doma!  

Takže,....na shledanou v Panamě v roce 2019!!!       P. Juan , OSA 

 

 

https://www.facebook.com/aye2016/photos
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PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ NA ŠKOLNÍ ROK 2016–2017 
 

Téma: Vzdělanost a rodina 

Patron: Sv. Vojtěch 

Pastorační důrazy: Zdůraznění významu školství a to jak obecně, tak ve vztahu k církevním školám. 

Pomoc a podpora rodinám,zvláště v oblasti výchovy dětí, katecheze dětí a svědectví víry jejich rodičů. 

Využití podnětů vzešlých ze synody o rodině, shrnutých v exhortaci papeže Františka Amoris lætitia. 

 

CÍLE 

1. Reflektovat výuku náboženství ve farnostech a podpořit katechety v jejich práci. 

2. Nabídnout faktickou pomoc a podporu rodinám. 

3. Podpořit rodiny s dětmi v rodinné katechezi, společné modlitbě a četbě Písma svatého. 

4. Zkvalitnit přípravy na manželství a doprovázet novomanžele. 

5. Nabídnout užší spolupráci farností se školami. 

6. Využít podněty vzešlé ze synody o rodině, shrnuté v exhortaci papeže Františka Amoris laetitia. 

7. Zapojit farnosti do modlitby za nové uspořádání kněžské formace. 

 

Víš, že?... 
*Ve čtvrtek 1.9. od 19:30 modlitba Taize.  

* Fotografie z letních akcí farnosti budou k prohlédnutí na webu farnosti: www.augustiniani.cz 

* Požehnání dětí, učitelů a vychovatelů na začátku školního roku bude při mši sv. v neděli 4.9. v 9:30 

hodin 

* Všechny činnosti ve farnosti začínají po prázdninách 19. září.  Rozvrh bude zveřejněn na webu farnosti a 

na nástěnce kostela od 12.9.  

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

* V neděli  11. září slavíme svátek sv. Mikuláše Tolentinského. Při mši sv. v 9:30 se budou žehnat 

chlebíčky sv. Mikuláše. 

* Od 14. září bude opět mše svatá v 19:00 hod, v pondělí – čtvrtek v kapli sv. Barbory. Od 18:40 se 

modlíme společně Nešpory. Všichni jste zváni!  

* Katecheze pro dospělé: Setkání každou středu od 21.9. v 19,30 v klášterním refektáři. Je to setkání určené 

k prohlubování poznatků křesťanského života. Všichni jsou vítáni 

*Od 25. 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 11. září v 10:45 v refektáři. Přihlašovat své děti můžete 

až do 25. září u P. Juana. 

* Zájemci přípravy na biřmování ať se hlásí u P. Jozefa.  

* 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.    

***Pouť do Santiaga de Compostela bude tento rok od 26.prosince 2016 do 3. ledna 2017. Zájemci ať se 

co nejdříve přihlašují u P. Juana: juan@augustiniani.cz do 1.10.2016 anebo na tel.: 602684538!!  

 

* V tomto měsíce mají narozeniny tito naši farníci: Miroslava Budišová 2.9., Jiří Hlíza 5.9.,  Jiřina 

Poláková 12.9.,  René Paděra 20.9., Johanka Střítezská 24.9., Filip Verner 25.9., Radka Dybová 25.9., 

Tomáš Brčák 27.9. 

http://www.augustiniani.cz/
http://www.augustiniani.cz/
mailto:juan@augustiniani.cz
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Dobrou chuť! 
 
Hruškový koláč s mandlovým tvarohem 

V létě, kromě toho, že jsem zavařovala a zavařovala, tak jsem pro Vás našla nový 
recept. 

Budeme potřebovat:  
Na těsto: 16 dkg hladké mouky, 10 dkg hery, 1 žloutek, 1 lžičku prdopeč, 6 dkg 

moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. 
Na náplň: 1 tvaroh, 12 dkg zakysané smetany, 1 žloutek, sníh za dvou bílků, 3 lžíce 

moučkového cukru, 3 lžíce mletých mandlí a asi 3 hrušky. 

Těsto zpracujeme na vále a dáme aspoň na 30 minut odpočinout do lednice. Potom 
ho vyválíme a dáme do koláčové formy o průměru 24-26 cm. Rozprostřeme a 

uděláme zvýšené okraje. Pokud nemáme formu s nepřilnavou povrchovou úpravou, 
tak ji musíme vymazat a vysypat moukou. 

Hrušky oloupeme, vykrojíme jadřince, nakrájíme je na kostky a rozložíme je na těsto. 
Pak ušleháme tvaroh, smetanu, žloutek, cukr a mandle, jemně vmícháme sníh a 

nalijeme rovnoměrně na hrušky. 
Pečeme v troubě vyhřáté na 160-170 stupňů asi 50 minut, až bude povrch koláče 

zlatavý. Po vychladnutí dáme do lednice. 
V původním receptu píší, že pokud nemáte mandle, tak to nevadí. Já bych zase pro 

změnu chtěla vyzkoušet ještě i jiné ovoce, dozrává mi druhá sklizeň malin, tak 
uvidím. 

Přeji Vám krásné babí (nebo indiánské?) léto a dětem v novém školním roce ty 
nejlepší výsledky.                                                                
 

                                           Dobrou chuť                                     Hanka   

 

 Jednoho dne přišel za Sokratem jeden muž a řekl mu: "Poslechni, Sokrate, musím Ti říct, jak se zachoval 

jeden tvůj přítel." "Přestaň!" přerušil ho mudrc. "Nechal jsi to co mi chceš říct, projít třemi síty?" "Cože? O 

čem to mluvíš?" "Ano," řekl Sokrates, "to , co mi chceš říct, máš nechat projít třemi síty. První je pravda. 

Ověřil sis to, co mi chceš?Jsi si jistý, že je to pravda?"  

"Já jsem to jen slyšel povídat", řekl muž. 

"Dobře" na to Sokrates, "tak mě přesvědč, že to prošlo druhým sítem. A to je dobro. Pokud to, co mi chceš 

říct, není tak docela pravdivé, je to alespoň něco dobrého?" 

Muž zaváhal a pak odpověděl:"Ne, není to nic dobrého, naopak!" 

"Takže", řekl mudrc. "Zkusíme použít třetí síto: užitečnost. Pojďme se podívat, jestli to, co mi chceš říct, je 

k něčemu užitečné. 

"Užitečné? To zrovna ne," řekl muž. 

"Takže pokud to, co mi chceš říct, není ani pravdivé, ani dobré, ani užitečné, radši bych to neslyšel a nechci 

to vědět. A radím ti, abys na to taky zapomněl. 

Když vezmeme tuhle Sokratovu lekci doslova, myslím, že máme všichni hodně co zlepšovat a já jako první! 

Naneštěstí velmi často pomlouváme druhé a pouštíme do oběhu věci, které nejsou ani pravdivé, ani dobré, 

ani užitečné.  
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Můj občanský průkaz je: AUGUSTIN, původem afričan. Člověk, křehká nádoba, spletitých myšlenek  a srdce 

dychtícího po něžnostech, jako ty. S plnou náručí otázek a úžasem otevřenýma očima. Tak mne Bůh udělal a takového 

mne miloval dokonce i  když jsem upadl do propasti  vnitřní nicoty. 

Narodil jsem se na severu Afriky. Tagaste, které se nyní jmenuje Souk Ahras (Alžírsko) , bylo mou kolébkou, několik 

stovek kilometrů od Středozemního moře. Moji sousedé byli prostí lidé, kteří obdělávali půdu a sklízeli olivy.  Řím 

byl hlavním městem říše, která vládla tehdejšímu světu a podmaňovala si všechny cenami a přehnanými daněmi. 

Monika a Patricio byli moji rodiče. Byli rozdílní, ale opravdu se měli rádi a od doby, kdy jsem začal rozeznávat 

písmena platit snili o tom abych absolvoval  nejlepší studium. Proto jsem cestoval z Tagaste do Madaury, a konečně 

do Kartága, univerzitního města Říše v kompetenci s Alexandrií. Můj otec musil šetřit  na rodině,  aby mohl zaplatit 

tyto náklady.  

Prožíval jsem neklidné a napjaté mládí mezitím co jsem otrhával listy tajemství života a vědy. S dychtivostí jsem četl 

knihy, které byly v mém dosahu. Navštěvoval jsem divadlo a cítil jsem se přitahován astrologií a horoskopy. Pocítil 

jsem amorův šíp, který mne hluboce zasáhl a miloval jsem jednu ženu s vášní a něhou. To dalo tělo a krev našemu 

synu, který putoval z klína na klín a obdařoval nás koktáním prvních slůvek. 

Hledal jsem pravdu v četbě a hledaje ji ve svých vlastních myšlenkách. Viděl jsem se uvězněný v pochybnosti, 

opojený falešnou moudrostí, spoutaný tisíci zotročeními, ale nikdy jsem nepřijal pohodlnou dohodu s průměrností.  

Přál jsem si růst, milovat, potkávat…, a pravda a láska se mi vyhýbaly jako hvězdy na vodě. 

Čas se otočil, Bůh mi vyšel vstříc. Obrácení není osobní úspěch, nýbrž překvapující gesto lásky ze strany Boha, které 

vždy překračuje naše výpočty. Podal mi ruku, abych vyšel z chyb a osvobodil se od mých pout. Tak dlouho dokud 

jsem se necítil svobodným a začal jsem naplňovat svůj život láskou a pokornými gesty služby, více než slovy a 

elegantními proslovy. Světlo víry začalo osvětlovat všechna zákoutí mého života. Bůh rozbořil stěny, které mne 

izolovaly od pravdy a od štěstí. Křest jsem obdržel v třiatřiceti letech z rukou biskupa Ambrože a poprvé jsem použil 

nové srdce o velikonoční vigilii 24. dubna 387. 

Jednoho dne mne požádali, abych se stal knězem a o něco později jsem přijal břímě biskupství. Byl jsem vysvěcen na 

biskupa v roce 395. Bůh přichází na setkání prostřednictvím chleba a vína v každé Eucharistii, kde otvírám bibli a 

srdce věřícím z Hipony. Byly to mé děti a všechny jsem miloval tisíci způsoby.Být biskupem v té době znamenalo 

povinnost kráčet po ulici a dělat soudce v dědických záležitostech, právech na vlastnictví a jiných otázkách. Do mého 

domu přicházeli lidé žádat mne o radu či usilovat, abych se přimluvil za obžalované před soudci. V noci, při světle 

olejové lampičky, jsem se mohl těšit z četby, odpovídat na  dopisy, věnovat se studiu a připravovat kázání, která 

bývala  chlebem pro ducha mých dětí hiponské církve.“S vámi jsem křesťan, ale pro vás jsem biskup“ (Kázání 340,1). 

„Pro vás jsem pastýř, ale jsem ovce s vámi pod oním Pastýřem. Z tohoto mista jsem pro vás jako doktor, ale jsem váš 

spolužák ve škole onoho jediného Učitele“ (Komentáře k žalmům 126, 3).Máš Krista na nebi a Krista na zemi: v nebi 

sedícího (trůnícího?), a na zemi žebrajícího“ .“Kristus je potřebný když to potřebuje chudý“ (Kázání 38, 8 )  „trpí 

hladem v chudých“ (Kázání 32,20) a když se poskytne potřebnému „ úd Krista dá jinému údu Krista“ (Kázání 53A, 6) 

„nic jsi si nepřinesl na tento svět a nic  si z něj neodneseš“ (Kázání 61,  9). 

Smrt mne navštívila 28. srpna 430. Dospěl jsem ke konci kariéry poté, co jsem napsal knihy a založil kláštery.  Nelze 

zemřít, aniž bychom předtím nevymačkali ze srdce a předali všem sladkou šťávu lásky. Chtěl bych vykřičet, že láska 

je nejsilnější silou našeho světa, že víra je stupeň  ke schopnosti moci rozumět,  a  rozumět je odměněním víry. 

Nevěříš-li, nikdy neporozumíš a také nebudeš moci milovat. Víra a rozum jsou dvě sestry, které musí kráčet pospolu 

až k pravdě. Líný rozum se zbavuje otázek a vyprazdňuje tak nádobu našeho nepokoje. Naslouchej prvně, co hovoří 

uvnitř tebe, a mluv ze svého nitra, aby slova byla dcerami srdce. 

Dobrý život dělá dobrou lásku. Láska hýbe vším v ruchu života. Miluj beze strachu a bez odpočinku,  ale ať je Bůh 

svědkem tvé lásky. Pouze zůstává čarovná zvěst, zázrak lásky, který každý schovává ve svém nitru. 

Láska není opakem cizího štěstí, protože není závistivá a nevychloubá se vlastním štěstím, protože není pyšná. Je něco 

silnějšího a věrnějšího než láska? Vytrvejte v lásce abyste rozmrazili  egoismus ve vašem životě a vaše srdce se 

nestane suchým kmenem z drsného dřeva, ale obrovským zdrojem jasných myšlenek. Dobrý život dělá dobrou lásku. 

Láska hýbe vším v ruchu života. Miluj beze strachu a bez odpočinku, ale ať je Bůh svědkem tvé lásky.  

Příteli můj: několikrát uslyšíš mluvit o mně, kterého nyní nazývají svatým Augustinem. Dávej si pozor, co ti budou 

říkat, protože jsem neměl moc bílou kůži – jsem rodem berber – ani jsem nenosil tak čisté tuniky, ani jsem netrávil 

den proslovuje věty k napsání na stěnu.  I když jako lidé před více než tisíci léty jsme měli jazyk, zvyky a formy 

myšlení značně odlišné od tvých, srdce člověka se tolik nezměnilo.       Sv. Augustin 
Pro vnitřní potřebu církve vydává 
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