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Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Červenec/srpen 2017, r. XXI. č. 230 
 

„Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno... (Mt 7,7-8) To jsou Tvé sliby; 

kdo by se bál klamu, když slibuje Pravda?" (Sv. Augustin) 

V červenci a srpnu budeme vzpomínat na dva muže, spojené 

jediným jménem – Augustin. 28. července si připomeneme 

Augustina Schuberta, někdejšího duchovního správce našeho kostela 

a statečného augustiniána, který pozdvihl svůj hlas proti 

nacistickému režimu. Povzbuzen příkladem papeže Pia XI., který již 

dříve, roku 1937, nacionální socialismus (nacismus) odsoudil listem 

Mit Brennender Sorge, P. Schubert nechtěl nečinně přihlížet tomu, 

jak je jeho vlast „vymazána“ z mapy Evropy, a nemínil se podílet na 

mravní devastaci české mládeže. Cenou za tak odvážný postoj byl 

jeho život. 26. srpna 1939, pouhých šest měsíců po vzniku tzv. 

„Protektorátu Čechy a Morava“, byl P. Augustin zatčen, vězněn 

postupně na pražském Pankráci, v Oranienburgu a zase na Pankráci, 

než jeho křížová cesta skončila smrtí v koncentračním táboře Dachau 

28. července 1942. Jeho tělo bylo spáleno. Možná si nacisté mysleli, 

že tím nadobro zahladí památku vzdorného kněze, ta však je živá i dnes, a 

to nejen díky hrstce motáků, jež unikly ostřížím zrakům dozorců v Dachau, 

ale hlavně životním příkladem neohroženého svědectví křesťana. I nám 

dnes je takových svědectví velice zapotřebí. 

Druhého Augustina není asi třeba představovat. Ale přece – Augustin 

z Hippo, učitel církve a duchovní otec augustiniánů se narodil roku 354 

v severní Africe, dnešním Alžírsku. Jako jeho duchovní syn Augustin 

Schubert, musel také sv. Augustin čelit mnoha nebezpečím. Nejméně 

jednou byl málem zavražděn donatistickými útočníky, kteří usilovali o to, 

zbavit se hlavního obhájce katolické církve. Donatisté se od společenství 

církve odloučili kvůli nesmlouvavé přísnosti vůči těm, kdo za 

Diocletianova pronásledování křesťanů (304-312) zapřeli víru v Krista. 

Může to znít podivně, ale Augustin se vystavil odsuzování právě pro svou 

obhajobu vše překonávajícího Božího milosrdenství. Čtyřicet let života (391-430) se hipponský 

biskup bezvýsledně pokoušel překonat bolestivé rozdělení mezi africkými křesťany. 

Poučení, které nám přinášejí příklady obou statečných Augustinů, je – věrnost Kristu 

i v pronásledování a nebezpečí.      
P. William Faix, OSA 

Chceme poděkovat Bohu a Vám všem, našim  farníkům, přátelům a bratřím, za vše, co nám umožnilo 
růst v našem křesťanském životě během tohoto školního roku. 
Ať nám všem Bůh žehná. Přejeme všem pěkné prázdniny! 

Augustiniáni 
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Exkurze do Botanické zahrady Karlovy Univerzity 

 
V sobotu odpoledne 17. června pro nás uspořádala Helenka Klápová zajímavou komentovanou 

prohlídku Botanické zahrady Na Slupi. Akce to byla velmi komorní, protože jsme přišly jen čtyři… 

Z výkladu jsme se dověděly, že stojíme v nejstarší botanické zahradě u nás. Historie univerzitní 

zahrady sahá až do roku 1775 (tehdy se však nacházela ještě na Smíchově) a na pozemek Na Slupi 

se přesunula až v roce 1898.  

Na ploše 3,5 ha se nachází asi 4 a půl tisíce druhů rostlin z celého světa. Rododendrony už byly 

bohužel odkvetlé, tak jsme se hned vydaly za hlasitého křiku papoušků do Středozemí, Afriky, 

Ameriky i Austrálie – rostlinní zástupci z těchto oblastí jsou pěkně soustředěni v jedné části 

zahrady.  

Poté jsme se přesunuly do střední části, do geoparku. Geologický park je další pozoruhodností 

Botanické zahrady s ukázkami hornin, které můžeme u nás v Čechách a na Moravě běžně vidět. 

Tam nás Helena svým odborným výkladem zasvětila do geologického vývoje Země i naší 

republiky. Výstavu tvoří 54 vzorků vyvřelých, usazených a přeměněných hornin. Na jednom vzorku 

vápence jsou ještě vidět schránky silurských mlžů a hlavonožců. Řekne se jednoduše kámen, 

balvan, ale jejich zrod byl pěkně komplikovaný a napínavý… 

 

Děkujeme, Heleno, za krásnou prohlídku a velmi profesionální výklad. 
                                                                                                                          Zdena 

 

Modlitba za povolání do řádu augustiniánů 

 

Modleme se k Pánu žně,  

jenž volá muže a ženy, aby mu sloužili 

v lásce. 

(Pauza pro tichou modlitbu). 

 

Všechna sláva a chvála Ti patří, 

Bože pravdy, světlo našich srdcí, 

vždyť Ty vedeš své lidi po cestách svatosti. 

 

Pomoz těm, kdo jdou ve šlépějích 

Augustinových,  

aby Tě hledali vzájemnou láskou a 

uctíváním 

 

a aby byli služebníky Církve coby vzory 

k následování pro druhé. 

Osviť muže a ženy, 

aby viděli krásu společného života 

v duchu svatého Augustina 

a posiluj je v této službě tak, 

aby dílo, jenž jsi v nich začal, 

bylo přivedeno k naplnění. 

 

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 

Amen

 

ČTYŘI SVATÍ, KTEŘÍ NÁS INSPIRUJÍ PEČOVAT O NAŠI PLANETU 

 
Svatí Catalina Tetakwitha 

První svatá severoamerická indiánka. Je považována za patronku přírody a ekologie. 

Blahoslavený Pavel VI. 

V roce 1971 popsal zhoršení životního prostředí jako problém, který se týká nás všech. 

Sv. Benedikt  

Věřil, že duchovní osoba prací a modlitbou může udělat ze světa mnohem harmoničtější místo. 

Sv. František z Assissi 

Patron zvířat a životního prostředí. Svou lásku k přírodě prokázal ve své Písni tvorstva. 
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Příběhy na prázdniny 

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

 
„S příběhy je to jako s dýcháním, 

mají se vdechovat velmi klidně. 

Z prvního nádechu získáš radost, 

druhý v tobě probudí horlivost, a třetí tě přivede k úžasu... 

Z každého nádechu pak získáš myšlenku, 

která nechá rozeznít srdce." 

 

Chci poděkovat 

 Misionář, který se vracel domů z návštěvy nemocných, byl přepaden a oloupen. Onoho 

večera napsal tuto modlitbu: 

 „Na prvním místě chci poděkovat za to, že jsem dosud nikdy nebyl oloupen. Na druhém 

místě za to, že mi sebrali jen peněženku, ale zachovali mi život. Na třetím místě děkuji, že i když mi 

sebrali všechno, nebylo toho mnoho. Nakonec děkuji za to, že jsem byl tím, kdo byl oloupen, a ne 

tím, kdo loupil.“ 

 

Cézanne a jeho obraz 

 Malíř Paul Cézanne (1839-1906) jednou kráčel po ulici s obrazem pod paží. Náhodou se 

potkal se svým kolegou Pierrem-Augustem Renoirem (1841-1919), který se ho hned ptal, kam se 

ubírá. 

 „Zůstal jsem bez peněz a hledám někoho, komu bych mohl prodat svůj obraz!“ 

Ti dva se setkali toho dne ještě o něco později a Renoir se ptal, jak se mu podařilo obraz zpeněžit. 

 „Bohužel, nic jsem nezískal,“ odpověděl Cézanne. „Potkal jsem skladatele Cabanera a můj 

obraz se mu tak líbil, že jsem mu ho daroval!“ 

 

Smrt a život 

 V dubnu 2009 zachvátilo a zničilo italský region Abruzzo obrovské zemětřesení. 

Rozpadl se přitom také dům čtyřicetiletého makedonského zedníka. Muž se pustil holýma rukama 

do hrabání a zachránil manželku a jednu dceru ještě živé. Pokračoval v hrabání v místech, kde se 

nacházela druhá dcera, ale velmi brzy zjistil, že už se bohužel nedá nic dělat – dívka byla totiž 

mrtvá. 

 Místo toho, aby začal plakat, naříkat a zoufat si, zanechal dceru tam, kde ji nalezl, a pustil se 

do hrabání jinde. Zachránil tak dalších jedenáct osob! 

 

Obrázek Madony 

 Jeden misionář cestoval vlakem. Z breviáře, z něhož se právě modlil, mu najednou vypadl na 

podlahu malý obrázek Panny Marie. Dítě, které sedělo naproti knězi, se sklonilo a obrázek zvedlo. 

Zvědavě se misionáře zeptalo: “Kdo je ta krásná paní?“ Misionář byl překvapený bezprostřední 

otázkou, a tak odpověděl: “To je moje maminka!“ 

Dítě si prohlédlo tvář kněze a pak tvář na obrázku a řeklo: „Nejste si ale příliš podobní!“ 

Misionář se zasmál: „Vidíš, a to tě mohu ujistit, že se celý život snažím, abych jí byl alespoň trošku 

podobný!“ 

Helena 
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Víš, že?... 
* Všechny činnosti ve farnosti začínají po prázdninách 18. září. 

* V pátek 28. 7. mše sv. ve 12:15 hodin  za blahořečení P. Augustina Schuberta, OSA (+28.7.1942) 

* V pondělí 28. srpna slavíme slavnost sv. Augustina. V kostele sv. Tomáše bude v 18:00 hodin slavena 

poutní mše svatá. Po mši sv. následuje koncert Svatotomášského sboru.  

* Úklid kostela během prázdnin vždy v pátek po 15:00 hodině. Přijďte nám pomoci, pokud máte čas!! 

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

* V těchto měsících mají narozeniny tito naši farníci:  

Červenec: Matěj Kučera, 2.; Jan Pech, 7.; Josef Jílek, 9.; Anička a Liduška Brčákovy, 11.; František Futera, 

14.; Marie; Václav Brčák, 15.; Romana Herzingová, 20.; Andulka Šárová, 23; Marie Šindelářová, 30.; 

Jaroslav Urban, 31. 

Srpen: Jakub Kučera, 1.; Jaroslav Urban, 2.; Helena Pajskrová, 4.; Tomáš Hovorka, 8.; Zdeněk Trefný, 16.; 

Marie Jelínková, 16.; Lucie Doležalová, 21.; Jana Pechová, 24.; Natálie Akovantseva, 27. 

 

Dobrou chuť! 

Zeleninový slaný koláč 

Sladkého bude o prázdninách dost – ovoce, zmrzlina, tak můžeme upéct koláč pro změnu slaný. 

Rozpis je na kulatou koláčovou formu o průměru 24-26 cm. 

V původním receptu je použit květák, ale někdo ho zrovna nemusí, tak jsem zkusila brokolici a 

chřest. Jen doba povaření u brokolice je kratší než u květáku.  

Na těsto budeme potřebovat: 25 dkg hladké mouky, 13 dkg másla, 1 vejce, ½ lžičky soli, 2 lžíce 

vody 

Na náplň budeme potřebovat: 40 dkg květáku (brokolice, chřestu nebo i jiné zeleniny), 2 brambory 

vařené ve slupce, 1 lžíce nasekané petrželky, sůl, 1 lžička uzené papriky, 4 vejce, 150 ml 

šlehačky, 1 mozzarellu. 

Na vál dáme mouku se solí, přidáme na kousky nakrájené máslo, vejce, vodu, a vypracujte hladké 

těsto. Těsto pak vyválíme na velikost formy tak, aby pokrývalo i vnitřní strany. Těsto s formou 

dáme na chvíli odpočinout do chladu. Troubu zapneme na 180 °C. 

Květák rozebereme na růžičky (chřest jsem nakrájela na kousky asi 2 cm) a v osolené vodě ho 

vaříme 10 minut. Pak ho slijeme a necháme vychladnout. Brambory oloupeme a nakrájíme na 

plátky nebo kostičky. Formu s těstem dáme do předehřáté trouby a pečeme 10 minut. Pak ji 

vyjmeme, na těsto navrstvíme brambory a květák, osolíme, opepříme a posypeme paprikou a 

petrželkou. Vejce rozšleháme se smetanou, nalijeme na koláč, navrch dáme na plátky 

nakrájenou mozzarellu a vložíme zpět do trouby. Pečeme dalších 25 minut. Koláč necháme 

mírně vychladnout a podáváme. 

Pokud zbude, dáme ho do lednice a můžeme ho před dalším podáváním ohřát v mikrovlnné troubě. 

Přeji vám krásné prázdniny, zájezdy bez problémů, a těším se na všechny zase po prázdninách. 

                                       
 Dobrou chuť               Hanka  

 
Pro vnitřní potřebu církve vydává 
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