olle lege
Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Prosinec 2017, r. XXI. č. 234
"Nenechme se zadržet vzdáleností mezi místy a časem, nenechme se spoutat tím, jak jsme zvyklí
tělesně vnímat prostor a čas, a pozvedněme k Němu svou duši, nakolik jen s jeho pomocí můžeme!"
(Sv. Augustin)

Advent: čas setkat se s Ježíšem !
Advent je čas ztišení, čas pro sebe, pro druhého a pro Boha,
kterého můžeme zvláštním způsobem objevovat ve druhém.
V adventu se připravujeme na Vánoce, ale advent nejsou ještě
Vánoce (i když už to tak vypadá). Je čas si uvědomit, že je
třeba pracovat na sobě a učit se od Marie a od sv. Jana
Křtitele, abychom jako oni i my připravovali cesty a pak mohli
slavit Vánoce s Ježíšem uprostřed.
A jak je tomu tento rok? Když jsem se nad tím zamýšlel,
napadla mě věta z Písma, z listu sv. Jana: „Nikdo nemůže milovat Boha, kterého nevidí, jestliže
nemiluje bratra, kterého vidí.“ Bůh se stává v Ježíši člověkem. Nemůžeme milovat Ježíše, pokud
nemilujeme bližního. A to je pozvání do adventu tohoto roku, abychom milovali a udělali někomu
druhému radost. Tak budeme milovat Boha a uděláme radost sobě i Bohu. Je třeba zvláště v této
době oceňovat se navzájem, modlit se za druhého člověka a považovat druhého za Boží dar pro mě.
A tak uvidíme, že jsme radostnější, když děláme radost druhým, jako Bůh udělal radost nám, když
nám poslal Ježíše.
Vedle toho usilujme o vděčnost jako postoj každého farníka a přátel naší farnosti.
A jak konkrétně?
Každou neděli si všichni, kdo budou na mši sv., při odchodu z kostela vylosují jméno jednoho
farníka. Adventní týdenní úkol pak bude modlit se každý den za tohoto člověka a jestliže je to
možné, vykonat nějaké konkrétní skutky lásky nebo pomoci (bez vědomí vylosovaného).
Možná se nám to zdá málo, ale v modlitbě a skrze modlitbu za neznámého a konkrétního člověka se
může uskutečňovat krásná příprava.
Takže s chutí do toho, protože advent bez setkání s Kristem (kterého vidím v člověku) není advent.
P. Juan, OSA
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Hlavní hříchy a ctnosti
Jak zvítězit nad hříchem?
proti PÝŠE
proti LAKOMSTVÍ
proti SMILSTVU
proti HNĚVU
proti NESTŘÍDMOSTI
proti ZÁVISTI
proti LENOSTI

POKOROU
ŠTĚDROSTÍ
CUDNOSTÍ
TRPĚLIVOSTÍ
ZDRŽENLIVOSTÍ
PŘÍZNÍ
PÍLÍ

Osmnáct prvků Otčenáše
VZTAH
POZNÁNÍ
nebesích,
UCTÍVÁNÍ
jméno tvé.
ČEKÁNÍ
království tvé.
POSLUŠNOST
SOULAD
UNIVERZÁLNOST
POTŘEBA
vezdejší
PROSBA

Otče náš,
jenž jsi na
posvěť se
Přijď
Buď vůle tvá
jako v nebi,
tak i na zemi.
Chléb náš

NEZBYTNOST
LÍTOST
nám
POVINNOST
PROMINUTÍ
odpouštíme
MILOSRDENSTVÍ
viníkům.
VŮDCE
OCHRANA
SPASENÍ
ČESTNOST

dej nám

Deset jednoduchých rad, jak se den ze dne lepšit
méně křič
více chval
více objímej
projev lásku
dej pohov mobilu

udržuj svůj dům v čistotě
více vyrážej ven s rodinou
říkej méně ne
méně si stěžuj
poděkuj za vše, co jsi zažil

Význam barev v liturgii
ZELENÁ
v mezidobí
symbolismus: znamená naději
ČERVENÁ
svatodušní svátky, sv. Ducha, svátky apoštolů a mučedníků
symbolismus: oheň, milosrdenství a krev
ZLATÁ NEBO BÍLÁ
svátky Pána Ježíše Krista, sv. Panny Marie, svatých, kteří nebyli mučedníky
symbolismus: sláva, radost, nevinnost, čistota
RŮŽOVÁ
3. adventní neděle a 4. neděle postní
symbolismus: radost a láska
FIALOVÁ
advent, půst, také ve mších za zemřelé
symbolismus: pokora, střídmost, pokání

dnes.
A odpusť
naše viny,
jako i my
našim
A neuveď nás
v pokušení,
ale zbav nás
od zlého.
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STAROČESKÉ RORÁTY
Nastává čas Adventu a s ním začínají v 6,45 hod. i ranní mše svaté v kapli sv. Barbory
spojené se zpěvy „Staročeských rorátů“. V naší farnosti je to už mnohaletá tradice.
Málokdo z nás si uvědomí, že se jedná o zcela mimořádnou a ve světě nemající obdobu
typicky českých liturgických zpěvů doprovázejících ranní rorátní mši. Podle tradice byly tyto
zpěvy založeny za vlády Karla IV. a byly určeny pro provozování v katedrále sv. Víta.
Původně se zpívaly latinsky, v patnáctém století se popularita rorátů tak rozšířila, že vznikly
české překlady. V počátku 20. století začala tradice ranních rorátních mší upadat a proto
Msgre Vladimír Hornof (*10.5.1870 Holice – +26.7.1942 Praha), český římskokatolický
kněz, katecheta, básník a autor textů k duchovním písním, prof. PhDr. Dobroslav Orel
(*15.12.1870 Ronov nad Doubravou – +18.2.1945 Praha), český hudební vědec a
vysokoškolský profesor, m.j. v letech 1931/32 rektor University Karlovy, a Václav Vosyka
(*16.12.1880 Řevničov u Rakovníka - +2.1.1953 Praha), středoškolský profesor, hudební
pedagog, žák hudebního skladatele Vítězslava Nováka, se rozhodli v roce 1920 vydat v
knižní podobě „Staročeské roráty“ k provozování v našich kostelích. A tak se opět pozvolna
tradice vracela zpět do našich kostelů. Když ještě byl mezi námi P. Jan, tak při přímluvách
vždy děkoval předešle jmenovaným autorům za znovuzrození „Staročeských rorátů“.
Celé roráty nám vyprávějí příběh o očekávání příchodu Spasitele, o setkání anděla s Marií a
zvěstují narození Spasitele. Obsahem a smyslem těchto zpěvů je přinášet naději, která je
nejen v současné době pro nás všechny velmi potřebná.
Pro mnohé z nás není jednoduché tak brzy vstát a vydat se ještě noční Prahou do setmělého
kláštera, ale věřte mi, že ta trocha námahy stojí za radostný začátek nového dne.
M.Hradecká

Jít adventem s Marií
Jan Křtitel vyslaný připravovat Boží příchod na svět čeká na Boha mocného a silného. Za
mnou už přichází mocnější, než jsem já (Mk 1,7).
Přicházející Mesiáš skutečně mocný a silný je. Jeho síla je však silou lásky, jeho moc je
mocí lásky. Jeho velikost spočívá v tom, že sestupuje ze svého trůnu a činí se nejmenším ze
všech.
Maria této velikosti rozumí. Nosí Boha ve svém těle jako malé děťátko. Právě ona zažívá
nejhmatatelněji, jak maličkým se stal.
Jan Křtitel se nemýlí: všecko, co říká, je pravda, ale není to pravda celá. Je posledním
prorokem Starého zákona, avšak nejmenší v Novém zákoně je větší než on (srov. Mt 11,11).
Maria patří do Nového zákona a chápe o Bohu něco, co nebylo možné pochopit ve Starém.
Její povaha je zvláštní, mírná a pokorná; napovídá jistou spřízněnost s Bohem a otvírá se
celé jeho pravdě. Nikdy se neptá jako Jan Křtitel, zda je Ježíš skutečně tím, který měl přijít.
Následuje svého Syna v nezlomné víře a důvěře během celého jeho vývoje, tak odlišného od
čehokoliv, čemu tehdy bylo možno rozumět. Aniž ve své víře sebeméně zakolísá, je s ním i v
hodině jeho smrti na kříži.
Nevěnujeme-li v adventu pozornost Marii, snadno můžeme Janovým výzvám porozumět
špatně, a v malém pacholátku v jesličkách nikdy nerozpoznáme Boha, na něhož jsme čekali.
(z knihy Wilfrida Stinissena: I dnes je den Boží, Rozjímání na celý rok, Karmelitánské nakladatelství, 2004, 422
stran)
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OČEKÁVÁME POŽEHNANÝ PŘÍCHOD NAŠEHO SPASITELE JEŽÍŠE KRISTA…

Advent pochází z latinského slova přicházení, příchod (adventus). Adventní liturgie skutečně
oslavuje trojí příchod Ježíšův.
První dva týdny, od první neděle adventní do 16. prosince, je naše rozjímání zaměřeno na
konečný příchod Pána, který přijde ve slávě soudit živé i mrtvé. Tento čas je dobou pozorného
očekávání s důrazem na přípravu na tu hodinu, kdy tajemství našich srdcí budou odhalena. To není
pro nás, slabé a nedbalé lidi, moc povzbudivé! Za těmito hrozivě znějícími slovy se však neskrývá
pobídka k ochablému strachu, ale výzva k bdělé a pozorné přípravě sebe samých. Bděte a modlete
se, praví Pán, neboť neznáte dne ani hodiny, kdy Syn člověka přijde mezi vás.
Druhá půle Adventu, od 16. prosince až po svátek Kristova narození, zdůrazňuje Kristův
příchod do našich dějin. Oproti prvnímu období je to čas radosti a očekávání – Bůh mezi námi a
s námi, Emanuel, nám je blízko, protože Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, a Kristus nám
byl podobný ve všem vyjma hříchu.
A třetím přicházením Krista je eucharistie. Kristus přišel, Kristus přijde a s láskou
překonávající všechna naše očekávání Kristus přichází právě tady a teď do srdcí těch, kdo v něho
věří. Nemůžeme proto dost zdůraznit pravidelné přijímání Ježíše Krista do našich srdcí při veliké
svátosti stolu Páně, eucharistii. Eucharistie, jak píše papež Jan Pavel II., tvoří církev a dává smysl
naší víře.
Advent se třemi příchody Krista, minulým, budoucím a přítomným, nás jen orientuje k osobě
Kristově, jeho tajemství a poselství. A tak využijme tento čas k zastavení a zamyšlení. Čtěme Písmo
a nechejme si jím prosvětlit naše životy a myšlenky. Vždyť, jak napsal otec Daniel, redemptorista:
Křesťany můžeme být jenom teď. Advent musí zdůraznit přítomnost Kristovu v našich životech tady
a teď. Musí se dotknout našich skutečných životů tady a teď, právě dnes. Advent je nový začátek, čas
vstoupit do tohoto TEĎ a více se modlit, víc doufat, víc dávat a víc milovat.
Advent plný naděje a radostné Vánoce vám všem!
P. William Faix, OSA

Sv. Augustin, o adventu…
Advent je rozvíjení naděje, v níž prožíváme obrácení k Pánu a čekání na setkání s Ním. A to
vyžaduje obrácení ve dvou směrech:
* Vrátit se k Bohu. - Tady obrácení znamená žít s nadějí a nechat stranou všechno to, čím
ztrácíme svou důstojnost, kterou je být obrazem Božím. O tom Sv. Augustin říká: „Nevkládej do
ničeho jiného svou slávu. Chlubíš se svou silou? Divoká zvířata jsou silnější než ty. Chlubíš se svou
hbitostí? Mouchy jsou hbitější než ty. Vynikáš krásou? Paví pera jsou krásnější než ty. Odkud pochází
tvoje znamenitost? Z toho, co jsi – obraz Boží.” (In Joannes 3, 4) Takže, obrátit se znamená nechat
všeho, co nás odvádí mimo Trinitární skutečnost, mimo lásku. Proto advent znamená zapálit oheň
lásky.
* Vrátit se k bratrovi. - A z tohoto hlediska je advent pozvánkou k odpuštění: „Jestliže
neodpustíš, neubližuješ tím bratrovi, ale sám sobě.” (Kázání 56, 17)
****
V adventu slavíme stále obnovované tajemství Kristova příchodu, které se dotýká našeho osobního
života. Liturgie to opěvuje těmito slovy:
– On přišel a stal se jedním z nás, splnil sliby dané praotcům a otevřel nám cestu k životu.
– On znovu přijde v záři své slávy a pozve nás k účasti na svém království.
– On nyní přichází vstříc každému z nás v Božím slově a ve svátostech, abychom ho s vírou přijali.
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NOVÝ LITURGICKÝ ROK: EVANGELIUM SV. MARKA
Za autora druhého evangelia prohlašuje křesťanská tradice jednoznačně Marka. O
muži toho jména (nebo též o „Janu, nazývaném Marek“) se několikrát zmiňují Skutky
apoštolů. Byl příbuzný Barnabášův a spolupracovník svatého Pavla a Petra. Papiáš (kolem r.
130) ho nazývá Petrovým tlumočníkem; že totiž v evangeliu zaznamenal kázání svatého
Petra. A jiné spisy z druhého století upřesňují, že sepsal evangelium v Římě. I z vnitřního
rozboru se dá usoudit, že spis navazuje na Petrovo kázání a byl určen pro nežidovské
prostředí, mimo Palestinu. Důraz, s kterým se vyjadřuje nutnost následování Krista v utrpení,
by mohl být zaměřen k trpící křesťanské obci za Neronova pronásledování. Nic nemluví
proti vzniku evangelia mezi r. 65 – 70, tím spíš, že zničení Jeruzaléma a chrámu (které se
událo r. 70) je jen ohlášeno, ale neuvádějí se podrobnosti.
Markovo evangelium dává přednost událostem z Ježíšova života před řečmi.
Vypravuje mnoho zázraků, méně podobenství a ještě méně kázání. Popisy jsou v Markovi
živé a zabíhají do nečekaných podrobností. Ale jeho řečtina je chudá a zdaleka se nevyrovná
řeči Matoušova evangelia, tím méně bohatému jazyku Lukášovu. Jeho styl nás nejvíce
přibližuje k původnímu podání církve, kde Ježíšovy činy a výroky byly předávány
jednotlivě, mimo souhrnné vypravování o Kristově životě, nebo v menších sbírkách
tematicky ucelených. Ale přitom vyjadřuje i jednotné teologické pojetí.
Ježíš je Syn Boží. V jeho osobě proniká božský svět do lidkého a přináší lidem spásu,
odstraňuje z jejich těl i duší zlo. Jeho působení se však nevyčerpává v pozemské přítomnosti.
Ježíš je Syn člověka (titul převzatý z knihy Daniel a z židovské apokalyptiky). Skrze utrpení
dojde slávy, plně uskuteční království své a svých věrných. Proto má v Markovi málo místa
Ježíšovo mesiášství, od kterého židovští slibovali pozemské království.

ADVENTNÍ VĚNEC
Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako
o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo
zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo z
hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je
"Světlo světa" (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán
věnec spravedlnosti, vítězný věnec života.
Neboj se. Buď věrný a dám ti vítězný věnec života. (srv. Zj 2,10)

VÁNOCE A BETLÉMY
Bratři a sestry, velice vás prosím o připojení se do preevangelizační akce Křesťanské
Vánoce. Celá akce je postavena na letité tradici, kdy množství lidí přichází o Vánocích do
našeho kostela. Zapojení farností není náročné! Stačí, když je o Vánocích v kostele alespoň
chvíli otevřeno a lidé se mohou zastavit u betléma.
Zájemci o službu hlídání betléma a laskavého sdílení informací a odpovídání na dotazy ať se
laskavě hlásí u P. Juana k další domluvě a upřesněním.
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Víš, že?...
* Během adventní doby budou od pondělí do pátku v kapli sv. Barbory staročeské
roráty. Začátek mše sv. vždy v 6:45. Večerní mše sv. v 19 hodin během adventní doby
NEBUDE!
* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 7. 12. od 19:30 v kapli sv. Barbory.
* Na den sv. Barbory, 4. 12., slavíme pouť v kapli sv. Barbory při mši sv. v 6:45 a ve
12:15 hod.
* V neděli 10.12. bude sloužit mši sv. pan biskup Václav Malý, který pak ve středu
13.12. navštíví naši farnost. Všichni jste zváni na setkání s ním od 18 hodin v refektáři
kláštera.
* Všechny činnosti ve farnosti končí před Vánocemi 15. 12. a začínají znovu po Novém
roce 8. 1. 2018.
* „Živý betlém“ ve škole sv. Augustina 19., 20. a 21.11. od 14:00 do 16:30. Všichni jste
zváni
* V pátek 22. 12. od 14:00 příprava jesliček v kostele a úklid. Všichni jste také pozváni.
* V sakristii už můžete koupit augustiniánský stolní kalendář na rok 2018.
* Od září tohoto roku probíhá každého 22. v měsíci po mši sv. ve 12:15 a v 19 hodin
pobožnost ke sv. Ritě v kostele, s požehnáním růží a modlitbami za lidi v jakékoli nouzi.
Všichni jste srdečně pozváni.
* V úterý 26. 12. bude při koncertu od 17:00 hodin v kostele sv. Tomáše provedena
Rybova Mše vánoční v provedení Svatotomášského sboru a orchestru. Přijďte se potěšit
touto tradiční a krásnou českou hudbou!

Novoroční vycházku
Zveme všechny zájemce na tradiční novoroční vycházku (1.1.2018), tentokrát do obce
Ořech ležící těsně za hranicemi městské části Praha 13 - Jihozápadní Město. Sejdeme se
na nástupišti stanice metra Luka (žlutá trasa B), autobus č. 174 vyjíždí do Řeporyj ve
14:36 h. Trasa pohodlné vycházky měří necelých 5 km. V Ořechu si prohlédneme kostel
Stětí sv. Jana Křtitele (původně gotický dokončený roku 1352, barokně upravený v
letech 1714 až 1736, s oltářním obrazem od J. Hellicha z roku 1875 aj.). Na místní faře
žil a pracoval jako farář spisovatel J. Š. Baar (1895-7, 1909-19). V případě otevření
některé restaurace v okolí bude i možnost ji navštívit. Vycházku ukončíme na
Řeporyjském náměstí asi v 17h, odkud se autobusem č. 130 dostaneme ke stanici metra
Stodůlky.
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PASTORELA 17.12.2017
V neděli 17. 12. budeme se španělskou komunitou slavit typickou latinskoamerickou tradici
„Pastorelas“. Jsou to vlastně divadelní představení – konají se v adventní době a připomínají
události před narozením Ježíše a končí klaněním pastýřů.
V Pastorelas vystupují postavy Boha a všech osob betlémského příběhu, příběhy jsou to
veselé a ukazují například výsměch ďáblu, který ve hře pokaždé skončí jako dobrem zcela
poražený.
Společná mše sv. bude v 11 hodin. Po mši následuje v kostele představení „Pastorelas“ a pak
posezení v refektáři.
Mše sv. v 9:30 NEBUDE!
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.

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.

Pomoz těm, kdo jdou ve šlépějích
Augustinových,
aby Tě hledali vzájemnou láskou a
uctíváním
a aby byli služebníky Církve coby vzory

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen

Dobrou chuť!
Biskupský chlebíček

Abych našla něco nového pro Vás, prolistovala jsem starý sešit po babičce, která byla vynikající
kuchařka. Našla jsem tam mnoho zajímavého, někdy úsměvného, třeba recept na Domácího přítele to není návštěva, to je moučník - anebo Republikánské řezy, ty Vám napíšu třeba v lednu, až budou
prezidentské volby.
Teď Vám ale dám recept na slavnostnější pečivo.
Budete potřebovat 5 vajec, 5 velkých lžic cukru, 6 dkg másla, 5 velkých lžic polohrubé mouky a tak
10 dkg kandovaného ovoce. Prodává se už nakrájené.
Žloutky ušleháme do pěny s cukrem, pomalu přišleháme rozpuštěné vlahé máslo, postupně
vmícháváme polohrubou mouku střídavě se sněhem (opatrně, ať se hmota nesrazí) a kandované
ovoce. Pečeme v chlebíčkové formě vymazané a vysypané hrubou moukou.
Pečeme v troubě vyhřáté asi na 160-170 stupňů, dokud zkušební špejle není suchá. Necháme trochu
vychladnout a vyklopíme. Můžeme podávat jen pocukrovaný, ale ten pravý biskupský chlebíček má
být politý čokoládou.
Přeji Vám klidný advent a krásné prožití Vánoc.
Dobrou chuť

Hanka

Tolle Lege

www.augustiniani.cz
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4. NEDĚLE ADVENT

09:30
11:00
12:30

Poznámka
(adventní, z vigílie, s koledami,
s Rybovou mší, pro rodiny s dětmi,
bohoslužba slova apod.)
česká
anglická/ English
španělská/ Spanish

VIGILIE NAROZENÍ
PÁNĚ

16:00
18:00
18:30
23:30
24:00

Mše sv. česká
anglická/English
španělská/Spanish
Vánoční koledy
česká/anglická Czech/English

25. 12.
2017
pondělí

SLAVNOST
NAROZENÍ PÁNĚ

09:30
11:00
12:30
17:00

česká
anglická/ English
španělská/ Spanish
česká

Farní
Farní
Farní
Farní

26. 12.
2017
úterý
31. 12.
2017
neděle

SV. ŠTEPAN

09:30

Česká.

Farní

SVÁTEK SVATÉ
RODINY

09:30
11:00
12:30

Česká. s obnovou manželského slibu
anglická/ English
španělská/ Spanish

Farní
Farní
Farní

ZAKONČENÍ

17:00

česká

Farní

09:30
11:00
12:30
17:00

česká
anglická/ English
španělská/ Spanish
česká

Farní
Farní
Farní
Farní

Datum
24. 12.
2017
neděle

1. 1. 2018
pondělí

Den

OBČANSKÉHO ROKU
SLAVNOST MATKY
BOŽÍ PANNY MARIE,
NOVÝ ROK

Hodina

Kostel
(farní, filiální, klášterní,
kaple…)
Farní
Farní
Farní
Farní
Farní
Kaple sv. Barbory
Farní
Farní

6. 1. 2018
sobota

SLAVNOST ZJEVENÍ
PÁNĚ

12:15
18:00

česká
anglická/English

Farní
Farní

7. 1. 2018
neděle

SLAVNOST ZJEVENÍ
PÁNĚ

09:30
11:00
12:30
17:00

česká
anglická/ English
španělská/ Spanish
česká

Farní
Farní
Farní
Farní

Advent plný naděje!
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