olle lege
Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Leden 2018, r. XXII. č. 235
„A tak ať se v našich srdcích ukáže jeho milosrdenství. Matka ho nosila v lůně, my ho nesme
v srdci“ (Sv. Augustin)

Požehnané Vánoce 2017

Díky za podporu, trpělivost, přátelství, přízeň a pomoc
během celého roku.
Máme vás rádi!
Augustiniáni
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Sedmero "JÁ JSEM" pravil Pán
"Já jsem pravý vinný kmen" J 15,1-5
"Já jsem chléb života" J 6,35-48
"Já jsem světlo světa" J 8,12 9,5
"Já jsem dveře" J 10,7
"Já jsem dobrý pastýř" J 10,11-14
"Já jsem vzkříšení a život" J 11,25
"Já jsem ta cesta, pravda i život." J 14,6

6 pravidel pro život
Jsi-li sám
s přáteli
naštvaný
ve skupině
chválen

hlídej si své myšlenky
dej si pozor na jazyk
hlídej si svůj temperament
dej si pozor na své počínání
ohlídej si své EGO

Dary, které nestojí ani haléř
dar naslouchat
dar úsměvu
dar něžnosti
dar vděčnosti
dar laskavosti

- naslouchej bez přerušování a kritizování
- věnuj úsměv těm, kdož tě obklopují
- daruj objetí, zdvořilost či pozornost
- buď vděčný za osoby, které se vyskytují v tvém životě
- snaž se každý den prokázat někomu laskavost

Symboly Vánoc
HISTORIE. Podle tradice sv. František z Assissi byl iniciátorem snahy napodobit živě
Narození. Myšlenka se popularizovala a přešlo se k užívání figur místo osob a zvířat.
PRVNÍ NAROZENÍ Říká se, že první Narození bylo postaveno v Neapoli v Itálii a bylo
zhotoveno s hliněnými figurami.
BETLÉM NEBO NAROZENÍ Carlos III nařídil, aby se "betlémy" se rozšířily v celém
království italském a španělském. V Americe to byli františkáni, kteří tam přinesli tuto
tradici.
DNEŠEK Figury v betlému mohou být v různých velikostech (včetně životní) a sestávají z
různých scén z narození Dítěte Ježíše.
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Na Vánoce: dívej se na to nejkrásnější z každého člověka!
Jsou Vánoce.
Ježíš přichází tiše, ale přesto s mocí, a jeho přítomnost přináší život. život pro každého z
nás. Život, který je potřeba, abychom pokračovali na své cestě k Němu.
Ježíš přichází jako světlo, abychom se od něho "nabíjeli" a svítili ve světě na každém místě,
kde najdeme tmu.
Ježíš přichází jako ten, který naslouchá všemu, co se ve světě a v srdci každého člověka děje.
Ježíš přichází jako ten, který má čas a přeje si, abys Ty pro něho také měl čas a v klidu si
s ním popovídal.
Ježíš přichází jako dar a zve nás, abychom i my byli darem pro druhé. Uvědom si, že právě
Ty jsi pro druhého to nejcennější. Nejdůležitější jsou vzájemné vztahy, setkávání se... Měli
bychom si najít čas jeden pro druhého. To je podstatné. Trávit čas s někým rozhodně není
ztracený čas, ba naopak, je to nejlépe využívaný čas.
Ježíš přichází a dívá se na Tebe, a vidí Tvoji krásu. Dívej se, prosím, na to nejkrásnější na
sobě, a na každém člověku. Měj odvahu a říkej mu to, chval druhého. O Vánocích nám Bůh
připomíná, jak jsme my pro něho důležití a jak On se divá pouze na nás.
Ať jsou celý rok Vánoce!

P. Juan

Narození Boha v nás
Ježíš Kristus, zrozený z Otce před všemi věky a zrozený z Marie v Betlémě, se musí narodit i
v našem srdci. Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých, a Kristus tě osvítí (Ef 5,14). Kristus se chce stát
jasným denním světlem našeho srdce. Nebylo by k ničemu, že se stal člověkem a narodil se v
Betlémě, kdybychom mu nedovolili, aby se zrodil i prostřednictvím nás a ozářil naše nitro.
Vánoční tajemství není skutečností mimo nás. Je dovedeno k dokonalosti pouze tehdy, staneli se skutečností uvnitř nás.
Maria a Josef hledali nocleh v hostinci – a Král králů se spokojil s chudým chlévem a
jesličkami pro zvířata. Najde se pro něho nocleh v našem nitru – on přece nežádá mnoho –, anebo
jsme tak naplněni sebou, že nám pro něho nezbývá ani kousek místa?
Umožníme-li Bohu, aby se narodil skrze nás, staneme se posly lásky. Pak už nebudeme nic
dělat kvůli sobě. Všechno bude inspirováno láskou. Budeme-li mu stále znovu otvírat hlubiny svého
srdce, on se bude stále znovu zjevovat v nás i skrze nás. Stejně jako se bez přestání rodí z Otce,
bude se bez přestání rodit z nás.
Není třeba se bát, že mu budeme muset nabízet něco velkého a nádherného. Naše chudoba
zazáří v jeho přítomnosti božským světlem. Nejlépe se bude cítit v prostotě a tichosti, hlavně když
mu necháme otevřené dveře.
(z knihy Wilfrida Stinissena: I dnes je den Boží, Rozjímání na celý rok, Karmelitánské
nakladatelství, 2004, 422 stran)
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Milí rodiče, přátelé a dobrodinci Nadace
sestry Akvinely!
Tento rok je velmi krátká adventní doba. Je to
čas, kdy se zamýšlíme sami nad sebou a snažíme
se ze svého života odstranit něco z toho, co nás
trápí, co nám na nás samotných vadí, prostě
řečeno – snažíme se polepšit…
Mám pro Vás jeden kratičký příběh:
Jeden starý nosič vody měl dvě velké hliněné nádoby. Visely na obou koncích klacku, který
nosil na krku. V jedné byla prasklina, naproti tomu ta druhá byla dokonalá a vždy nesla
plnou míru vody. Na konci dlouhé cesty, která trvala od potoku až k domu, měla prasklá
nádoba vodu už jen do polovičky.
Dva roky to takto šlo, nosič vodu nosil… a do domu každý den přinesl jen jednu
a půl nádoby vody. Samozřejmě dokonalá nádoba byla pyšná na svůj výkon, vždyť přinesla
pokaždé všechnu vodu. Ale chudák prasklá nádoba se styděla za svoji nedokonalost a cítila
se uboze, že je schopná jen polovičního výkonu. Po dvou letech soužení oslovila nosiče
u potoka:
„Stydím se, protože voda teče po celou cestu domů.“
A nosič jí odpověděl:
„Všimla sis, že kytky rostou jen na tvojí straně chodníku a ne na straně druhé? To proto,
že jsem vždy věděl o tvém nedostatku a na tuto stranu cesty jsem rozséval semena květin. To
ty jsi je každý den zalévala, když jsme se vraceli domů. Dva roky sbírám tyto krásné květiny,
abych si ozdobil svůj stůl. Kdybys nebyla taková, jaká jsi, tak by tato krása nemohla rozzářit
můj domov.“
Všichni máme své osobité chyby, všichni jsme prasklé hliněné nádoby. Právě tyto praskliny
a chyby, které jsou v každém z nás, dělají náš život zajímavým a vzácným. Jen musíme umět
každého (i sebe sama) přijmout takového, jaký je, a vidět v něm to dobré. Vždyť proto Ježíš
přišel na svět, aby nám pomáhal. Přeji Vám vše dobré v tomto adventním čase, ve dnech
přicházejících vánočních svátků i ve všech dnech nastávajícího Nového roku 2018. Děkuji
Vám za štědrost, za Vaši ochotu dávat, podělit se s těmi nejpotřebnějšími. Vyslovuji za
každý Váš dar srdečné Pán Bůh zaplať.
M. Alexie de N.D.
Za Nadaci sestry Akvinely
P.S. A nezapomeňte si přivonět ke kytičkám, které rostou po stranách Vaší cesty….
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Víš, že?...
* 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!
* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 4. 1. od 19:30 v kapli sv. Barbory.
* Všechny činnosti farností začínají po Novém roce 8. 1. 2018.
* Tříkrálová sbírka bude probíhat v Praze od 1. do 7. ledna. Peníze, které budou vybrány, jsou
pro charitativní akce naší arcidiecéze, ale i pro naši farnost. Všichni jste pozváni. Neměli
bychom se stydět žebrat pro ty, kteří potřebují pomoc.
* Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná od 18. do 25. ledna 2018. Modlitba na tuto
intenci každý den při mši sv. ve 12:15 hodin.

* 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.

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 našich kostelů.
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.

Novoroční vycházka
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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Daňově zvýhodněné dary církvi
Blíží se konec roku, a to je doba, kdy se u mnohých z nás rozhoduje, kolik z tak těžce
vydělaných peněz budeme muset odevzdat státu na daních. Naše zákony umožňují odečíst od
základu daně z příjmu v určitém rozsahu hodnotu darů poskytnutých pro církev - tzv. daňové
zvýhodnění, které se týká všech poplatníků daně z příjmu. Princip daňového zvýhodnění
spočívá v tom, že se dárci určitého obnosu vrátí část tohoto příspěvku ve formě snížení daní.
Darovat je možno určitou peněžní částku i věcný dar.
Dary mohou poskytovat tzv. fyzické osoby a právnické osoby. Výše odpočtu od základu
daně je omezena - existují určité minimální a maximální částky, které lze odečíst. Je důležité
upozornit na to, že zákon neumožňuje odečíst dar od základu daně v případě, že poplatník
vykáže daňovou ztrátu nebo nízký základ daně.
Pro fyzické osoby lze od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých církvi, pokud
úhrnná hodnota darů v kalendářním roce buď (1) činí alespoň 1000 Kč anebo (2) přesáhne
2% ze základu daně. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. Do potvrzení o
přijetí daru uvádí fyzická osoba své jméno, trvalé bydliště a rodné číslo. Zaměstnancům,
kteří nemají jiný příjem než svůj plat (tedy nepřivydělávají si např. na živnostenský list),
vyplňuje a podává jejich daňové přiznání mzdová účtárna zaměstnavatele,
takže v tom případě je potřeba potvrzení předat této účtárně. Pokud je to pro někoho
z nějakého důvodu obtížné, může požádat účtárnu o potvrzení o příjmu a daňové přiznání s
uvedením daru církvi si vyplnit sám.

Proklamace na oslavu Tří králů....
Sláva Pána Boha se ukázala v Betlémě a bude se dál ukazovat mezi námi až do dne, kdy On
se vrátí ve své slávě. A kvůli tomu Vám chci s radostí oznámit, bratři a sestry, že tak jako o
Vánocích slavíme narození Ježíše Krista a radujeme se z něho, tak také se budeme radovat
při oslavě jeho Vzkříšení.
Připomeňme si, že tento rok postní doba, která nás připravuje na
Velikonoce, začíná 14. února Popeleční středou. Od 29. března do
1. dubna budeme slavit s vírou Velikonoční triduum smrti a
Vzkříšení Pána Ježíše. Dne 1. dubna začínají Velikonoce,
největší slavnost roku. A padesát dnů poté, jako vrchol
velikonoční doby, v neděli 20. května budeme slavit slavnost
Seslání Ducha sv., daru vzkříšeného Ježíše jeho církvi.
Každou neděli se budeme setkávat, abychom slavili Eucharistii, a
budeme přitom vzpomínat na vzkříšení Pána Ježíše. Budeme také
uctívat památku Panny Marie v jejích svátcích a také památku
mnoha svatých bratrů a sester, kteří jsou s námi na naší pouti.
A na konci roku, 2. prosince, začne nový církevní rok první nedělí
adventní, přípravou na příchod Pána Ježíše. Jemu ať je všechna
čest a chvála, nyní a na věky věků.
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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!
Babiččin sněhový chlebíček s pařížskou šlehačkou
Mojí babičce vždycky po Vánocích zbylo pár bílků. Z něčeho dělala sněhové pusinky, ale
její „majstrštyk“ byl tento chlebíček. Výhodou tohoto receptu je, že si každý může udělat
těsto podle toho, kolik bílků má. Na chlebíčkovou formu je ideální 5-6 bílků.
Na jeden bílek budeme potřebovat 2 dkg pískového cukru, 1 dkg polohrubé mouky a 1 dkg
mletých lískových oříšků.
Na pařížskou šlehačku budeme potřebovat 250 ml smetany ke šlehání a 1,5 tyčinky Ledové
kaštany( můžeme použít i čokoládu na vaření, ale kaštany jsou lepší). Opatrně svaříme a
necháme v lednici do druhého dne. Před zdobením chlebíčku ušleháme jako šlehačku.
Ušleháme bílky, do nich zašleháme cukr na pevný sníh a opatrně do něj vmícháme sypké
složky. Dáme do vymazané a vysypané formy a pečeme zvolna tak na 150 stupňů tak 40
minut, každý si to musí ohlídat podle velikosti chlebíčku, dokud nebude špejle suchá.
Ale opatrně s manipulací, aby se chlebíček nesrazil.
Druhý den babička chlebíček podélně prořízla, potřela pařížskou šlehačkou, přiklopila a
zbytkem šlehačky potřela celý chlebíček. Byl to lehký moučník a my ho měli moc rádi.
Přeji Vám krásné Vánoční svátky a do Nového roku Boží požehnání, klid pohodu a hlavně
zdraví.
Hanka
Zvláštní poděkování redakční radě našeho časopisu (P. William, Eva Vernerová,
Helena Klapová, Jiřina Kolmannová a Růžena Kopecká) a přispěvatelům
zpravodajství. Děkujeme!
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