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Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Říjen 2018, r. XXII. č. 243 

„Milujeme-li však pravdu, musíme chtít i to, aby na nás soustředila plný proud světla.“  
(Sv. Augustin) 

 

 

V říjnu tohoto roku slavíme 

100 let od vzniku naší 

republiky. Má to být pro nás 

příležitost k poděkování za vše, 

co to přineslo naší zemi. 

Budeme si to připomínat při 

mši sv. 28. 10, kdy budeme za 

náš národ sloužit mši sv.  

 

Tento měsíc je také mariánský měsíc: slavíme měsíc růžence a zvu vás, abyste si během 

každého dne našli čas popovídat si s Pannou Marií tím, že se budeme modlit sv. růženec. 

Maria je pro nás cestou k Ježíši.  

 

Jinak bych chtěl připomenout, že povolání by měla být v tomto školním roce úkolem celé 

naší farnosti. Každý z nás jsme, jako křesťané, voláni, abychom  objevili své vlastní povolání 

a tím sloužili ostatním  bratřím a sestrám, a také k tomu, abychom podporovali a modlili se 

za ty, kteří cítí zvláštní volání od Boha k jeho službě, aby se nebáli odpovídat Ano. Je třeba 

si také uvědomit, že otázka povolání je otázka pro celou naši farnost a každý z nás za to nese 

zodpovědnost. Nemůžeme to nechávat jen na duchovních naší komunity. Proto jsme se 

rozhodli s pastorační radou farnosti, že během tohoto školního roku budeme mít jednou za 

měsíc – vždy první čtvrtek v měsíci od 18:30 - modlitební setkání za povolání, na kterém 

budeme před Eucharistií prosit o povolání k augustiniánskému řádu, aby Bůh poslal dělníky 

na svou žeň. Zároveň prosím, aby se každý farník modlil denně v poledne Anděl Páně za 

řeholní povolání. A další pravidelná činnost bude každou neděli po mši sv. - budeme putovat 

ke kapli, kde je obraz P. Augustina Schuberta, abychom prosili o povolání na jeho přímluvu. 

A nezapomeňte pozvat mladé lidi, o kterých si myslíte, že mohou mít povolání. 

Ať tento úkol vykonáváme s trpělivostí a tak najdeme čas vnímat, co je kolem nás,  čím nás 

Bůh obohacuje a překvapuje! 

 

P. Juan, OSA  
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MISIONÁŘKY LÁSKY 

Sestra Gertruda, která byla druhou misionářkou po svaté Matce Tereze z Kalkaty, vysvětlila 

význam jejich zvláštního hábitu. 

 

Misionářky nosí sárí, tradiční oděv v Indii, Nepálu a přilehlých oblastech. Rozhodly se nosit 

sárí aby se více přiblížily k chudým. A když je chtěly koupit, našly pouze bílou látku 

s modrými pruhy a červenou se zelenými pruhy. Matka Tereza zvolila bílou s modrými pruhy 

z těchto důvodů: 

 

1. Bílá symbolizuje čistotu a pravdu 

2. Modré pruhy připomínají Pannu Marii 

3. Tři pruhy symbolizují jejich tři sliby: chudobu, poslušnost a čistotu 

 

Kromě toho nosí na rameni kříž, který symbolizuje, že pro ně je Kristus klíčem k srdci. 

 

Z myšlenek sv. Matky Terezy z Kalkaty: 

 

 To, co je důležité, je kolik lásky dáváme do práce, kterou děláme. 

 Strávíme mnoho času, abychom si vydělávali na život, ale ne dost času, abychom jej 

 žili. 

 

ČTYŘI KROKY, JAK ČÍST BIBLI 

Slovo  Boží je živé, mocné... (Žd 4, 12) 

ČTI 

Vyber si kapitolu z Bible, kterou bys chtěl poznat, a čti ji kousek po kousku a uvažuj o 

přečteném 

POZNAMENEJ 

Ustavičně si dělej poznámky, zdůrazni či zaznamenej slova či věty, které vzbudily tvou 

pozornost 

APLIKUJ 

Hledej, jak bys užil to, co ses naučil, ve svém každodenním životě. Ať Boží Slovo oživí tvé 

skutky. 

MODLI SE 

Popros Pána, aby ti dal milost a moudrost porozumět jeho Slovu a být s ním v souladu. 

 

NĚKOLIK VĚT K ZAMYŠLENÍ 
 

 Buď POKORNÝ, abys připustil své chyby, INTELIGENTNÍ, aby ses z nich poučil, a  

 ZRALÝ, abys je mohl napravit 

 Neobávej se znovu začít. Je to příležitost vybudovat si to, co opravdu chceš. 

 Abys získal to, co chceš, musíš se zbavit toho, co již nepotřebuješ 

 Radost je zadarmo... Nos ji vždy s sebou. 

 Nejlepší učitel je ten, který ti ukáže, kde hledat, ale neřekne ti, co máš vidět 
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Modlitba růžence 
 

Růženec Panny Marie, který se vyvíjel pod vlivem Božího Ducha, je modlitbou, kterou 

milovali nesčetní svatí a doporučuje ji i Učitelský úřad Církve. Ve své jednoduchosti a 

hloubce zůstává i na úsvitu třetího tisíciletí důležitou modlitbou, určenou k tomu, aby 

přinášela ovoce svatosti. Snadno se včleňuje do duchovní cesty křesťanského života, který 

po dvou tisíciletích neztratil nic ze své počáteční svěžesti a cítil se zasáhnout na hlubinu. 

 

S růžencem vstupujeme do Mariiny školy, abychom se tu dali uvést do kontemplace krásy 

Kristovy tváře a zakoušeli hloubky jeho lásky. Prostřednictvím růžence získáváme množství 

milostí, jako kdybychom ji přijímali přímo z rukou Vykupitelovy matky. 

 Modlitba růžence má své kořeny v modlitbě žalmů. Křesťané hned od počátku přejali žalmy 

jako podklad pro svou modlitbu. V žalmech totiž každý člověk snadno poznává Boha, jako 

svého nejvyššího dobrodince a spasitele, ke kterému je možno se obracet s díky a od něhož 

se může s důvěrou žádat milost, pomoc, milosrdensví a odpuštění hříchů. Zvláště poustevníci 

a řeholníci se hojně modlili žalmy. V jejich společenství se každý zavázal alespoň jednou 

týdně pomodlit se nad všemi stopadesáti žalmy. Časem se vžilo, že se ke každému žalmu 

přidávalo jedno tajemství z Ježíšova života. Tak vznikl soubor stopadesáti tajemství k 

jednotlivým žalmům. Protože ale někteří bratři neuměli číst, vyvinul se časem zvyk modlit se 

místo stopadesáti žalmů 150 "otčenášů" a "zdrávasů". Tato modlitba se prokládala velebením 

Nejsvětější Trojice ve zvolání: "Sláva Otci...". Později se počet tajemství snížil na patnáct, 

takže bylo možné se je naučit nazpaměť. Křesťanská víra začala později nahlížet na 

tajemství Ježíšova života Mariiným pohledem, tedy pohledem té, která Boha plně přijala do 

svého života, jeho slovo slyšela, uchovávala ho ve svém srdci a zachovávala ho. Růženec tak 

lidem připomíná, z pohledu lidí, nejvýznamnější Boží činy. V 21. článku apoštolského listu 

"Rosarium Virginis Mariae", který vydal papež Jan Pavel II. 16.10.2002, bylo vyhlášeno 

znění 5 nových tajemství modlitby růžence - tzv. tajemství světla. Růženec je modlitbou, 

která křesťana učí, podněcuje a pomáhá se otevřít Bohu a jen na Něm založit osobní život a 

naději. Toto vše je zvláště zřejmé ze závěrečné modlitby v růženci: „Bože, Tvůj jednorozený 

Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu; dej nám, prosíme, 

abychom na přímluvu Panny Marie podle těchto tajemství žili a dosáhli toho, co slibují. 

Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.“ Růženec je současně meditací i prosbou. Růženec 

je současně meditací i prosbou. Naléhavé prosba o přímluvu Matky Boží spočívají na 

důvěře, že její mateřská přímluva může u Srdce Syna dosáhnout všeho. Růženec je také 

cestou hlásání a prohlubování, na které se nám Kristovo tajemství představuje stále znovu v 

různých úrovních. Růženec si také uchoval svou plnou moc a zůstává mezi všemi 

pastoračními prostředky dobrého hlasatele evangelia nezanedbatelným drahocenným 

nástrojem 

Pravda je světlo, jež namíříme na věci, které toužíme poznat, a díky němuž je můžeme ovládat; je 

ale tím, co se obrací k nám samým a naznačuje nám, co bychom měli činit a nečiníme, čím bychom  

měli být a nejsme. Vytahuje na světlo všechna malá špinavá tajemství, která bychom raději nechali 

ve stínu, a vmetá nám takříkajíc holou pravdu do tváře. Zatímco po první podobě pravdy toužíme, 

před druhou prcháme. Milujeme-li však pravdu, musíme chtít i to, aby na nás soustředila plný proud 

světla. (Sv. Augustin) 
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Zápis ze zasedání pastorační rady a ekonomické rady farnosti sv. Tomáše, 
Josefská 8, Praha 1, uskutečněného dne 11. září 2018  

 
 

Kontrola v únoru 2018 stanovených cílů: 

 

Cíl: JSME OTEVŘENÁ FARNOST: KAŽDÝ MÁ U NÁS MÍSTO A RADUJEME SE Z JEHO 

PŘÍTOMNOSTI 

1)“Vítací skupina u vchodu do kostela“ se příliš neosvědčila, ale daleko větší význam má vzájemné 

přivítání sousedů sedících v lavicích před zahájením mše svaté. Pro mnohé účastníky našich 

českých nedělních bohoslužeb je to milé.   

2) Od první neděle postní budou na lavicích (česká komunita) připraveny modlitby za kněžská a 

řeholní povolání, které se budeme po mši sv. společně modlit. Uskutečnilo se, ale je třeba více 

přibližovat myšlenky sv. Augustina 

3) Středeční večerní mše sv. za povolání a “čas pro komunitu“ středa a neděle vždy po 18,00 hod., 

tj. po večerní mši svaté: např. vypnuté mobily, společný program…..PROBÍHÁ. 

 

CÍL PRO OBDOBÍ MEZI 09/2018-06/2019:  Tři směry: 

1. Směr: TRPĚLIVOST: nespěchat, udělat si čas na toho, který sedí vedle mě… 

TRPĚLIVOST, JAKO PŘÍLEŽITOST VNÍMÁNÍ TOHO DRUHÉHO 

2. Směr: NEZAPOMÍNAT NA LIDI KOLEM MNE, KTEŘÍ CHODÍ DO KOSTELA  

3. MODLITBA ZA POVOLÁNÍ: Např.: modlitební řetěz – v poledne se modlit ANDĚL 

PÁNĚ; vždy první neděli v měsíci, po mši sv. u kaple P. Augustina Schuberta 

modlitba za povolání (P. Filip Suchán doporučil vytvořit speciální prosebnou 

modlitbu k P. A. Schubertovi o povolání) 

                                                              -o- 

Organizace práce farnosti Malá Strana: Původní návrh, aby v jednotlivých kostelích na Malé Straně 

byla vždy v jeden určitý den večerní mše svatá, se neujal.  

Pastorační rada na základě předloženého rozkladu o situaci ve farnosti Malá Strana odsouhlasila, že 

všednodenní mše svaté od 19,00 (pondělí-čtvrtek) u sv. Tomáše nebudou. 

Farníci mají možnost účastnit se večerních mší svatých v ostatních kostelích na Malé Straně. 

V této souvislosti bylo navrženo, aby jednou měsíčně v týdnu farníci kostela sv. Tomáše navštívili 

další kostely v rámci farnosti Malá Strana, kde se konají večerní mše svaté 

Všednodenní mše svaté ve 12,15 zůstávají v platnosti. V poslední době se rozšiřuje počet účastníků 

těchto poledních mší. Vždy první pondělí v měsíci po polední mši svaté se koná setkání – duchovní 

program připravuje P. William. Tato setkání se již netýkají výhradně seniorů. 

-o- 

Rozpis „Pastoračních prací ve farnosti v období 09/2018-06/2019“ je uveden na 

www.augustiniani.cz 

-o- 

P. Jozef informoval o práci s mládeží, připravují se  nové projekty; v listopadu se v Pezinoku koná 

setkání mladých s modlitbou Taize „Dni dôvery v Pezinoku 23.-25. 11. 2018“ 

-o- P. Filip Suchán informoval o zahájení činnosti „České Maltézské mládeže“ (konají se výlety pro 

vozíčkáře a v 1.týdnu v červnu „jedou s vozíčkáři vodu“). Pro podporu tohoto projektu se bude „u 

Maltézů“  v adventní době prodávat ve dnech pátek, sobota, neděle „Maltézský punč“.  

P. Juan požádal P. Filipa, aby polévka pro bezdomovce se u Maltézů nevydávala v sobotu. 

http://www.augustiniani.cz/
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* ukázalo se, že podlahové topení v lavicích nezaručuje požadovaný efekt. P. Filip Suchán zašle 

spojení na hosp. správce ze Strahova, který sdělí zkušenosti o způsobu vytápění Strahovské 

baziliky. 

* nefunguje způsob (na druhé straně, z pohledu k oltáři vpravo) zřetelného oznámení čísla písně . 

* pravidelně se modlící růžencová skupina ráda přijme podněty, prosby, za koho nedělní růženec 

obětovat. 

* poslední týden v říjnu se uskuteční tradiční PIVOBRANÍ. V této souvislosti žádáme, aby se 

přihlásil dobrovolník, který za mírnou úplatu bude udržovat po dobu konání Pivobraní v čistotě 

klášterní toalety.  

* v adventní době se uskuteční rekolekce pro členy farnosti, termín bude stanoven a ohlášen. 

*vystoupení Svatotomášského sboru v období 9-12/2018: 22. 9. od 19 hodin natáčí v kostele sbor a 

varhany; 30. 9. na Karlově v 17,00 hodin zpívají Dvořákovu mši, 2. 11. Requiem při večerní mši, 

18. 11. v 18,00  Koncert ke sv. Cecílii; 25. 11. v 9,30 Slavnost Krista Krále – Dvořákova mše D dur;  

9. 12. 2.adventní neděle nebo 16. 12. 3.adventní neděle (pozor - je POSADAS) - BUDE 

PROJEDNÁNO; 25. 12. v 9,30 vánoční program;  26. 12. nebo 29. 12. vánoční koncert v 16 hodin 

– vše bude ještě definitivně dojednáno 

* P. Juan informoval o „návštěvnosti“ nedělních bohoslužeb: česká komunita: cca 100 lidí, 

španělská komunita cca 110 lidí, filipínská komunita: cca 50-60 lidí, a současně poděkoval za 

nesmírnou finanční pomoc chodu farnosti ze strany anglické komunity 

* na základě Zákona o ochraně osobních údajů farníci vyplňují nový formulář, který je k dispozici 

v sakristii anebo ve fortně kláštera 

*P. Juan by rád obnovil snahu o vytvoření adorační kaple (u oltáře sv. Tomáše z Villanovy) a 

„vylepšení zádveří“ vstupu do kostela, jako památku na P. Antonia, který tomuto projektu věnoval 

velké úsilí, i když památkáři projekt zamítli. 

*nově je v plánu také započetí restaurování jednotlivých oltářů  

*požadavek farníků je na větší aktualizaci našich webových stránek, aktuální doplňování fotogalerie 

a větší propojenost mezi jednotlivými komunitami a vylepšení nástěnek 

- koncem října se sejde Ekonomická rada farnosti 

-P. Juan informoval, že v úterý před katechezí bude večerní mše svatá v kapli sv. Barbory 

-P. Juan informoval, že v prosinci se uskuteční tradiční pouť do Santiaga de Compostela 

 

Další setkání Pastorační rady se uskuteční v polovině leda 2019, kde bude m.j. stanoven program od 

01/2019-06/2019 
 

Zapsala: Marie Hradecká 13. 09. 2018 

 

Pastorační program farnosti sv. Tomáše 2018/2019 

Během tohoto roku se zaměříme na:  

 
1. TRPĚLIVOST : nespěchat, udělat si čas na toho, který sedí vedle mě… TRPĚLIVOST,  JAKO PŘÍLEŽITOST 
 VNÍMÁNÍ TOHO DRUHÉHO 

 
2. NEZAPOMÍNAT NA LIDI KOLEM MNE, KTEŘÍ CHODÍ DO KOSTELA.  

 
3. POZNÁNÍ SV. AUGUSTINA A MODLITBA ZA POVOLÁNÍ DO AUGUSTINIÁNSKÉHO ŘÁDU 
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NABÍDKA STÁT SE DOBROVOLNÍKEM 

v  Nemocnici milosrdných sester sv. Karla Boromejského v  Praze 

 Nemocnice nabízí každému, kdo má navíc volný čas a rád by ho využil k nezištné 

pomoci druhým, uplatnění v roli dobrovolníka. Pomoc druhému vnímáme nejen jako dávání, 

ale zároveň také jako radostné naplnění toho, kdo nezištnou pomoc poskytuje. Sdílet utrpení 

druhého svojí vnitřní osobní účastí je projevem lásky, která nás zpětně bohatě obdarovává. 

 Možnosti jsou velmi široké. Nejčastěji jde o doprovázení pacientů na jednotlivých 

odděleních. Přichází v úvahu psychická podpora v podobě vyprávění, předčítání, doprovodu 

do zahrady nebo třeba hraní společenských her. Velmi záleží na vlastní kreativitě 

dobrovolníka a jeho schopnostech. Obecně řečeno by každý dobrovolník měl na oddělení 

přinést dobrou náladu a spoluvytvářet prostředí pro zdárnou a láskyplnou péči o naše 

pacienty. 

 Pokud by se někdo necítil na to, aby se setkával přímo s pacienty, a přesto by rád 

pomohl, nabízí se další možnosti. Například péče o zahradu, o květiny v nemocnici, 

organizační pomoc při různých akcích nemocnice nebo pomoc v kostele sv. Karla 

Boromejského, který je součástí nemocnice. 

 Naším cílem je vytvořit tým lidí, kteří budou do naší nemocnice přinášet novou energii 

a společně budou pomáhat spoluvytvářet příjemné prostředí jak pro pacienty, tak pro 

personál nemocnice. Nabízíme zhruba jednou za 6 týdnů společná setkání všech 

dobrovolníků, na kterých se můžeme lépe poznat, vzájemně se povzbudit a třeba vyřešit i 

problémy, které vás v souvislosti s dobrovolnickou činností budou trápit. 

 Zájemce o dobrovolnictví prosíme o stručný životopis a představu spolupráce formou 

e-mailu koordinátorovi dobrovolníků. Ten vás bude kontaktovat, pozve k individuálnímu 

rozhovoru, upřesní konkrétní nabídky spolupráce, na základě potřeb nemocnice s vámi 

spolupráci dohodne a vyřídí potřebné formality. 

Těšíme se na vás! 

Eduard Kastner, Koordinátor dobrovolníků 

e.kastner@seznam.cz 

Více informací na webové stránce: http://www.nmskb.cz/podporte-nas/dobrovolnici 

mailto:e.kastner@seznam.cz
http://www.nmskb.cz/podporte-nas/dobrovolnici
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Víš, že?... 
  

*Ve čtvrtek 4. 10. od 19:30 modlitba Taizé v kapli sv. Barbory.  

* 14. 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. 

 

* Od tohoto měsíce budeme každého 22. v měsíci mít po mši sv. ve 12:15   pobožnost ke sv. Ritě 

v kostele, s požehnáním růží a modlitbami za lidi v jakékoli nouzi. Všichni jste srdečně 

pozvání. 

 

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

 

* Katecheze pro dospělé: Setkání každý úterý v 19:30 v klášterním refektáři. Je to setkání určené 

k prohlubování poznatků křesťanského života. Všichni jsou vítáni. 

 

 * Pouť do Santiaga de Compostela bude tento rok od 27. prosince 2018 do 4. ledna 2019. 

Zájemci ať se co nejdříve přihlašují u P. Juana: juan@augustiniani.cz do 15.10. anebo na tel.: 

602684538!!  
 

* Na vrátnici kláštera můžete dostat Svatotomášské černé pivo, vařené podle receptury, která se 

zachovala v klášteře od 17. století.   

Podzimní  výlet 

Zveme všechny zájemce o turistiku na tradiční podzimní výlet, tentokrát podél říčky Výrovky 

(Vavřineckého potoka), který se koná v sobotu dne 20. října 2018. Sraz je v 8:50 h na zastávce 

autobusu č. 381 blízko stanice Háje metra C (autobus odjíždí v 9:00h). Pojedeme do zastávky 

Zásmuky - Doubravčany, odkud se vydáme pěšky po modré na Církvice (zámeček, pilířová 

kamenná zvonička), dále na Žíšov (kostel sv. Mikuláše, zřícenina gotické tvrze), kolem opuštěné 

cihelny s jezírky a mokřady až do Uhlířských Janovic (barokní kostel sv. Aloise Gonzagy, 

románsko-gotický kostel sv. Jiljí). Zpět do Prahy odjedeme autobusem č. 387 v 17:38. Cesta je 

dlouhá asi 16 km, svačinu a pití s sebou. 

 

Dobrou chuť! 

Zelofleky 

Jedna z mých dcer má sice slabou alergii na lepek, ale i tak se snaží moučným výrobkům vyhýbat. A tak 

objevila tento recept, a protože nám to velice chutnalo, tak se o něj chci podělit s vámi. 

Budeme potřebovat: 1 malou hlávku zelí (asi jako dvě spojené pěsti), 30 dkg anglické slaniny v celku (nebo 

jiného uzeného masa), 15 dkg nastrouhané Nivy, 250 ml šlehačky, 3 vejce a sůl. 

Zelí nakrájíme na čtverečky velké asi jako fleky a spaříme ho vařící vodou, slijeme, slaninu nakrájíme na 

kostičky a smícháme ji se zelím. 

Zapékací misku ( já mám velikou asi 30x19 cm) vymažeme máslem, nasypeme asi polovinu směsi zelí a 

slaniny, rovnoměrně to posypeme nastrouhanou Nivou a zasypeme zbytkem zelí. Vajíčka rozšleháme ve 

smetaně, přidáme trochu soli (opatrně, slanina bývá hodně slaná) a rovnoměrně zelí zalijeme. 

Pečeme ve vyhřáté troubě na 170°C dokud to nebude propečené, to znamená až se vejce dostatečně srazí, 

prostě jako u šunkofleků. 

                                      

Dobrou chuť               Hanka 

http://www.augustiniani.cz/
mailto:juan@augustiniani.cz
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