olle lege
Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Leden 2019, r. XXIII. č. 246
„Evangelium jsou Kristova ústa. On sedí v nebi, ale nepřestává mluvit na zemi... My jsme slyšeli evangelium,
jako by byl Pán přítomen. Neříkejme: šťastní ti, kteří jej mohli vidět! Neboť mnoho bylo těch, kdo ho viděli, a
zemřeli, mnozí z nás jej neviděli, a uvěřili.” (Sv. Augustin)

LP +2019
O vánoční době můžeme vnímat, jakou má Bůh s námi trpělivost a
jak díky tomu poslal na svět svého Syna, Ježíše. On nás miluje a
naším nejlepším darem pro něj je láska. Ježíš vždy vybízel svoje
učedníky, aby si všímali drobností.
Konkrétní láska se uskutečňuje v tom, že malé věci - ty drobnosti,
které musíme dělat - děláme s radostí. Proč to nezkusit o
Vánocích? A když jsme byli trpěliví a snažíme se být laskaví, pak
můžeme slavit, děkovat a radovat se. Ať celý rok 2019 jsou
Vánoce!
P. Juan, OSA

Na konci tohoto roku a na začátku nového chci jménem augustiniánů i
svým jménem vám všem, farníkům, přátelům a čtenářům Tolle Lege,
poděkovat za důvěru, spolupráci a podporu a zároveň prosit o prominutí,
jestli jsme neodpověděli na vaše očekávání. Máme vás rádi! Jsme tady pro
vás a s vámi chceme věřit, žít a oslavovat jako velká rodina dětí Božích, ve
které každý z nás má své důležité místo. Kéž by nový rok byl i pro nás
rokem plným naděje, nadšení a radosti.
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Novoroční přání:

Naší farní rodině u sv. Tomáše – aby se nám lépe žilo!
Tři věci se snaž ovládat:
Své nálady, svůj jazyk, své chování.
Tři věci se snaž posilovat:
Svou odvahu, svou laskavost, svou vlídnost k bližním.
O tři věci usiluj pro sebe i pro druhé:
O zdraví, o veselou mysl, o dobré přátele.
Třech věcí se chraň:
Tvrdosti srdce, přecitlivělosti, nevděčnosti.
Tři věci bys měl obdivovat:
Přírodu, děti, staré lidi.
Tři věci bys měl rozdávat:
Almužnu chudým, útěchu trpícím a pochvalu těm, kdo si to zaslouží.

Irské novoroční přání
Abys zůstal ušetřen každého trápení - to ti nepřeji,
ani to, aby tvá cesta byla samá růže
a aby po tvé tváři neskanula žádná slza;
abys nezakusil nikdy žádnou bolest ne, nic z toho ti do nového roku nepřeji.
Vždyť slzy očisťují srdce, utrpení zušlechťuje,
bolest a úzkost tě uvedou do společenství
s Marií a Dítětem
a jejich úsměv tě naplní důvěrou.
Mé přání tobě zní spíš takto:
Kéž bys byl vděčný a provždy uchovával
ve svém srdci drahocennou vzpomínku na dobré věci života;
abys statečně obstál ve své zkoušce,
když tvrdě spočine kříž na tvých ramenou,
když vrchol, k němuž nutno vystoupit,
se zdá nedosažitelný a světlo naděje mizí;
aby Boží dary v tobě rostly
a celý rok ti pomáhaly vnášet radost, sílu
v duše těch, k nimž tě pojí láska,
abys měl vždy přítele, který je opravdový
a je hoden tvého přátelství, jenž ti dodá důvěry,
když síly slábnou a nedostává se ti světla;
abys vytrval vždy v bouřích a dosáhl tak výšin
a aby tě s Pánem vždy pojila vroucí láska,
jak On si to s touhou přeje - kvůli tobě.

Tolle Lege

www.augustiniani.cz
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Žít v odpoutanosti
Vnuknutí Ducha nemůžeme přijmout, pokud jsme nepružní, připoutaní ke svému vlastnictví,
k svým názorům a představám. Abychom se mohli nechat vést Božím duchem, potřebujeme velikou
vnímavost a pružnost, kterých se postupně nabývá uplatňováním odpoutanosti. Snažme se nelpět na
ničem ani hmotně, ani citově, dokonce ani duchovně. Ne tak, že bychom „na všechno kašlali“ nebo
byli lhostejní, ani ve smyslu nějaké násilné askeze, jíž bychom se snažili zbavit se všeho, co utváří
náš život; to od nás Pán obvykle nežádá.
Je ale třeba udržet si odpoutané srdce, uchovat si vzhledem ke všemu jistou svobodu, odstup,
vnitřní zdrženlivost, díky nimž, bude-li nám nějaká věc (zvyk, vztah, osobní plán) znemožněna,
z toho neuděláme drama. Tuto odpoutanost uplatňujeme ve všech aspektech svého života. Oblast
hmotná bezpochyby není tou nejdůležitější. V duchovním růstu nám někdy daleko víc brání
připoutanost k našim vlastním představám a názorům. Poslechněme si radu jednoho františkána ze
16. století:
„Ať je vaše vůle vždy připravená na každou možnost a vaše srdce ať není ničím spoutané.
Když vyslovujete nějakou touhu, dělejte to tak, abyste se v případě neúspěchu ani v nejmenším
netrápili, ale udrželi svého ducha stejně pokojného, jako kdybyste po ničem netoužili. Pravá
svoboda totiž spočívá v tom, že se na nic nevážeme. Takto odpoutanou chce mít Bůh vaši duši, aby
v ní mohl konat své veliké zázraky.“
(Juan de Bonilla, Breve Tratado donde se declara cuán necessaria sea la paz de la alma. Krátký
traktát, v němž se vysvětluje, jak důležitý je pokoj duše), Alcala 1580.

Máme být jako malá Terezie, která říká: „Vybírám si všechno.“ Tím myslí: chci všechno,
co pro mne chce Bůh. Nespokojím se s pasivním snášením věcí, ale svobodným souhlasem
své vůle se rozhoduji chtít to, co jsem nechtěla. U Terezie najdeme i větu: „Všechno, co
mi není po vůli, chci.“ Navenek to na situaci nic nemění, ale vnitřně to mění všechno; tento
souhlas, daný z lásky a důvěry, mě vytrhuje z pasivity, činí mě svobodným a aktivním a
umožňuje Bohu vytěžit prospěch ze všeho, co mě potkává, z dobrého, stejně jako ze zlého.
(z knihy Jacques Philippe: Ve škole Ducha svatého: Karmelitánské nakladatelství, 2017, 79 stran)
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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
6. března Popeleční středou. Od 19. do 21. dubna budeme slavit s vírou Velikonoční
triduum smrti a Vzkříšení Pána Ježíše. Dne 21. dubna začínají Velikonoce, největší
slavnost roku. A padesát dnů poté, jako vrchol velikonoční doby, v neděli 9. června
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, 1. 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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Liturgická formace
Víš, co je to?
kadidelnice - nádoba na řetízcích se žhavými uhlíky ke spalování kadidla
kadidlo – vonná pryskyřice spalovaná v dým
kalich – zlacená nádoba na víno ke konsekraci
kancionál – kniha bohoslužebných písní
kanonizace – svatořečení blahoslaveného
kanovník – člen kapituly a pomocník biskupa
kaplan – výpomocný duchovní
kaple – menší sakrální stavba
kardinál - poradce papeže s právem jeho volby v tajném konkláve
katedra – křeslo biskupa v katedrále
katedrála – biskupský chrám s katedrou
katecheta – osoba vyučující náboženskou nauku
katechismus – souhrn učení církve
katechumen – žadatel o křest
kazatelna – místo pro hlásání Božího slova
klausura – uzavřený prostor kláštera
klerik – osoba přijatá do duchovního stavu svěcením
klerika / talár – základní liturgický oděv
kolárek – bílý stojáček kolem krku
komže – černá sukně, která s límcem nahrazuje ministrantům talár
koncil – všeobecný církevní sněm
kongregace – označení vatikánského úřadu či řeholního společenství
konkláve – tajná volba papeže, ke které se schází max. 120 kardinálů mladších 80 let
konvičky – skleničky na vodu a víno k obětnímu průvodu
korporál - lněné plátno v podobě čtverce, na nějž se klade Nejsvětější Svátost
kropenka – nádoba u vstupu k přežehnání svěcenou vodou
křtitelnice – nádoba ve farním kostele pro uchování křestní vody
Květná neděle – začátek Svatého týdne, který připomíná vjezd do Jeruzaléma
Kyrie – Pane, smiluj se (zpěv po úkonu kajícnosti)

Pokračováni příště

Hleď, člověče, čím se Bůh stal kvůli tobě. Vezmi si k srdci poučení z pokory, které tě
učí, ač ještě neumí mluvit. Ty jsi měl kdysi v ráji tak mocnou sílu řeči, že jsi dal jména všem
živočichům. Ale kvůli tobě ležel tvůj Stvořitel jako nemluvně v jesličkách a nemohl ani svou
matku zavolat jménem. V širé zahradě ráje se stromy obtíženými plody jsi odepřel
poslušnost a vydal ses napospas smrti. On se však stal poslušným a vešel do těsného
příbytku smrtelného těla, aby tě svou smrtí vytrhl z moci smrti. Ty jsi chtěl být bohem,
ačkoli jsi byl jen pouhý člověk, a tak ses sám zatratil. On se chtěl stát člověkem, ačkoli byl
Bůh, aby vyhledal, co bylo ztracené. Tak hluboko tě srazil tvá lidská pýcha, že jenom Boží
pokora tě mohla opět pozdvihnout.
Sv. Augustin: Sermo 188; 3.
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Tři králové
6. ledna
Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný sv. Tří králů, je svým obsahem téměř totožný se svátkem
Narození Páně. V obou jde o to, že se Bůh zjevuje jako člověk, dokonce jako právě narozené
dítě. K tomuto dítěti nejprve přiběhnou prostí pastýři, kteří slyší jásající anděly ohlašující
slávu Boží na výsostech a dobrou vůli a pokoj lidem na Zemi. Ti přijdou pohnuti vnitřním
puzením, které vychází z jejich srdce. Jdou za tím, kdo je jako oni, kdo patří do Izraele. K
témuž dítěti o něco málo později dorazí i králové-mudrci, kteří z pohybu a postavení hvězd
neomylně vyčtou, že se narodí velký král, a to v Izraeli. Jsou to cizinci a jinověrci. Je
úsměvné, jak tito mužové vědy, moderně řečeno intelektuálové, kteří se dobrali poznání o
narození krále králů složitými výpočty a věděli o něm dříve, než k narození došlo, přijdou
pozdě. Prostí pastýři jsou už zase zpátky u svých stád, když do Betléma vstupují učenci. Je tu
skryto jakési ponaučení. Cesta rozumu může vést ke spásnému setkání s Bohem, ale je
složitá a dlouhá, protože vede všemi možnými oklikami pochyb. Cesta srdce je daleko
přímější, ale vyžaduje, aby srdce bylo citlivé a vnímavé. V druhém svátku se tedy Kristus
zjevuje pohanům a v postavách svatých králů je zosobněno přijetí Krista za krále všech.
Tento svátek zjevení mohli bychom z hlediska lidstva chápat jako svátek přijetí nebo uznání
Krista. Scéna klanění králů přinášejících dary připomíná holdování velmožů a králů
vasalských zemí nově korunovanému králi. V linii tohoto uznání Kristovy vlády stojí dodnes
to, že v tento den znamenáme dveře svých domů a domovů trojím křížkem a písmeny K, M a
B. Tímto znamením se totiž přihlašujeme k obnovenému království Božímu a vymezujeme
prostor, v němž uprostřed rozlámaného, zlého a hříchem opanovaného světa chtějí křesťané
žít plně podle řádu a zákona Božího. Tato znamení tedy vymezují prostor pravdy a
spravedlnosti. Jsou ovšem i znaky žehnání, které mají ostrůvky Kristova království hájit před
náporem nepřítele. Tři známé litery nejsou začáteční písmena jmen králů: Kašpar, Melichar,
Balthasar. Je to sice starobylý, přece však pozdní výmysl. Tři litery jsou zkratkou požehnání,
které znamená Pán (řecky Kyrios) či Kristus (Christos) obydlí (latinsky mansionem) ať
žehná (benedicet). Jak se stalo, že prvou literou je C, není dost jasné. Může to být odsunutím
h z písmene ch, může to být latinský přepis řeckého k. Mnoho na tom nezáleží. Tato zkratka
znamená Pán žehnej tomuto domu.
Postavy králů mají celou řadu významů. Předně znamenají tři fáze lidského života. Jeden je
mladý, druhý je zralý muž, třetí je stařec. Říká se tím, že Kristus je Pánem každého života od
počátku do konce. Králové jsou však i vladaři všeho pozemského času.
Také dary, které králové přinášejí, mají symbolický význam. Jsou to substance v té době
všech známých skupenství. Zlato zastupuje jako dokonalý kov všechno, co je skupenství
pevného. Kadidlo zastupuje vše, co je skupenství plynného, a kapaliny zastupuje myrha. Tu
přináší král s temnou tváří, neboť to byla mast užívaná při pohřbech. Není nic a nikdo, co by
se vymykalo z Kristovy Boží suverenity.
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Víš, že?...
* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 3. 1. od 19:30 v kapli sv. Barbory.
* Všechny činnosti farnosti začínají po Novém roce 7. 1. 2019.
* Tříkrálová sbírka bude probíhat v Praze od 1. do 12. 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 2019. Modlitba na tuto
intenci každý den při mši sv. ve 12:15 hodin.
* Každého 22. v měsíci probíhá 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.
* Na vrátnici kláštera můžete dostat Svatotomášské černé pivo, vařené podle receptury,
která se zachovala v klášteře od 17. století.

Novoroční vycházka
Zveme vás na tradiční krátkou novoroční procházku, tentokrát se sejdeme na Smíchovském
nádraží – sraz ve 14:20 (odjezd autobusu č. 244 ve 14:29 do M. Chuchle), abychom ujeli
dvě zastávky a ocitli se sice ještě v Praze, ale jako by to v Praze již nebylo, protože
budeme v krásné a zajímavé přírodě, v ráji geologů, v chráněné oblasti, v lese, u hájovny,
u lesních zvířat. Podíváme se z vyhlídky na Vltavu. Půjdeme však také kolem dvou
kostelů, Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého.
Procházka je nenáročná a vhodná i pro děti, po cestě je možnost protáhnout si tělo v lesní
tělocvičně, nebo si jinak odpočinout.
Po procházce jsme znovu v centru Prahy cobydup.
Radka Dybová

Dobrou chuť!
Pařížské tyčinky
Po vánočním pečení Vám možná zbyly bílky a nechce se Vám dělat ani pusinky, ani
makronky, tak můžete zkusit třeba tyto tyčinky. Děti už určitě většinu cukroví zlikvidovaly a
toto by mohlo být zpestření silvestrovské oslavy.
Na těsto budeme potřebovat: 28 dkg strouhaných oříšků, 28 dkg moučkového cukru a 2
bílky.
Na polevu budeme potřebovat: 1 bílek a 10 dkg moučkového cukru.
Těsto zaděláme na vále a na moučkovém cukru rozválíme placku asi 3-5 mm silnou.
Bílek s cukrem rozmícháme na hladko a placku polevou potřeme. Necháme polevu
zaschnout a placku rozkrájíme na tyčinky. Pečeme, spíše sušíme, při 150° na plechu na
pečícím papíru asi 15-20 minut. Tyčinky se mírně nafouknou a poleva zezlátne.
Přeji Vám krásné Vánoce a do Nového roku klid, spokojenost, zdraví a hlavně Boží
požehnání.
Dobrou chuť!

Hanka
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