olle lege
Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Červenec/srpen 2019, r. XXIII. č. 252
„Dokonalá láska nezná ani světské žádosti ani světské bázně, to jest ani touhy po získání časných statků ani
strachu před jejich ztrátou. Těmito dvěma bránami vstupuje a vlády se ujímá nepřítel, jenž musí být vypuzen
především bázní Boží a za druhé láskou.“ (Sv. Augustin)

Trpělivost i o prázdninách!
Milí farníci a přátelé farnosti!
Už jsme na konci dalšího
školního roku a s tímto časem
nastane i čas poděkování za vše
dobré, co se stalo během tohoto
školního roku ve farnosti, a také
za vše dobré, co jsme dostali. Ve
farnosti toho bylo hodně. Snažili
jsme se nejen získat nové
poznatky do života, ale také jsme
pracovali na tom, abychom se
stali novými lidmi se srdcem otevřeným přátelství a pochopení druhých. Myslím, že
motto tohoto roku nám v tomto našem úsilí pomohlo. Trpělivost: nespěchat, mít čas
pro to, co je důležité, počítat do deseti, než zareaguji na nějakou věc, schopnost
naslouchat, mít oči, uši a srdce otevřené, abychom pozorovali, co se děje kolem nás.
To jsou některé projevy trpělivosti. Projevy, které bychom se měli snažit uskutečnit i o
prázdninách.
A teď prázdniny, čas dovolené a odpočinku! Přeji vám, abyste si užívali co
nejvíce, abyste si odpočali a našli čas pro rodinu, pro sebe a určitě i pro Boha. Zkuste
věnovat co nejvíce času lidem, kteří k vám patří, a najít i nové přátele. Ať jsou
prázdniny pro nás dobou, kdy konkrétním způsobem uskutečňujeme lásku k druhým.
A nezapomeňte také dát pár dnů volna mobilům, tabletům, počítačům atd.
Krásné léto s trpělivostí!

P. Juan, OSA
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Co znamená pozdrav AHOJ
Zajímavá informace - člověk se má pořád co učit.
To, že to byl pozdrav námořníků, je známo,
ale z čeho je to zkratka, to opravdu asi ví málokdo.
AHOJ, Ahoj !
To je jeden z nejčastějších pozdravů.
Dávno u nás zdomácněl.
Zdraví se jím nejen děti, ale i dospělí.
Kdo však zná jeho původní význam?
Býval to oblíbený pozdrav námořníků.
Slovíčko AHOJ bylo napsané na každé lodi.
Je zkratkou slov:
"Ad HOnorem Jesu" (Ku cti Ježíše)
K ZAMYŠLENÍ
Nejvytrvalejší a nejnaléhavější otázkou života je: Co děláš pro ostatní?
Dělej co můžeš, s tím co máš, tam, kde jsi
Pamatuj, že láska vyživuje srdce
Opravdová štědrost je dát, když ti nepřebývá
Síla lásky zmůže mnohem víc než síly strachu
Žádná síla nepředčí moc LÁSKY BOŽÍ
CO NÁM ŘÍKÁ SVATÝ AUGUSTIN
„Míra lásky je láska bezměrná“ (O křesťanském životě)
„Láskou jednoho se zapálí jiný člověk“ (Vyznání 4,14)
„Tam, kde se neslouží z potřeby, ale z lásky, se otroctví mění v svobodu (Výklady žalmů 99.8)
„Láska je neklidný plamen. Nelze jej zastavit.“ (Výklady žalmů 31.2,5)
„Taková je síla lásky, že přemění milujícího v obraz milovaného“ (O 83 různých otázkách 83,35)
„Zimou lásky je ticho srdce, a ohněm lásky je křik srdce“
„Před naplněním poháru dobrým nápojem je třeba vylít ten špatný“
EVANGELIZACE?

V kostele či galerii potkáváme často turisty, kteří se tam schovali před deštěm, ze zvědavosti, měli
to doporučené v průvodci, a chtějí si především udělat „selfíčko“. Z osobní zkušenosti vím, že
nekřesťané v drtivé většině nemají ponětí o tom, co sochy či obrazy představují, znají „betlém“ (ale
neví, že se jedná o Narození Páně). Pokud se na to ptají děti, jsou odbyté – nebo jim rodiče přečtou
(pokud je) jméno malíře, sochaře. A zde se může naskytnout příležitost, abychom – ale nevtíravě –
vyložili význam obrazu, atributů sochy aj. A možná, že naše úsilí bude tím malým semínkem, které
může – třeba i po delší době – vyklíčit.
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Symboly Božího slova
Bible je plná symbolů, mohli bychom i říci „zahrada symbolů a imaginace“. Proč kniha knih
používá tak často symbolickou řeč? Symbol bývá snadno srozumitelný, a to i lidem různých
období a kultur. Navíc je otevřený různým významům, „barvám a odstínům“, a tak se velmi
hodí k vyjádření duchovních skutečností, Boha samotného a jeho darů, které mají
neprobádatelnou hloubku i výšku, šířku i délku.
Není tedy divu, že samotná Bible používá různé symboly i ve vztahu k Božímu slovu: tak
například
Semeno:
Boží slovo je také „semenem“, něčím malým až nepatrným, avšak obdařeným obrovskou
životaschopností: „Vždyť jste se znovu narodili, nikoliv z pomíjitelného semene, nýbrž
z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží“ (1 Petr 1,23)
Toto semeno nepotřebujeme jen na začátku duchovního života, abychom se znovu narodili –
potřebujeme ho stále, abychom přinášeli užitek. Podobenství o rozsévači dosvědčuje, že
malá semena Božího slova nás mohou oplodnit a uschopnit natolik, že po čase přineseme
užitek až stonásobný ( srov. Mt 13,8)
(Angelo Scarano: Modlitba s Biblí v ruce)

CO ZNAMENÁ BÝT AUGUSTINIÁNSKÝM KNĚZEM?

Žít uprostřed světa, bez dychtění po jeho požitcích,
být členem každé rodiny, aniž bys k ní patřil,
sdílet všechna trápení, pochopit všechna tajemství,
prominout všechny urážky,
jít od člověka k Bohu a nabídnout mu své modlitby,
vrátit se od Boha k člověku, abys mu přinesl odpuštění a naději,
mít ohnivé srdce pro soucit a bronzové pro čistotu,
učit a odpouštět, těšit a vždy žehnat, Bože můj, jaký to život!
A to je život kněze Kristova.
I o prázdninách si najděte čas na odpočinek!
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Zápis z jednání pastorační a ekonomické rady farnosti sv. Tomáše, Josefská 8,
Praha 1, uskutečněného dne 19. června 2019 v 19,30 hod. v refektáři kláštera
P. Juan v úvodu vysvětlil důvody zrušení nedělní večerní mše svaté (během neděle jsou pro všechny
komunity působící ve farnosti mše svaté – tedy 4 mše svaté, pátá tzv. večerní mše svatá má trvale
nízkou účast a v okolí, resp. v Praze 1 je dostatek příležitostí zajít na večerní mši svatou jinam
(Panna Maria Vítězná, Nejsvětější Salvátor a ve 20,30 u sv. Mikuláše). Tento návrh byl
odsouhlasen.
Ve dnech pá 11., so 12. a ne 13. 10. 2019 plánujeme poutní zájezd do Říma při příležitosti 30.výročí
svatořečení Anežky České – případní zájemci nechť se hlásí v sakristii. Bližší informace (cena atd.)
budou sděleny dodatečně)
P. Juan informoval o tom, že v září proběhne zasedání generální kapituly a tak lze předpokládat, že
dojde v naší farnosti k nějakým změnám. Prozatím všechny komunity fungují: Českou vede P. Juan,
OSA a administrátor farnosti, anglickou P. William, OSA, španělskou P. Jozef, OSA a rilipínskou
P. Imman, OSA.
Na počátku července 2019 dojde k opravě střechy nad knihovnou (zatéká tam) a částečně i k opravě
odpadávající fasády na věži.
P. Juan upřesnil, že náklady ze elektřinu, zimní vytápění kostela, vodu a plyn hradí anglická
komunita
Zhodnocení činností uplynulého období
P. Pavel Pola z kláštera Pražského Jezulátka ohodnotil úspěšně probíhající programy pro školy
(„Stopy“) pro první stupeň jednou týdně, jeden program je i pro starší gymnázium. Angažuje se 10
lektorů; tato činnost je podpořena Magistrátem hl. m. Prahy;
Jídlo pro bezdomovce se u Jezulátka rozdává ve středu
* od září by opravdu už měly fungovat dvě číselné tabule (na písně) na obou stranách u presbytáře
(jsou objednané)
* skupina mládeže se scházela vždy jednou za 14 dní ve čtvrtek a fungovala velmi dobře a hlavně P.
Juan velmi ocenil jejich pomoc při různých akcích pořádaných farností, ale i školou
* čipy pro možnost otevření uzavřeného kláštera po odchodu kostelníka jsou objednané
* P. Juan informoval o finančním hospodaření farnosti – došlo ke zlepšenému hosp. výsledku a
peníze budou použity na další projekty
* vždy 1. pondělí v měsíci po polední mši svaté dochází k pravidelnému setkávání seniorů
v refektáři a to nejen u kávy či čaje, ale i s velmi hodnotným duchovním programem. Garantem
těchto setkání je P. William. Skupina seniorů uskutečnila výlet do Hájku a na podzim se plánuje
výlet do Dolního Ročova
* vzhledem k velmi dobré spolupráci se školou došlo k rozšíření počtu ministrantů. P. Juan by rád
přijal mezi ministranty i další chlapce, kteří letos přijali první svaté přijímání. Na podzim dojde
k víkendovému soustředění ministrantů v klášteře ve sv. Dobrotivé (garant Miloš, Matouš a Jakub)
* letošní první svaté přijímání (společně žáci ze školy - 16 a 6 z naší farnosti) proběhlo velmi dobře
a slavnostně
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* P. Juan naléhavě žádá, aby se mu přihlásili alespoň dvě osoby – katechetové, kteří by pracovali
s dětmi z farnosti po nedělní mši svaté – příprava na svaté přijímání, a také aby pracovali s těmi,
kteří letos první svaté přijímání přijali.
* Svatotomášský sbor v průběhu celého roku velmi dobře působil při vybraných bohoslužbách a
současně uskutečnil několik samostatných koncertů
* sobotní charita pro bezdomovce fungovala bez problémů
* Příští zasedání pastorační rady se uskuteční 25. září 2019 v 19:30 v refektáři kláštera
Zapsala Marie Hradecká 20. 6. 2019

Řád lásky podle sv. Augustina
V jakém řádu mít pravou lásku přirozenou i nadpřirozenou?
Odpověď:
Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je
největší a první přikázání. Druhé je podobné: Miluj bližního svého jako sám sebe. Na těch
dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci. (Mt 22, 37-39)
Sv. Augustin: Nejprve tedy miluj Boha, potom sebe sama a pak miluj bližního svého jako
sebe sama.
Spravedlivě a svatě žije ten, kdo dokáže jednotlivé věci správně hodnotit.
U každého začíná láska u sebe – milovat sebe.
Cokoliv budeš milovat je buď na tvé úrovni, nebo na nižší, nebo na vyšší. Nižší miluj,
nikoliv však tak aby tě to spoutalo. Začni milovat sobě rovné – to co jsi ty.
Vytvoř si jednotlivé stupně, vystupuj po nich vzhůru a každému dávej, co mu patří.
Správný řád pravé lásky je vlastně stručnou výstižnou a pravdivou definicí ctnosti.
Uspořádejte ve mně svou lásku a obraťte ji ke mně. (Pís 2,4)
Láska k Bohu je na prvním místě podle přikázání, ale láska k bližnímu je na prvním místě
podle řádu našeho jednání. Vytvoř si stupně v této lásce a stoupej po nich, každodenně
postupuj výš. Láska ať je živena modlitbou i dobrými skutky při pomoci toho, který ji
přikázal a daroval, ať roste dokud nebude dokonalá; tak zdokonalí i tebe.
Máš jedno krátké přikázání:
Miluj, a pak si můžeš dělat, co chceš
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Víš, že?...
* Všechny činnosti ve farnosti začínají po prázdninách 16. září.
* SVATÝ TOMÁŠ je hlavní patron našeho kostela – jeho slavnost slavíme ve středu 3. 7. při poutní
mši sv. ve 12:15 hodin
* Ve čtvrtek 11. 7. v 18:00 jste zváni na koncert duchovní hudby, na kterém vystoupí francouzský
sbor Tutti Canti a Svatotomášský sbor.
* V neděli 28. 7. mše sv. v 9:30 hodin za blahořečení P. Augustina Schuberta, OSA
(+28. 7. 1942)
* Ve čtvrtek 1. 8. při mši sv. připomínáme 2. výročí smrti P. Antonia, OSA. Všichni jste srdečně
zváni.
* V neděli 25. 8. v 19:30 se koná komorní koncert věnovaný sv. Augustinu.
* Ve středu 28. srpna slavíme slavnost sv. Augustina. V kostele sv. Tomáše bude v 18:00 hodin
slavena poutní mše svatá.
* 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
* Na vrátnici kláštera můžete dostat Svatotomášské černé pivo, vařené podle receptury, která se
zachovala v klášteře od 17. století. Příspěvek za pivo bude použit na opravu varhan kostela sv.
Tomáše.
* Každou neděli přede mší sv. se modlíme od 9:00 hod. sv. růženec. Můžete se předem domluvit,
abychom se pomodlili za vaše intence.
* Každého 22. v měsíci probíhá 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 pozváni.

Pravidelné mše sv. od 1. 7. 2019
NEDĚLE
9,30 ČESKY
11,00 ENGLISH - ANGLICKY
12,30 ESPAÑOL - ŠPANĚLSKY
14,00 FILIPINO – FILIPINSKY

SOBOTA
18,00 ENGLISH - ANGLICKY
(Kaple Sv. Barbory)
VŠEDNÍ DNY
12,15 ČESKY
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Dobrou chuť!
Krémový koláč s jablky
Jablečné koláče jsou velmi šťavnaté, a proto i oblíbené. A tak jsem pro Vás vyzkoušela další.
Jeho výhodou je, že nepotřebujeme váhu.
Na těsto budeme potřebovat: 2 hrnky polohrubé mouky, ½ hrnku vody, 1 lžičku citronové
šťávy, 15 dkg tuku (určíme přibližně podle označení na obalu), 1 lžičku prdopeč, a já jsem
přidala 1 vancuk, ale ten tam nemusí být. Potom by bylo možné použít těsto i na slaný koláč.
Dále budeme potřebovat asi 4-5 jablek a na zalití 2 zakysané smetany (cca 400 ml), 1 hrnek
cukru, 1 vejce a 2 lžíce (mírně navršené) hladké mouky.
Ze sypkých složek a tuku uděláme drobenku a pak přidáme vodu s citronem a rychle
vypracujeme nelepivé těsto. Rozválíme a vložíme do koláčové formy o průměru 30 cm a
utvoříme vyšší okraj. Pokud nemáme formu s nepřilnavou úpravou, musíme ji vymazat
máslem.
Jablka oloupeme, vykrojíme jádřinec a nakrájíme je na kostičky. Nasypeme je na těsto a
zalijeme smetanou, ve které jsme rozmíchali cukr, vejce a mouku.
Pečeme v troubě vyhřáté na 160° asi 50-60 minut.
Necháme vychladit a můžeme ho i pocukrovat, ale myslím, že je sladký dost.
Přeji dětem krásné prázdniny, rodičům klid (to vysvědčení by přece klidně mohlo být horší,
příště se to zlepší), a vám všem krásnou dovolenou.
Dobrou chuť

Farní pouť do Říma:
Datum: 11. 10 - 13. 10. 2019
Přihlášky do 3. 9.2019 na juan@augustiniani.cz
Program: Návštěva 7 nejvýznamnějších bazilik v Římě.
Poděkování za svatořečení sv. Anežky
Cena: cca 5.500,- Kč
Více informací na www.augustiniani.cz

Hanka
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28. července

P. AUGUSTIN SCHUBERT, OSA
Narodil se 14. května 1902 v Praze na Žižkově jako syn
železničního úředníka. Po základním vzdělání a studiu na gymnasiu
ve Štěpánské ulici se stal r. 1921 posluchačem na filosofické
fakultě Karlovy university. V katolickém vysokoškolském kroužku
se seznámil s řadou studentů, z nichž se někteří stali jeho
spolubratry po jeho vstupu do řádu sv. Augustina.
Roku 1924 byl promován na doktora filozofie. Jeho profesor by ho
rád udržel jako svého asistenta, ale dr. František Schubert, tak znělo
jeho křestní jméno, vstoupil ještě téhož roku jako fr. Augustin do
kláštera augustiniánů u sv. Tomáše.
P. Augustin byl vysvěcen na kněze 20. ledna 1929 v kruté zimě
toho roku a příští neděli 27. ledna slavil u sv. Tomáše primici. Ještě
téhož roku byl zvolen převorem a farářem u sv. Tomáše. Stal se tak odpovědným duchovním
správcem čtyřtisícové farnosti, kazatelem, zpovědníkem a vzdělavatelem Orla. Brzy patřil
mezi nejznámější české kazatele nejen v pražských kostelích, ale i ve katedrále sv. Vita a na
českých a moravských poutních místech. Události v sousedním Německu a tehdejší
papežská encyklika byly pro P. Augustina jasným signálem nekřesťanského ducha národního
socialismu a hitlerismu.
P. Augustin měl jako vzdělavatel celostátní organizace Orla veliký politický vliv. Snažil se
na velkých poutních místech už po okupaci roku 1939 upevňovat náboženské a národní
uvědomění. Krátce nato - 26. srpna - byl pro údajnou pohanu “branné moci” zatčen, ale pro
malichernost obžaloby propuštěn. Gestapo se však své kořisti nevzdalo. Po krátkém věznění
na Pankráci jej bez procesu a soudu poslalo do koncentračního tábora Oranienburg. Tam byl
oporou pro mnohé studenty zatčené po zavření českých vysokých škol. Od května do září
1941 byl opět na Pankráci a 5. září byl převezen do Dachau. Jeho beztak nepříliš pevné
zdraví bylo dlouhou vazbou, těžkou prací a hladem vyčerpáno. 28. července 1942 zemřel na
otevřenou tuberkulózu a srdeční slabost. Jeho popel měl být podle pokynů Gestapa uložen
v tichosti někde mimo Prahu (Ročov). Popel však nebyl nikdy vydán.
MODLITBA ZA BLAHOŘEČENÍ

Pane Ježíši Kriste, náš božský Vykupiteli, který povyšuješ ty, kdo jsou pokorného srdce, dej,
aby byl oslaven tvůj věrný služebník Augustin Schubert, který Ti vydal svědectví obětí
života při šíření Božího Království.
Příští číslo Tolle Lege vychází 1. září
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