olle lege
Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Listopad 2019, r. XXIII. č. 255
„Skutečné štěstí nespočívá ve vlastnictví toho, co se miluje, nýbrž v milování toho, co musíme zvládat.“

(Sv. Augustin)

Zas jednou tu máme studený měsíc listopad.
Příznaky zimy jsou všude kolem nás: padající
listí, krátící se dny a boj proti chřipkovým
epidemiím, ve kterém jsme jednotní. Někteří z
velkých církevních Otců hovořili o střídání
ročních období jako o důkazu pomíjivosti
našeho světa. Samozřejmě, pro nás křesťany je
tento svět dobrý, ale má daleko k dokonalosti.
Svatý Pavel říká: "Proto zde sténáme touhou,
abychom byli oděni šatem nebeským." (2
Korintským 5,2) V nás všech se míchá
smutek, štěstí a "sténání" v očekávání věcí příštích. Někteří dělají vše pro to, aby odvrátili
myšlenky na smrt. Například Ludvík XV. (1715-1774), francouzský král, zakázal svým
nařízením „komukoliv zmínit slovo smrt v jeho přítomnosti.“ Říká se, že nikdy nechodil na
pohřby, a to ani svých nejlepších přátel, a vypověděl ode dvora každého, kdo i jen náhodou
zmínil zakázané slůvko "smrt". Je pro nás těžké pochopit jeho chování. I lidé naprosto
nevěřící si uvědomují, že smrt je neodvratná záležitost. Jako křesťané, jakkoliv máme ze
smrti obavu, můžeme s myšlenkou na smrt žít. Ježíš nám svým zmrtvýchvstáním ukázal
cestu ze zoufalství a úzkosti. Jeho zmrtvýchvstání, jeho triumf nad smrtí neustále zneklidňuje
skeptiky, stejně jako utěšuje věřící. Během totalitní éry byli lidé masově převychováváni,
aby věřili, že jde jen o mýtus na základě staré legendy. Ideologie byla to, na čem záleželo.
Materialismus jako „náboženství pro masy“ byl povinným zdrojem všeho vědění a základem
lidské víry. Naštěstí, tato epocha je již za námi, jakkoliv její zbytky můžeme ještě pozorovat.
Během tohoto měsíce zvláště věnovaného památce mrtvých pojďme oslavit vzpomínkou
skutky těch, kdož nesli znamení víry, těch, kdož odešli před námi.
Existuje příběh ze sibiřského pracovního tábora: Krutě mučenému vězni se vysmívá jeho
sadistický žalářník: "Smrt je jediné, co zbývá." Vězeň odpoví: "A já ji očekávám s radostí."
Snažme se, aby se tato věta pro nás stala pravdou. Všechny bolesti a smutky jsou v tomto
okamžiku ničím v porovnání s tím, co čeká na ty, kdo věří ve Vzkříšeného. "Skrze Tvůj kříž
a zmrtvýchvstání, Pane, jsi dal světu radost."
P. William S. Faix, OSA

2

www.augustiniani.cz

Tolle Lege

Listopad 2019

BABIČČINA KATECHEZE
(podle španělské katechetky Manuela Gonzáles Aguilera)
Babičko, kdo je tenhle, který je na kříži?
To je Ježíš, Pán, před více než dvěma tisíci lety byl ukřižován, na kříži odevzdal svůj život pro
Lásku k lidem, aby jim ukázal cestu spásy jejich duše a štěstí.
Koho je Pán, babičko?
Tedy všech křesťanů.
A kdo jsou křesťané?
To jsou lidé pokřtění ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.
A kde byli pokřtěni a proč?
Byli pokřtěni v církvi, kterou Ježíš založil a svěřil svým přátelům apoštolům a nechal jednoho,
Petra, jako prvního papeže, jako pastýře a vůdce na cestě k jejich spasení..
A kdo je Otec, Syn a Duch svatý?
Je to Nejsvětější Trojice, tři rozličné osoby a jeden opravdový Bůh.
A kdo je Bůh, babičko?
Má maličká, Bůh je Láska, a tam, kde je Láska, je vždy On.
Babičko, budeš mi ještě příště povídat o Ježíšovi?
Samozřejmě, drahoušku, pokaždé, když budeš chtít, ti budu vyprávět o Ježíšově životě, a co
dělal.
Děkuji ti, babičko, mám tě moc ráda.
Také tě mám moc ráda, moje zlatíčko.
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Očistec a svatý Augustin
Augustin především potvrdil účinnost přímluv za mrtvé. Poprvé to učinil ve chvíli pohnutí, v
modlitbě, kterou napsal v roce 397 nebo 398 po smrti své matky Moniky (Vyznání, XIII): „Nyní
však, když mé srdce bylo uzdraveno z oné rány, v níž mně mohla býti vytýkána příliš
přirozená náklonnost, vylévám před Tebou, můj Bože, za Tvou služebnici zcela jiný druh slzí,
které plynou ze zdrceného srdce, uvažujícího nebezpečí každé duše, jež v Adamovi umírá.
Proto nyní, má Chválo a můj Živote, Bože mého srdce, ponechávaje stranou dobré skutky mé
matky, za něž Ti s radostí děkuji, chci Tě prositi za odpuštění jejích hříchů. Ať tedy odpočívá v
pokoji se svým mužem, před nímž nikomu a po němž nikomu nebyla provdána, jemuž sloužila,
přinášejíc Ti užitek v trpělivosti, jen aby též jeho Tobě získala.
A vnukni to, Pane Bože můj, vnukni to Tvým služebníkům, mým bratřím, Tvým synům, mým
pánům, jejichž službě zasvěcuji srdce, jazyk i písmo, aby kdokoliv toto budou čísti, pamatovali
u oltáře na Moniku, Tvou služebnici, a Patricia, jejího někdejšího manžela…“
K myšlence účinnosti modliteb za mrtvé se Augustin vrací v letech 426–427 ve spise O Boží
obci (XXI, XXIV). Ale tady už jí vytyčuje jasné meze. Je zbytečné modlit se za démony, nevěřící a
bezbožníky, čili za ty, kdo jsou zatraceni. Modlitby mohou mít cenu jen pro určitou kategorii
hříšníků, kterou Augustin nedefinuje příliš jasně, ale určitým způsobem ji přesto
charakterizuje: pro ty, jejichž život nebyl ani příliš dobrý, ani příliš špatný. Augustin se opírá o
verše z Matouše 12,31–32: „Proto vám pravím, že každý hřích i rouhání bude lidem
odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno. I tomu, kdo by řekl slovo
proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale kdo by řekl slovo proti Duchu svatému, tomu nebude
odpuštěno v tomto věku ani v budoucím.“ Je rovněž upřesněna povaha těch, kdo se za ty
mrtvé, kteří mohou být spaseni, mohou účinně modlit: církevní instituce, samotná církev,
nebo také „někteří zbožní“.
Co vlastně oni „milosrdní“, o nichž víme jen to, co jim Augustin vytýkal, hlásali? Augustin o
nich mluví jako o následovnících Órigenových, podle něhož proces apokatastasis měl končit
spasením všech, včetně satana a zlých duchů.
Augustin reaguje tvrzením, že ohně jsou dva, věčný oheň pro zatracené, jimž nemohou pomoci
žádné modlitby, a oheň očistný, o němž však hovoří s mnohem menší jistotou. Mnohem spíš
než očistec ho totiž, lze-li to tak říci, zajímá peklo.
Právě snaha definovat peklo vedla Augustina k tomu, aby stanovil určité kategorie hříšníků a
hříchů. Augustin rozlišuje tři druhy lidí, tři druhy hříchů a tři druhy osudů. Lidé jsou čtverého
druhu: bezbožní (nevěřící nebo pachatelé kriminálních činů), ti jdou rovnou, bez odvolání a
možnosti úniku, do pekla; jako jejich protipól mučedníci, světci a spravedliví, ti i v případě, že
se dopustili „lehkých“ hříchů, přijdou okamžitě, nebo velmi rychle, do ráje. A mezi oběma
krajnostmi ti, kdo nebyli ani zcela dobří, ani zcela špatní. Ty poslední čeká ve skutečnosti také
peklo, nanejvýš, jak uvidíme dál, lze pro ně doufat a případně vymodlit, že bude „snesitelnější“.
Zbývají ti, kdo nebyli zcela dobří. Ti mohou (možná) dosáhnout spásy skrze očistný oheň. Není
to tedy nakonec skupina příliš početná. O některých vlastnostech tohoto ohně a této skupiny –
pokud vůbec existují – má však Augustin představy přesnější. Oheň je to sice velmi bolestný,
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ale na rozdíl od ohně gehenny není věčný a neprojeví se až ve chvíli Posledního soudu, nýbrž v
čase mezi smrtí a vzkříšením.
„Každý nechť se však chrání si myslet, že snad oněch ošklivých hříchů, pro něž ti, kdo je
páchají, nebudou míti účast v božím království, je možné se dopouštět každodenně a
každodenně se z nich vykupovat almužnami. Napravit musíme svůj život; almužnami pak
máme Boha usmiřovat za minulé hříchy, a ne jaksi podplácet, abychom se jich směli
beztrestně dopouštět dál. „Žádnému nedal povolení ke hřešení“ (Sírachovec 15,21), i když
milosrdně zahlazuje hříchy již spáchané, pokud nebylo zanedbáno patřičné zadostučinění.“
(Enchiridion, 70)
„Vyznáváme, že jakési očistné tresty jsou i v tomto životě, arci ne ty, které stíhají lidí, jejichž
život se jejich vlivem nezlepšuje či naopak se zhoršuje; ony jsou očistné pro ty, kteří se pod
jejich ranami napraví. Všechny ostatní tresty, ať už dočasné nebo věčné, ukládají se buďto za
hříchy, ať už za minulé nebo za ty, ve kterých trestaný dosud žije, anebo proto, aby byly
utuženy a projeveny ctnosti, podle toho, jak má býti s kým podle božské prozřetelnosti
nakládáno, a to prostřednictvím lidí nebo andělů, ať už dobrých či zlých. Vždyť i když někdo
dík něčí nešlechetnosti nebo bludu utrpí něco zlého, hřeší sice ten člověk, který z nevědomosti
nebo z nespravedlivosti dělá někomu něco zlého; ale nehřeší Bůh, jenž to ve svém
spravedlivém, byť i skrytém úradku dopouští. Co se týče trestů časných, trpí je jedni pouze v
tomto životě, jiní po smrti, třetí i na tomto světě i na onom, ale za všech okolností před oním
velepřísným Posledním soudem. Leč věčných trestů, které mají nastat po onom soudě,
nedocházejí všichni ti, kteří po smrti zakoušejí trestů časných. Některým se totiž odpouští to,
co se v tomto věku neodpouští, ve věku budoucím (Mt 12,32), tj. aby nebyli trestáni věčným
trestem budoucího věku; to jsme řekli už výše.“
Z knihy Zrození očistce , vydal(o): Vyšehrad

Evangelizace jiným způsobem – klášterní pivobraní 2019
Hřejivé paprsky odpoledního podzimního slunce osvětlovaly rajský dvůr augustiniánského
kláštera svatého Tomáše. V poslední říjnový pátek bylo zde nezvyklé rušno. Velmi početné
zástupy hostů sem dorazily na tradiční podzimní svátek klášterních piv.
Svá mistrovská díla nabídlo tentokrát k ochutnání šest pivovarů: kromě místního tmavého
speciálu Svatý Tomáš představily velmi pestrou nabídku zlatavých a tmavých moků klášterní
pivovary Břevnov, Osek, Strahov, Želiv a Vorkloster – pivovar při klášteře Porta Coeli v
Předklášteří u Tišnova.
Nechyběla ani nabídka výborných jídel, kterou přichystaly děti ze školy sv. Augustina.
Pochutiny zhotovené z domácích surovin připravoval a servíroval perfektně sehraný mladý
tým, překypující spoustou radosti a energie. Přitom bychom si chtěli přát, aby perfektní
úroveň obsluhy, kterou předvedla augustiniánská mládež, se stala vzorem pro pracovníky
četných pražských restauraci a podniků.
Někteří účastníci využili příležitost a zhlédli v křížové chodbě kláštera výstavu s názvem
„Svědkové lidskosti – Odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938 –
1945“. Dokonalé jídlo a pití napomohly k vytvoření výjimečné atmosféry večera se spoustou
dětského smíchu, radostí a zajímavých, srdečných rozhovorů o životě, lásce, víře, Bohu…
Pivobraní se stalo příležitostí ke vzájemnému sblížení, vzniku nových přátelství. Evangelizace
jiným způsobem. Už se těšíme na další ročník.
Jurek a Milena
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VODA JE ŽIVOT
PROJEKT „VODA JE ŽIVOT“, výstavba nádrží pro zachycení dešťové vody
1. Proč je třeba pomáhat? Současná situace v Bolívii po vypálení
Po ekologické katastrofě vypálení suchého lesa Chiquitania v bolivijské Amazonii (srpen–říjen
2019) je tato oblast hluboce poškozena, nacházejí se tam mrtvá divoká zvířata, není tam
dostatek potravin, voda je kontaminovaná, oblast je postižena hromadným výskytem
onemocnění dýchacích cest způsobených kouřem atd.
Voda je nejdůležitějším prvkem procesu regenerace. Postižené domorodé komunity potřebují
pomoc, protože nemají finanční zdroje, aby mohly tyto nádrže vybudovat ještě před deštivým
obdobím (listopad) v Chiquitanii v bolivijské Amazonii.
2. Kam pomoc směruje?
Pomoc na postiženém místě bude koordinována církevní farností San José de Chiquitos, která
se nachází v oblasti zasažené požáry, naším hlavním kontaktem je Fray Edgar Barahona.
Příjemci pomoci je několik komunit v této oblasti.
3. Jaký druh pomoci a proč?
Hospodářská pomoc je určena na výstavbu velkých nádrží pro zachycení dešťové vody. Tato
práce je velmi důležitá pro komunity a také i pro volně žijící zvířata.
4. Rozpočet
Pronájem těžkých strojů, zemní práce, doprava (celkové náklady ve výši 95,635 Kč)
5. Kam posílat dary
V neděli 27. října proběhne ve farnosti svatého Tomáše během mše svaté a po ní speciální
sbírka pro tento projekt.
Bankovní účet pro zaslání příspěvku:
Vaše příspěvky mohou být zaslány na transparentní bankovní účet otevřený pro tento projekt
• Číslo místního účtu v českých korunách: 2001687923/2010
• IBAN: CZ59 2010 0000 0020 0168 7923
Všechny poskytnuté příspěvky můžete sledovat na následujícím odkazu:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001687923&l=ENGLISH
Děkujeme za podporu!

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.
Pomoz těm, kdo jdou ve šlépějích
Augustinových,
aby Tě hledali vzájemnou láskou a uctíváním

a aby byli služebníky Církve coby vzory
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.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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Víš, že?...
* Ve čtvrtek 7. 11. od 19,30 modlitba Taizé.
* Připomínáme, že na území českých a moravských diecézí lze za obvyklých podmínek (sv.
zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za
zemřelé) získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci již od 25. října. Toto povolení
platí ovšem pouze pro ty, kdo ze závažných důvodů nemohou získat odpustky pro duše v
očistci v řádné době od 1. do 8. listopadu.
* Naše farnost ve spolupráci s hnutím Křesťan a práce se pravidelně 2x ročně modlí za
pronásledované křesťany - vždy o 6. velikonoční neděli, kterou vyhlásili za den modliteb
pro všechny diecéze naši biskupové, a pak o 2. listopadové neděli, kdy se za pronásledované
křesťany modlí i křesťané jiných vyznání po celém světě. V našem kostele se k nim připojíme v
neděli 10. 11., kdy modlitby začnou v 15,00 hodin Korunkou k Božímu milosrdenství a budou
ukončeny adorací v 17,00 hodin. Srdečně zveme.
* Během listopadu se společně modlíme při mši sv. za naše zesnulé bratry a sestry. U
vchodu kostela bude k dispozici sešit, kde můžete napsat jejich jména. Při přímluvách se tato
jména budou číst.
* V neděli 17. listopadu od 18,00 plánuje Svatotomášský sbor koncert jako vzpomínku na
všechny věrné zemřelé, zejména za letos zesnulého F. X. Thuriho. Bude provedeno Requiem F.
X. Thuriho pro sbor, sóla a orchestr.
* V sakristii od 24. 11. už můžete koupit augustiniánský stolní kalendář na rok 2020.
* V neděli 24. 11. na slavnost Krista Krále při mši sv. v 9,30 bude udělena biřmováni panem
biskupem Karlem Herbstem. Při mši svaté od 9,30 bude Svatotomášský sbor zpívat chorální
mši a několik dalších skladeb.
* V sobotu 30. listopadu anglická komunita slaví tradičně „Thanskgiving“ (Díkůvzdání). Je
to americká tradice, při které se děkuje za dary od Boha během roku. Všichni farníci jsou
pozváni na večeři díkůvzdání od 19,00 hodin do Hotelu Augustine. Je třeba se zapsat
v seznamu v sakristii do 13. 11. Příspěvek za večeři: 350,- Kč
* Zájemci přípravy na biřmování ať se hlásí u P. Jozefa.
* Úklid kostela nejen během prázdnin vždy v pátek po 15,00 hodině. Přijďte nám pomoci,
pokud máte čas!!
* V ambitu kláštera můžeme shlédnout výstavu s názvem „Svědkové lidskosti – Odpůrci
nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938 – 1945.
* 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.
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Pouť do Říma 2019
Pouť je vždy cesta: cesta do posvátných míst, cesta k Bohu i k sobě samému. Je plná
hledání a překážek, výzev a objevů, pochybností i radostného pocitu nalezení. Učí nás nebát se,
jít kupředu a i v těch nejnáročnějších okamžicích důvěřovat a spoléhat se na Boha.
Právě na jednu takovou cestu jsme se s farníky a přáteli augustiniánského kostela sv.
Tomáše v Praze vydali ve dnech 10. až 13. října. Zamířili jsme do věčného města – Říma,
nevyčerpatelné studnice poznání a inspirace a živé arény křesťanské historie. Za odborného
doprovodu teoretika architektury Jiřího Tourka a duchovního vedení otce Jozefa Ržonci jsme
navštívili tří papežské baziliky: majestátní chrám sv. Petra ve Vatikánu, velikého i tajuplného
sv. Pavla za hradbami a starobylou baziliku sv. Jana v Lateráně. Jelikož se naše pouť konala na
počest dvou letošních výročí klíčových pro český národ, svatořečení Anežky České a sametové
revoluce, zamířili jsme také k antické bazilice sv. Klementa, kde jsme v místě odpočinku sv.
Cyrila vzdali hold tomuto apoštolovi Slovanů. V neposlední řadě byl naším cílem i nádherný
renesanční kostel sv. Augustina s hrobem sv. Moniky, kde jsme mohli v plné míře pocítit svou
spřízněnost s augustiniánskou spiritualitou.
Během těchto několika málo dnů nás v Římě čekaly i mnohé další poklady: návštěva
význačných kulturních a historických míst (Forum Romanum, Piazza Navona, kostel Il Gesù,
Kapitol, Pantheon), společné rozjímání a modlitba v kapli sv. Moniky, sv. Cyrila či u ponurého
svědka křesťanského mučednictví Kolosea. Každodenní radostí a posilou nám byla mše svatá
a eucharistie.
Avšak nejhlubší smysl této pouti se nakonec skrýval v nás samých: v duchovním hledání
a také v objevování a poznání jeden druhého. Přála bych naším společníkům na cestě, aby si
tyto poklady uchovali co možná nejdéle ve své duši, a všem ostatním ze srdce přeji, aby se
nebáli vydat se na cestu vstříc Bohu a sobě samému, neboť jedině tato cesta přináší pravé
štěstí a pokoj.
(Fotky na www.augustiniani.cz)
Kateřina Tourková

Dobrou chuť!
Drobenkový koláč s pudinkem a švestkami
Drobenkové koláče jsou velmi jednoduché a rychlé, tento je navíc variabilní, protože se může
upéct i s jiným ovocem, které je chuťově výrazné, aby se stáhla relativně fádní chuť pudinku.
Na drobenku budeme potřebovat: 30 dkg hladké mouky, 12 dkg cukru krupice (já použila
třtinový), 17,5 dkg tuku (původní recept uvádí máslo) a vanilkový cukr.
Na pudink budeme potřebovat: smetanový nebo vanilkový pudink, ½ l mléka a 2 lžíce cukru.
A ještě asi ½ kg švestek.
Pudink si svaříme a zakryjeme potravinářskou fólií, aby se nám neudělal škraloup, a necháme
ho vychladnout.
Tuk si rozpustíme, sypké ingredience smícháme. Podle původního receptu máme použít
dortovou formu, já ji nerada používám, většinou špatně těsní a pak musím drhnout celou
troubu. Tak jsem použila koláčovou formu o průměru 26-28 cm, kterou jsem vymazala
máslem. A vešlo se to tam.
Když je pudink vychladlý, smícháme vše na drobenku, dělá se jednoduše, tuk je rozpuštěný, a
asi ¾ z ní vtlačíme do formy, na to rozetřeme pudink a poklademe vypeckovanými švestkami
(slupkou dolů). Zbytek drobenky dáme na ovoce a můžeme ji vylepšit třeba nasekanými
ořechy. Pečeme v troubě vyhřáté na 180° asi 40-45 minut.
Dobrou chuť

Hanka
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