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Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Únor 2020, r. XXIV. č. 258 

„Položili ho do jeslí a on se stal naším pokrmem“ (Sv. Augustin) 

Nový začátek! 

V 15. kapitole knihy Deuteronomium se píše o tom, jak členové vyvoleného 
národa měli povinnost jednou za rok odpustit všechny dluhy a začít znovu: 
„Každého sedmého roku promineš dluh. Toto je způsob promíjení dluhu: 
Každý věřitel promine, co půjčil svému bližnímu. Nebude na svého bližního, 
na svého bratra, naléhat, protože je vyhlášeno Hospodinovo odpuštění 
dluhu“. Byl to způsob, jak vyjadřovat důvěru v Boha, ale zároveň si 
uvědomit, že Bůh je milosrdný a štědrý a také nám odpouští všechny naše 
dluhy, takže můžeme vždy začínat znovu. 

 
Ve školství už skončilo první pololetí. Žáci dostali vysvědčení za práci v 
pololetí. Ve farnosti také končí první část roku, kdy jsme se snažili být 
vnímaví k potřebám farnosti a farníků. A je také čas dostat vysvědčení od 
našeho svědomí, abychom posoudili, jak se nám to vydařilo. Jak jsem se 
zapojil do života farnosti? Účastnil jsem se nějaké akce farnosti kromě mše 
svaté? Co jsem dal, aby farnost byla místem, kde se každý cítí dobře? Kolik ze 
svého času jsem dal farnosti?... 
Na setkání farního shromáždění jsme se zamýšleli nad tím, co dělat, 
abychom rostli v našem duchovním životě, a jak nám k tomu může pomáhat 
farnost – anebo jestli máme o to vůbec opravdu zájem.  
Být křesťanem znamená uvědomit si, že každý den můžeme začínat znovu, 
že každý den je milostivé léto, kdy se nám odpouštějí dluhy a můžeme s 
novým elánem a nadějí začínat s novým vědomím, že můžeme žít s Kristem. 
Ať je nám nové pololetí ve farnosti příležitostí si uvědomit, že patřím do 
velké rodiny, která mě potřebuje nejen v neděli.  
 
A nezapomeňte, že k tomu všemu nám může pomáhat čtení slova Božího a 
naslouchání tomu, co nám chce sdělit. Farní závazek je číst každý den 
minimálně jednu kapitolu z Bible. Bůh má rád štědrého dárce! 

P. Juan, OSA 
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K ZAMYŠLENÍ 

 
Nejlepší věci v životě jsou zdarma: objímat, usmívat se, přátelé, líbat, milovat, hezké 
vzpomínky... 
 
Nebojte se, že váš život skončí, ale spíše, že nikdy nemá začátek 
(kardinál John Henry Newmann) 
 
Podporuj to co se ti líbí, místo abys útočil na to, co se ti nelíbí (Peter Flay) 
 
Není špatné mýlit se, ale špatné je věřit, že se nemýlíme. 
 
Když vám život uštědří rány, vstaňte a spěchejte k Bohu. 
 
Když vás život postaví na nejvyšší pozici, poklekněte a spěchejte k Bohu.  
 
Nemůžeme vyléčit svět ze strastí, ale můžeme se rozhodnout žít v radosti.  
 
Když si myslíš, že víš odpověď na všechny otázky, přijde život a změní ti všechny otázky.... 
 
Trpělivost je získávána, protože existuje více porozumění, bez porozumění je to pouze 
rezignace. 
 
„Dělej to, co musíš dělat. A dělej to dobře. To je jediné pravidlo, jak dosáhnout dokonalosti“ 
(Sv. Augustin, Proslovy k žalmům, 34, 2, 16). 
 
„Pravá víra je případ manželství mezi slovy a skutky“ (Sv. Augustin, Kázání, 88, 12) 
 
„Jsi-li schopný přijmout chválu bez marnivosti, budeš také přijímat pokárání bez urážky“ (Sv. 
Augustin, dopisy. 112) 
 
„Chválíme li to dobré u ostatních, stáváme se my sami lepšími“ (Sv. Augustin, Proslovy k 
žalmům.144, 1) 

Na Hromnice o hodinu více! 

Svátkem Hromnic dříve končila vánoční doba. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef 

přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V 

chrámě ho pak stařec a  prorok Simeon nazval "světlem k osvícení pohanů". Tento svátek je 

doprovázen žehnáním svící. Lidový název „Hromnice“ vznikl právě kvůli svěcení svíček, které se 

rozsvěcely při modlitbě v "temných chvílích života", např. i při bouřce... 

Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa; 

kdo mě následuje, 

nebude chodit ve tmě, 

ale bude mít světlo života. 

To světlo svítí v temnotě, 

ale tma je nepohltila.“ (srov. Jan 8,12; 1,5) 
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Kdo má uši, slyš 
 

O problémech v církvi se poslední dobou mluví často: 
na titulních stranách časopisů a v internetových 
diskuzích, v televizních novinách i v lavicích kostelů. 
Možná je to dobrá zpráva a nemáme se čeho obávat. 
Koneckonců každá výzva a snad dokonce i každá 
krize – jakkoliv nepříjemně a hrozivě na začátku 
vypadá – stává se ve finále přínosnou a tedy i 
pozitivní. Vyjasňují se mnoholeté uzavřené otázky, 
řeší se problémy, přehodnocují se identity a omlazují 
se zaprášené hodnoty. I přes veškerý optimismus se 
však zdráhám říct, že z toho mám radost. Proč? 
 
Odpověď na tuto otázku je, jak to mnohdy bývá, 
jednoduchá a složitá zároveň. Podobá se vcelku 
banální situaci s hledáním brýlí nebo jakékoliv jiné 
věci, kterou nevidíme snad právě proto, že leží na 
tom nejviditelnějším místě, ba je dokonce záludně 
„skrytá“ na našem vlastním nose. Tato skrytá pravda, 
která mi permanentně uniká v nepřeberném 
množství povětšinou skandálně zabarvených pořadů, 
článků a diskuzí je… pravý život církve. Tak, jak ho znám z vlastní zkušenosti, tak, jak 
ho zažívám, a tak, jak pro něj chci svědčit. Chci vyprávět o tom, pro co se stěží hledají 
slova a o čem se sotva dočteme v novinových článcích, ačkoliv je to ze všeho 
nejdůležitější: o oddanosti pravdě a dobru duchovních, o trpělivé a reálné pomoci 
potřebným, o službě a věrnosti, o podpoře a důvěře. Ba co více: o třpytivé atmosféře 
nedělní modlitby, o srdečnosti a otevřenosti v očích lidí, o pravém štěstí a lehkosti po 
zpovědi, o pokoji, naději a o tom, co dává životu smysl. O přítomnosti Boha v tajemném 
těle Kristově, v církvi. 
 
Kéž se nám to nezdá být málo, kéž na to nezapomínáme a nezahazujeme to. Kéž to 
nestrhne lavina negativních zpráv a otevřených pomluv aspirujících na absolutní 
pravdu. Kéž se v našich vlastních srdcích a v myšlení lidí neuhnízdí jedovatá představa, 
že vše okolo je černé a špatné, a sami tuto iluzi nepodporujeme. A kéž se povrchní 
soudy o církvi nestanou pohodlnou výmluvou a záminkou pro odmítnutí Pravdy. „Kdo 
má uši, slyš“. 
 

           Kateřina Tourková 
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Zápis ze setkání Farního shromáždění 

ŘK farnosti u kostela sv. Tomáše v Praze 

(ze dne 23. ledna 2020) 
 

přítomni: P. William, P. Juan, 12 farníků (z toho 1 za španělskou komunitu) 
ze členů Farní rady omluveni: Marie Hradecká, Štěpánka Pěnkavová 
 
1) přítomné přivítal a společnou modlitbu vedl p. Juan 
 Pozváni byli jako vždy všichni farníci a všichni se také mohou každoročně účastnit 

setkání Farního shromáždění.   
 
2) program: - fungování liturgie 
     - praktické věci (společenství, ekonomie)  
   - hudba 
   - diskuse 
 
3) P. Juan uvedl početní zastoupení jednotlivých komunit ve farnosti: 
    česká 550, anglická 250, španělská 100, filipínská 100. 
 Zároveň uvedl, že fakticky existují dvě farnosti - „víkendová“ a „všednodenní“; 

zdůraznil, že farnost potřebuje restart. 
 
4) P. Juan konstatoval, že personální obsazení augustiniánské komunity bratří je 

nedostatečné k zajištění všech činností, které jsou provozovány. Generál řádu 
augustiniánů P. Alejandro bude příští týden v Praze, předmětem jednání bude i 
prosba o posílení komunity bratří, alespoň o jednoho bratra. 

 
5) P. William promluvil za anglickou komunitu. Uvedl, že v září loňského roku měla 350 

členů. Problémem jsou tzv. přechodní členové farnosti, kteří se střídají, přicházejí a 
odcházejí, přičemž důvody jsou různé, např. bydlí teritoriálně vzdáleni od farnosti, 
nebo jsou v České republice zaměstnáni jen na určitou dobu a vracejí se do zahraničí. 
Někteří, ačkoliv se třeba pravidelně neúčastní na bohoslužbách, chtějí pomáhat a 
projevují svou sounáležitost s farností jinak. Například tak, že financují nákladnější 
potřeby farnosti; jako příklad uvedl pořízení a instalaci nového zařízení a vybavení 
kuchyně přiléhající  k refektáři v hodnotě 150 000,-- Kč, které zaplatil jeden člen 
anglické komunity. Dalšími příklady jsou vitráže oken v ambitech a topení v kostele. 

 
 Členové anglické komunity mají zájem spolupracovat s českou komunitou, ale 

problémem je jazyk. Velmi oceňují zpěv a hudbu při české mši sv., procesí v ambitech 
o Velikonocích a o Vánocích a další akce a obřady, a měli by zájem o totéž. 

 Návrhy: společná křížová cesta, roráty, ples apod. 
 
 P. Juan k tomu připomněl, že anglická komunita má nedělní školu, které se účastní asi 

60 dětí. 
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6) K otázce společných mší – názory farníků se různí, pokud jde o jejich četnost. Bratři 
hodnotí situaci tak, že současná praxe vyhovuje. K návrhu na společné latinské mše 
konstatováno, že nejsou řešením. Trojjazyčné mše jsou setkáním a sdílením liturgie 
různých jazykových komunit, které spolu, byť je každá jedinečná, tvoří u sv. Tomáše 
jednu farnost, není účelem, aby se proto všichni naučili slavit mše sv. v latině. 

 
7) Diskuse k tématu restartu farnosti a příčinám ne dost velkého zájmu o život farnosti: 
 Názory: 

- komunikace farnosti směrem navenek není dost efektivní, farnost má webové 
stránky, ale není na Facebooku (efektivnost pozvání např. pro mládež); 

- není tolik akcí společných pro všechny komunity; 
- anglická komunita možná sleduje spíše sociální sítě; 
- otázka je, kolik lidí hledá informace na internetu, když je každý měsíc k dispozici 

Tolle lege, i P. Juan má svou webovou stránku hojně navštěvovanou;  
- problém není v informovanosti a komunikaci, ale v tom, jak si každý z nás nastaví 

své priority ve vztahu k životu a akcím farnosti; 
- k povzbuzení zájmu by mohlo vést podílení se už na pořádání, vymýšlení a 

realizaci farních akcí, neomezovat se jen na samotnou účast na výsledku; 
- důležité je přivítání nových příchozích do farnosti. 

 
8) Farní postní rekolekce – návrh uspořádat minianketu, co a jakým způsobem 

uspořádat, o co by byl zájem mezi farníky.       
 
9) ad hospodaření farnosti: 
 - na účtu farnosti je cca 300.000,-- Kč; v pokladně cca 40.000,-- Kč; 
 plán: oprava fasády do Letenské ulice, adopce oltářů v kostele rodinami, dokončení 

lunet (vitráží) v ambitech (v horních obloucích – všichni svatí augustiniánského 
řádu) 

 
Závěr: poděkování účastníkům, P. Juanovi, P. Williamovi a modlitba za povolání ochotně 
sloužit v augustiniánském řádu.  

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. Amen 
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DROBNÁ ZAMYŠLENÍ OD MAXE KAŠPARŮ 
  

Jaroslav Maxmilián Kašparů, píšící pod jménem Max Kašparů (* 14. května 1950 
Žirovnice), je český řeckokatolický kněz, psychiatr, pedagog, premonstrátský terciář, 
autor duchovní literatury a esperantista, který působí v Pelhřimově. 
 
 

Dojem 
Domnívat se, že koupí slovníku jsem se naučil cizí řeči a opatřením si atlasu jsem poznal 
svět, je stejně bláhové jako se domnívat, že svatbou v kostele si pojistím šťastné 
manželství nebo křtem vyroste z dítěte bez křesťanské výchovy slušný člověk. 
Takové uvažování je buď znakem pýchy, nebo rozumové omezenosti. Konec konců 
pýcha a hloupost byly vždy siamskými dvojčaty. 

Jinými slovy…. 
Účastí na bohoslužbách se nestáváme lepšími než ti, kteří na ně nechodí, ale skrze plody 
bohoslužeb se máme stávat lepšími, než jsme. 

-o- 
 

Kategorie 
Kazatel, který mnoho mluví, a nic neřekne – mlátička prázdné slámy. 
Kazatel, který málo mluví, a mnoho řekne – rétor. 
Kazatel, který mnoho mluví, a mnohé uspí – církevní Rohypnol. 
Kazatel, který mlčí, a přesto mnoho řekne – svědek. 

Jinými slovy… 
Dobré kázání se od špatného liší mimo jiné tím, že po dobré homilii se posluchač zamyslí 
nad sebou, a po špatné – nad kazatelem. 

-o- 
 

Pramen 
Cesty k pramenům bývají úzké, klikaté a komplikované. Překážky, nepohoda doby, 
nepřízeň času i okolí. Někdo může být kamenitou cestou unaven a místo pokračování 
hledá jiný, náhradní cíl. Nic proti tomu, pokud je novým cílem pramen kvalitní, čistý a 
životodárný. 
Při hledání pramenů lásky a naděje nejde jen o cestu, ale také o tajemství cíle a rozměr 
hloubky, ze které se čerpá.  

Jinými slovy….. 
Hluboká víra v nekonečné tajemství Eucharistie je čistým pramenem síly k opravdové 
naději a lásce. 
                                                          

(Z knihy „Na minutu s Maxem Kašparů… Jinými slovy…“, vydalo Karmelitánské nakladatelství) 

 
 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/14._květen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1950
https://cs.wikipedia.org/wiki/Žirovnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Česko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Řeckokatolická_církev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kněz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychiatr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Učitel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Řád_premonstrátských_řeholních_kanovníků
https://cs.wikipedia.org/wiki/Třetí_řád
https://cs.wikipedia.org/wiki/Esperantista
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pelhřimov
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Novoroční farní vycházka 

 

Na autobusovém nádraží na Kačerově se nás 1. 1. odpoledne letos sešlo k novoroční 
vycházce celkem třináct. Jen jsme tak trochu smutně konstatovali, že nám chybí mladší 
farníci. Autobus nás dovezl na konečnou zastávku Točná, odkud jsme se po žluté vydali 
na vycházku, která kopírovala trasu značené Keltské naučné stezky s informačními 
tabulemi. Po cestě nás čekala i obnovená Nickerlova vyhlídka na Břežanské údolí a 
Zbraslav (kostel sv. Havla). Zde malá (nejen) jazyková vsuvka: 1) Franz Anton Nickerl 
byl významný pražský zoolog německého původu. Zabýval se zejména motýly, tudíž 
jeho obor se odborně nazývá lepidopterologie. 2) Na Točné se nachází Nickerleho ulice. 
Jedná se však o zkomoleninu, neboť pan profesor nebyl Nickerle, nýbrž Nickerl. Takže 
ulice by se měla jmenovat Nickerlova, jak se správně jmenuje vyhlídka nesoucí jeho 
jméno. O prof. Nickerlovi i jeho synovi, rovněž úspěšném lékaři a lepidopterologovi, 
jsme se mohli dočíst na informačních cedulích naučné stezky. Zrovna tak jsme se 
dozvěděli, že se pohybujeme po tzv. Šanci, což je severní část našeho největšího 
keltského oppida Závist. 
Počasí nám přálo, novoroční sluníčko nás přívětivě doprovázelo celou cestu a vytvářelo 
krásnou hru stínů mezi stromy a zlatavě se lesklo na spadaném listí. Můžeme tak opět 
jen poděkovat Ivanovi i Radce Dybovým za zorganizování příjemného novoročního 
provětrání spojeného s exkurzem do naší dávné i blízké historie. Již teď se můžeme 
těšit na jarní vycházku. Ještě dodatečně přeji všem farníkům mnoho Božího požehnání 
do nového občanského roku. 

Martin 

 

 
 
. 

Dobrou chuť! 
Zapečené kapustičky 
Málokterá zelenina má více odpůrců než příznivců. Jednou z nich je růžičková kapusta. 
Já patřím mezi ty, kteří ji mají rádi. A tak mne zaujal tento recept na internetu. Trochu jsem ho 
zase předělala, ale základ zůstal stejný. Místo čerstvých kapustiček jsem použila mražené. 
Budeme potřebovat: 15 dkg anglické slaniny, 1 cibuli, sáček mražených kapustiček (45 dkg), 3 
stroužky česneku, 150 ml šlehačky, sůl, pepř a 10 dkg strouhaného sýra. 
Slaninu nakrájíme na nudličky, cibuli a česnek na drobno, kapustičky na polovinu a sýr 
nastrouháme. 
Na pánvi orestujeme slaninu, přidáme cibuli a necháme ji zesklovatět. Přidáme pokrájené 
kapustičky a dusíme, čerstvé 10 minut, mražené asi 15-20 minut (dusila jsem pod pokličkou, 
abych měla jistotu, že opravdu rozmrznou), pak přidáme česnek, smetanu, sýr, osolíme, 
opepříme a vsypeme do zapékací misky. Já mám pánev, která se může dát do trouby, tak jsem 
misku nepotřebovala. Se solí pracujeme opatrně, slanina i sýr bývají hodně slané. 
Vložíme do trouby vyhřáté na 180° a zapékáme, dokud se na povrchu netvoří zlatavá kůrka.  
Podávat můžeme s brambory nebo s chlebem. Je to tak dobré, že to pochválil i můj manžel, 
který kapustičky nemusí. 
                       

        Dobrou chuť                          Hanka 
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Víš, že?... 
 

* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 6. 2. od 19:30 v kapli sv. Barbory. 

 

* 6. 2. slavíme slavnost sv. Doroty, patronky naší kaple. Poutní mše sv. s možností 

získat plnomocné odpustky bude ve 12:15 hodin. Všichni jste zváni! 

 

* Farní s školní ples se uskuteční v pátek 7. 2. od 19:30 hodin v Praze 4, adresa je 

Komunitní centrum Matky Terezy, U Modré školy 2337/1. 149 00 Praha 11 – Háje. Lístky na 

místě (200,- Kč) 

 

* Rádi uvítáme lektory z řad věřících (muže i ženy) při nedělní mši svaté v 9:30 hod. 

Zájemci, hlaste se na seznam v refektáři.  

 

* Vyzýváme všechny farníky a farnice, aby přispívali svými články a myšlenkami do 

našeho farního zpravodaje Tolle Lege. 

 

* Každou neděli přede mší svatou se modlíme od 9:00 hod. sv. růženec. 

 

* Při tříkrálové sbírce jsme tento rok vybrali  40 125.- Kč. Děkujeme za pomoc 

hlavně dětem farnosti i škole sv. Augustina. 

 

* 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. 
 

* O Popeleční středě 26.2. při mši svaté, která bude od 19:00 v kapli svaté Barbory, 

bude zpívat Svatotomášský sbor. 

 

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

receptury, která se zachovala v klášteře od 17. století. 
 
* Úklid kostela nejen během prázdnin vždy v pátek po 15,00 hodině. Přijďte nám pomoci, 
pokud máte čas!! 
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