
Tolle    Lege 

 

Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Červenec/srpen 2014, r. XVIII. č. 197 

„Poznej se, přijmi se, jaký jsi, a překonej se“.“  (Sv. Augustin) 

 

Česká provincie řádu svatého Augustina 
s radostí oznamuje, že 

 

Jozef Ržonca, O.S.A. 

vzkládáním rukou a konsekrační modlitbou biskupa  

Mons. Ladislava Hučka 

dne 12. července 2014, v 10.00 hodin, v kostele sv. Tomáše 
přijme 

SVÁTOST KRISTOVA KNĚŽSTVÍ. 

 

 

Br. Jozef Ržonca, OSA 

 „Rty kněze střeží poznání, z jeho úst se vyhledává zákon, neboť on je poslem Hospodina zástupů.”  
(Mal 2,7). 

Důležité upozornění k oslavě kněžského svěcení br. Jozefa: 

 
12.7., sobota: Kněžské svěcení při mši sv. v 10 hod. Hlavní celebrant biskup Ladislav 

Hučko. Bude přítomno několik augustiniánů ze Španělska, Itálie, Slovenska a Polska.  
 

13.7., neděle: V 9:30 hod bude P. Jozef sloužit svou primiční mši sv. v kostele sv. Tomáše  

 

S přijetím Jozefa, po ukončení jeho studia ve Španělsku, roste naše společenství. Společenství 

augustiniánů roste novým bratrem, abychom spolu hledali Boha s jedním srdcem a jednou duší. 

Společenství farní roste novým knězem, který nám bude sloužit jako vůdce, jenž ukazuje na Krista a 

poutá k Němu, jako zprostředkovatel svátostí, jako zpovědník a rádce, jako kazatel a učitel. Bude nám 

pomáhat, abychom se přiblížili k Bohu. 

  

Prosíme Pána Boha za Tebe, Jozefe, aby Tě stále vedl ve Tvé službě, a děkujeme Mu, protože jsme se s 

Tebou modlili a s Tebou jsme sdíleli ta léta přípravy, protože církev má nového kněze, jednoho z nás. 

 P. Antonio 
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Radostné prázdniny 
 

Končí další školní rok ve farnosti, který jsme prožívali v rámci poznání, jak fungují 

augustiniánské farnosti. A končíme právě darem pro nás všechny, jakým je kněžské svěceni br. 

Jozefa, který se po ukončení studia vrací k nám do pražské komunity augustiniánů. 

  Podle sv. Augustina a jeho pedagogiky a spirituality bychom měli klást důraz na jeden důležitý 

prvek: Když se více poznáme, můžeme si více pomáhat ve svém úsilí o sebepoznání a poznávání toho, co 

je kolem nás, a můžeme se mít více rádi. „Poznej se, přijmi se, jaký jsi, a překonej se“ (sv. Augustin) 

  Myslím si, že melodie farnosti je krásná a je potřeba i nadále pracovat na tom, abychom byli 

všichni naladěni na stejný tón. K tomu je potřeba pokora a schopnost nechat se učit od ostatních a 

uvědomovat si, že nikdo není majitelem pravdy, ale pravda je společným majetkem (sv. Augustin). 

  Chtěl bych poděkovat všem, kteří během tohoto roku s námi  pracovali.  Bez vás by naše farnosti 

nebyla tím, čím je. Dík za tolik lásky a času!  

  A teď máme před sebou prázdniny: Čas na oslavu (a nejen) úspěchů, čas odpočinku, čas pro 

rodiny, čas děkování. A pak nový rok, se spoustou změn u nás ve farnosti a s možností chválit Boha a 

druhé, jako cesta do nebeského království. 

  Dík za důvěru a lásku! 

P. Juan, OSA 

 Potkala jsem… 
Paní Koláčková a paní Šímová se potkávají každý den v městském autobuse při jízdách za nákupy. Občas 

se vidí u lékaře a svěřují si vzájemně své neduhy; jsou na tom přibližně stejně: špatné nohy a dech, trochu 

cukrovky a téměř všechny zuby třetí. 

Paní Šímová je dnes zvědavá: „Všimla jsem si, že ve středu vždycky nastupujete dopoledne u toho 

opraveného kostela. Snad tam nechodíte?“ 

„Chodím, a ráda“, usmívá se paní Koláčková. 

„To pro nás nic není, my u nás na nic takového nedáme. Je to omezování lidí a my si nenecháme nikým 

diktovat,“ kdoví proč důrazně reaguje paní Šímová. 

„Dneska zrovna jedu na farní oslavu narozenin paní Maršálové, tu dobře znáte z naší samoobsluhy. 

Chtěla jsem vás právě pozvat, protože vím, jak jste jí pomáhala, když měla zlomenou ruku a jistě by vás 

tam ráda viděla.“ 

„V kolik hodin?“- překvapivě se zamyslí paní Šímová. 

„Od šesti odpoledne“- nabídne paní Koláčková. 

„No, to tedy nemůžu; v šest začíná v televizi můj oblíbený seriál. Ten musím vidět! Víte, jak jsem vám 

v létě říkala, že jsem odřekla to Španělsko. Byla bych přišla o sedm dílů!“ 

A svobodymilovná paní Šímová zkontroluje starostlivě své hodinky a věrně kluše k domovu, kde na ni 

v šest čekají její televizní přátelé. 

E.B. 

 Modlitební skupina Božího milosrdenství u augustiniánů 

Kostel sv. Tomáše na Malé Straně, kaple sv. Barbory 

každé úterý:  
17 h   litanie k Božímu milosrdenství, smíření, díkůvzdání, osobní poděkování, osobní prosby, 

  korunka k Božímu milosrdenství, společné modlitby 

18 h   tichá adorace Eucharistie, doplněná zpěvem po intervalech, svátostné požehnání 

18.45 h  společné nešpory s Augustiniány 

19 h   mše svatá 

Po mši svaté rozhovory a občerstvení v refektáři kláštera, co kdo přinese. 

Vzhledem ke slavnosti svaté Ludmily v basilice sv.Jiří na Pražském hradě v úterý 16. září v 18 hodin 

bude první setkání po prázdninách mimořádně ve středu od 17 hodin. 

Ing. Mgr. Jaroslav Hnátek. 



3              www.augustiniani.cz              Tolle Lege                             Červenec/srpen 2014 

 

Prázdniny 2014 

 

Začátek prázdnin je především pro děti a studenty naší farnosti magické slovo. Prvního července máme 

všichni dojem, že je před námi nekonečné množství volných dnů. V mém dětství a mládí jsem měla 

nejraději první červencový týden, protože všechno bylo přede mnou, mohla jsem se těšit na koupání 

v rybníce, na toulky lesem a sbírání lesních plodin, čtení knížek dlouho do noci, protože ráno se nemuselo 

časně vstávat, výlety po okolních pamětihodnostech, návštěvy sestřenic a bratranců... Čas ovšem během 

prázdnin neskutečně rychle letí a najednou je začátek srpna a ani se nenadějeme jsme opět na začátku – 

nového školního roku. 

Letošní začátek prázdnin pro naši farnost bude ovšem jiný, než tomu bylo v předešlých letech. Čeká nás 

totiž mimořádná událost: V sobotu 12. července bude vysvěcen na kněze náš bratr Jozef Ržonca, OSA, a 

v neděli 13.července bude mít svoji primiční mši svatou… O to víc se musíme za „našeho Jozefa“ modlit, 

aby opravdu mohl naplnit obsah požehnání, které biskup v závěru svěcení pronáší: „Ať vás učiní 

opravdovými pastýři, kteří budou rozdílet živý chléb a slovo života, aby tak věřící rostli v jednotě Kristova 

těla.“ Budeme se modlit o dostatek sil pro tohoto našeho novokněze.  

Ráda bych k letošním prázdninám ještě připojila určitý návod, jak prožít nejen dny volna, ale i současné 

dny, a jak žít pokojně uprostřed stresů, shonů a zmatku?  Papež Jan XXIII.*)  nabízí deset podnětů, deset 

drobných předsevzetí, která můžeme jako nenápadné korálky navlékat na pomyslnou nit vlastního života. 

Stačí vybrat si jedno z nich a pak to zkusit "jen pro dnešek..." 

  

DESATERO POKOJE 

1. Jen dnes se vynasnažím přežít den bez toho, že bych chtěl naráz vyřešit problém svého života.  

2. Jen dnes si dám velmi záležet na svém vystupování - na jemnosti způsobů, nikoho nebudu kritizovat, 

ani jen nezatoužím  druhé opravovat či polepšovat… jen sebe samého.  

3. Jen dnes budu šťastný s vědomím, že jsem stvořený pro štěstí… ne jen na onom světě, ale už na 

tomto. 

4. Jen dnes se přizpůsobím okolnostem a nebudu chtít, aby se okolnosti přizpůsobily mým přáním. 

5. Jen dnes věnuji deset minut ze svého času dobrému čtení. Jako je potrava nevyhnutá pro život těla, 

tak je dobré čtení  

    potřebné pro život duše.  

6. Jen dnes vykonám nějaký dobrý skutek a nikomu o tom nebudu vyprávět. Mám možnost po celý den 

dělat dobře. Mohlo  by mě znechutit, kdybych jsem si myslel, že dobro musím prosazovat po celý život.  

7. Jen dnes udělám něco, do čeho se mi nechce. Kdybych se cítil něčím dotčený, udělám všecko pro to, 

aby  to nikdo  nepoznal.  

8. Jen dnes si udělám přesný program dne. Možná jej nebudu moci celkem dodržet, ale udělám si ho. A 

budu se chránit   dvou zel: unáhlenosti a nerozhodnosti.  

9. Jen dnes budu pevně věřit, i kdyby okolnosti ukazovaly přesný opak, že dobrotivá Boží prozřetelnost 

se o mě stará tak,   jako kdyby kromě mne nebylo na světě nikoho.  

10. Jen dnes se nebudu bát. A především se nebudu bát těšit se ze všeho, co je krásné, a věřit v dobro. 
 

*) Svatý Jan XXIII., vlastním jménem Angelo Giuseppe Roncalli (*25. listopadu 1881, Sotto il 
Monte, Itálie – +3. června 1963, Vatikán), byl 261. papežem katolické církve (1958–1963). Mezi 
nejdůležitější činy jeho pontifikátu náleží svolání Druhého vatikánského koncilu a vydání encykliky 
Pacem in terris, které mu ve spojení s diplomatickými aktivitami přineslo přezdívku papež míru. Jan 
XXIII. byl prohlášen za svatého 27. dubna 2014. 

M.Hradecká 

 

Pokračuje oprava varhan kostela. Příspěvek je možně poslat na účet: 1942811389/0800 

Var. symb.: 1717. Díky za štědrost. Více informací u Štěpána Svobody. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatý
http://cs.wikipedia.org/wiki/25._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/1881
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sotto_il_Monte_Giovanni_XXIII
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sotto_il_Monte_Giovanni_XXIII
http://cs.wikipedia.org/wiki/Itálie
http://cs.wikipedia.org/wiki/3._červen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1963
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vatikán
http://cs.wikipedia.org/wiki/Papež
http://cs.wikipedia.org/wiki/Církve_sjednocené_s_Římem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pontifikát
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druhý_vatikánský_koncil
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pacem_in_terris_(encyklika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatý
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 Víš, že…?. 

 

* Všechny činnosti ve farnosti začínají po prázdninách 15. září. 

 

* V pondělí 28.7 mše sv. v 12:15 hodin  za blahořečení P. Augustina Schuberta, OSA(+28.7.1942) 

* Ve čtvrtek  28.srpna slavíme slavnost sv. Augustina. V kostele sv. Tomáše bude od 12:15 a 19:00 

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 si můžete prohlédnout 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.    

* V těchto měsících mají narozeniny tito naši farníci:  

Červenec: Matěj Kučera, 2.; Jan Pech, 7.; Josef Jílek, 9.; Anička a Liduška Brčákovy, 11.; František 

Futera, 14.; Marie Lochmanová, 15.; Václav Brčák, 15.; Romana Herzingová, 20.; Andulka Šárová, 23.; 

Milena Uberallová, 24.; Tomáš Brousil, 27.; Marie Šindelářová, 30.; Jaroslav Urban, 31. 

 

Srpen: Jakub Kučera, 1.; Jaroslav Urban, 2.; Helena Pajskrová, 4.; Tomáš Hovorka, 8.; Zdeněk Trefný, 

16; Marie Jelínková, 16.; Lucie Doležalová, 21.; Jana Pechová, 24.; Natálie Akovantseva, 27.; Jarmila 

Attlová, 31. 

Dobrou chuť! 

Jablkový koláč se skořicí 

Na zahradě nám pomalu budou dozrávat letní jablka a z těch je tento koláč úplně nejlepší. Pečeme ho 

v dortové formě. 

Budeme potřebovat asi 75 dkg jablek.  

Na těsto budeme potřebovat: 12,5 dkg měkkého tuku nebo másla, 12,5 dkg cukru, 1 vanilkový cukr, 2 

vejce, 2 lžíce šlehačky, 18,5 dkg polohrubé mouky, 1 a ½ lžičky prdopeč. 

Na posyp budeme potřebovat: 3 lžíce cukru (já jsem při druhém pokusu použila třtinový a bylo to lepší) a 

2 lžičky skořice. 

Jablka omyjeme, oloupeme, nakrájíme na čtvrtky a odstraníme jádřince. Pak je podélně nařízneme do 

hřebene. Při pečení se nám krásně rozevřou, že vypadají jako rozevřená kniha. Trochu je posypeme 

skořicí. 

Máslo, cukr, vejce a šlehačku ušleháme a přidáme mouku a prdopeč. Těsto je trochu hustší. Vložíme je do 

vymazané a vysypané formy a poklademe je jablky od okraje pěkně dokola. Nakonec koláč posypeme 

cukrem se skořicí a vložíme do trouby vyhřáté na 170 stupňů. Pečeme asi 35-40 minut. 

Přeji Vám krásné prožití prázdnin, dovolenou bez problémů a po prázdninách se těším na shledání.          
  Dobrou chuť!                                                                                Hanka 

 

MŠ a ZŠ sv. Augustina: 2010 - 2015: 5 let v českém školství: 

"Škola, která učí chválit a radovat se!"  
 

 

 

Pro vnitřní potřebu církve vydává 

©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2014  

tel: 257 530 556, e-mail: osaprag@augustiniani.cz - www.augustiniani.cz 
Bankovní spojení ČS a.s. 19 33 79 13 39/ 0800. Prosíme Vás o příspěvky a náměty.  

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

