
Tolle Lege 
Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Listopad 2012, r. XVI. č. 177 

„Jen láska odděluje syny světla od synů temnoty“ (Sv. Augustin)  

Rok víry 

Svým apoštolským listem Porta fidei, vydaným 11. října 2011, vyhlásil papež 

Benedikt XVI. „Rok víry“. Jeho oslava začne 11. října 2012, u příležitosti 

padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu, a skončí 24. listopadu 

2013, o slavnosti Ježíše Krista Krále. 

Tento rok bude pro věřící vhodnou příležitostí k tomu, aby ještě důkladněji pochopili, že 

základem křesťanské víry je „setkání s událostí, s Osobou, která otevírá životu nový obzor a 

dává mu rozhodující zaměření“. Pokud se víra opírá o setkání se zmrtvýchvstalým Kristem, 

můžeme ji stále znovu objevovat v celé její plnosti a kráse. „Víra je i za našich dnů darem, který 

je třeba znovu objevovat, opatrovat a dosvědčovat,“ neboť Pán „každému z nás umožňuje 

prožívat krásu a radost křesťanské existence“. 

Smyslem Roku víry je podpořit nové obrácení k Pánu Ježíši a znovuobjevení víry, aby se tak 

členové církve mohli stát věrohodnými a radostnými svědky zmrtvýchvstalého Pána v dnešním 

světě, svědky schopnými přivádět množství těch, kteří stojí u „bran víry“. Tato „brána“ otevírá 

pohled člověka na Ježíše Krista, který je mezi námi přítomen „po všechny dny až do konce světa“ 

(Mt 28, 20). Ukazuje nám, že „umění žít“ se učí jen „v intenzivním vztahu k němu“. „Svou 

láskou přitahuje k sobě Ježíš Kristus lidi všech generací: v každé době svolává církev, svěřuje jí 

úkol, aby hlásala evangelium, a dává jí k tomu vždy nový mandát. I dnes je tedy potřeba, aby se 

církev intenzivně nasazovala v úsilí o novou evangelizaci a znovu objevila radost z víry i nadšení 

pro její předávání.“ 
Kongregace pro nauku víry 

Nóta s pastoračními doporučeními ke slavení Roku víry 

MODLITBA ZA FARNÍ MISII 

Pane Ježíši, 
posílej nám svého Ducha, 
aby tato farní misie 
byla časem milosti a naděje. 

Pane, požehnej našim rodinám, 
obnov a upevní naší víru 
a otvírej naše srdce svému Slovu. 

Posiluj naše farní společenství, 
aby jako putující církev 
šli k bratřím a sestrám 

a mezi nimi zpřítomňovali Tvoji lásku 
v tomto světě, který ji tolik potřebuje. 

Ať vzor a prostřednictví tvých světců 
- svatých Cyrila a Metoda, kteří přinesli víru do této 
země, 
- svatého Tomáše, který hlásal víru v Indii, 
- svatého Augustina, který ji šířil svými spisy a 
synodami - 
nám pomohou, abychom nesli víru ostatním. 

Ať nám svatá nazaretská rodina pomáhá, 
abychom poznávali v bližním 
svého bratra. 
Amen. 

 

 

 



2              www.augustiniani.cz                       Tolle Lege                       Listopad     2012 
 

Potkala jsem… 

Umřela stařičká paní Lukášková. Byla to laskavá, milá a bezkonfliktní osůbka. Zásadně nikoho 

neodsuzovala, pomluvy nepěstovala. Vdovské období měla vyplněné starostí o potřeby kostela a nikdy 

zde nechyběla, i když občas byla jen ona ta druhá, která se sešla s dojíždějícím knězem ve jménu Páně. 

Na sklonku života se, jako jediná ze starších, nadšeně připojila k všednodenním laickým modlitbám 

růžence, nešpor, k májovým setkáním i křížové cestě, které si po domluvě se správcem farnosti vedla 

mladá generace ze vsi. 

Poslední rok začaly paní Lukáškové ubývat síly. Přestala vycházet z domu. Příbuzní o ni vzorně pečovali, 

ale neodhadli, jak moc ji trápí nemožnost posily ve svátostech. Pokus o návštěvu ze strany kněze byl 

chápán jako předsmrtný závan. Ubíhaly měsíce a síly ji úplně opustily.  

Umřela oplakávaná rodinou, s nenaplněnou touhou po posile na poslední cestu. Jedna z nejzasloužilejších 

místních kostelních duší okomentovala situaci slovy: „Jak si svoje vychovala, tak dopadla“ a šla důrazně 

vyzvat truchlící rodinu, aby vypravila řádný církevní pohřeb, protože jinak je babička bude chodit strašit.  

Vyděšeně jí vyhověli. 

E.B. 
 

Sv. Tomáš se chce stát první fairtradovou farností v ČR 
 

 27. září 2012 odstartovala v České republice kampaň Fairtradové církve a náboženské společnosti, 

jejímž garantem je nevládní nezisková organizace Fairtrade Česká republika. Jedná se o mezinárodní 

iniciativu označování míst, kde podporují Fair Trade. Titul „Fairtradová“ tak mohou získat farnosti, které 

splní 5 stanovených kritérií. 

 Dnes už mnoho lidí neví, že koncept Fair Trade (Spravedlivý obchod) vznikl právě v církevním 

prostředí. Na základě principu „nedávej hladovému rybu, ale nauč ho ryby chytat“ Fair Trade vyplácí 

spravedlivé ceny producentům a pomáhá jim v přístupu na trh (kromě spousty dalších věcí). 

 Posláním každého křesťana není jen šíření evangelia, ale také služba a pomoc druhým. Fair Trade 

k tomu dává vynikající příležitost a šanci pro každého z nás. Můžeme aktivně podpořit konkrétní rodiny 

v Africe, Latinské Americe i Asii a naplnit tak skutky naší víru. 

 Stačí si občas dát férovou kávu, čaj, čokoládu, kakao, guaranu nebo třeba rýži. Tedy právě 

plodiny, které se pěstují pouze v rozvojovém světě, ale jejichž pěstitelé přitom patří mezi ty nejchudší na 

planetě... 

 Fair Trade je forma podpory drobných producentů v rozvojovém světě, na které se může 

jednoduše účastnit skutečně každý. Ve fairtradové farnosti to nyní bude ještě o něco snazší. Přímo u Sv. 

Tomáše se nyní bude o Fair Trade častěji mluvit, ochutnávat, spolu s dalšími farníky bude možnost se 

nejen společně modlit za řešení chudoby a bídy ve světě, ale účastnit se i akcí, které mají Fair Trade 

přiblížit veřejnosti. Co třeba uspořádat výstavu či besedu? Nebo popovídání s občerstvením z Fair Trade 

surovin? U otce Juana bude možnost si patřičné férové suroviny lehce opatřit! 

 Sv. Tomáš podal žádost mezi prvními a má velkou šanci, že bude i jako první vyhlášen; zejména 

mezi farnostmi katolickými. Půjdou farníci ostatním příkladem a přijmou etickou myšlenku 

Spravedlivého obchodu za svou? Věřím, že ano! 

Aleš Masner 

info@fairobchod.cz  

www.fairtradovecirkve.cz  

V tomto měsíci mají narozeniny tito naši farníci: Vše dobré pro každého, s jistotou, že se za něj 

modlíme.  

2. Marie Rumplová 

2. Anna Jílková 

2. Marie Jílková  

3. Tereza Svobodová 

4. Markéta Langová 

8. Tomáš Linek 

9. Bedřich Pola 

13. Sv. Augustin 

15. Jiří Pech 

23. Vladimíra Machová 

25. Sylva Černá 

26. Petra Brusilová 

 

 

 

mailto:info@fairobchod.cz
http://www.fairtradovecirkve.cz/


Rok víry a misie ve farnosti sv. Tomáše na Malé Straně. 
 

Při své každodenní ranní cestě z Malé Strany do zaměstnání na Starém Městě si procházím nejkrásnější 

galerií soch pod širým nebem v Praze. Ano, jdu po Karlově mostě a teprve nedávno jsem si uvědomila, 

že kromě - například - sochy sv. Augustina, kterou nechali augustiniáni od sv. Tomáše v roce 1708 na 

most umístit, je tam i sousoší, které mně vždycky přitahovalo: je jiné a přitom nevybočuje ze stylu 

okolních barokních soch. Jedná se o znázornění misionářů svatých Cyrila a Metoděje. Toto sousoší – 

jako jediné na našem věhlasném pražském mostě – objednalo a financovalo v letech 1929-1935 

tehdejší ministerstvo školství a národní osvěty a dílo od akademického sochaře Karla Dvořáka bylo 

umístěno (místo původního sousoší se sv. Ignácem z Loyoly od F. M. Brokofa z roku 1711, které se 

však při katastrofě v roce 1890 zřítilo do Vltavy) v roce 1938. Zadání umělci bylo jasné: k výročí 

vzniku samostatné republiky vytvořit dílo, které znázorní misijní činnost věrozvěstů sv. Cyrila a 

Metoděje, jejich stopu v naší historii a vzkaz budoucnosti, že si vážíme těch, kteří kultivovali náš 

národ. Vřele doporučuji všem, aby si v roce víry a misií v naší farnosti někdy našli chvíli a prošli se 

touto krásnou galerií. 
Marie H. 

 

Anketa k přípravě farní misie 
Připravili jsme pro Vás tuto anketu, jako průzkum názorů a potřeb lidí farníků a lidi žijících 

v našem okolí, abychom mohli lépe sloužit každému z Vás, bez rozdílů vyznání, věku a postavení. 

Anketa je anonymní a její výsledky budou sloužit pouze pro vnitřní potřebu farnosti a jako příprava na 

farní misie našeho kostela. U otázek s připravenými odpověďmi je možné vybrat i více z nich. Pokud 

na nějakou otázku neznáte nebo nechcete napsat odpověď, můžete ji vynechat.  Jestliže chcete na 

nějakou otázku reagovat obšírněji, můžete tak učinit i na dalším papíře. Budeme vděční za jakoukoliv 

Vaši připomínku, sdělení, které by nám mohlo pomoci nebo otázku, na kterou byste chtěli znát 

odpověď, i když se to týká témat, která nejsou zahrnuta v otázkách.   

         Tato anketa je součástí rozsáhlejšího projektu farní obnovy. Naše farnost je živé společenství, 

které hledá nové způsoby, jak obnovit duchovní život každého z nás,  prohloubit naše vzájemné vztahy  

a poznaní sebe sama. 

Vyplněnou anketu prosím doneste osobně do kostela sv. Tomáše, nebo ji vhoďte do schránky na 

to určené, která se nachází u dveří do kláštera sv. Tomáše. Anketu je možné také vyplnit na našem 

webu:  

http://www.augustiniani.cz/farnost/anketa.  
P. Vít M. Marciniec, OSA, farář  

Farní misie 
 

Farní misie v naší farnosti pokračuje. V současnosti se  přípravná skupina věnuje duchovni obnově a 

od listopadu by měl započít misijní program. Prosíme všechny farníky a přátele o modlitbu a podporu, 

abychom mohli přispět k obnově křesťanského života a šířeni evangelia u nás na Malé Straně a 

v Praze. 
 

Na slavnost Všech svatých (1.11.) a Vzpomínku na všechny věrné zemřelé (2.11.) je možné za splnění 

určitých podmínek získat plnomocné odpustky pro zemřelé.  

„Odpustky se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena. Je to odpuštění, které 

náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek od církve, která jako služebnice vykoupení rozděluje a 

používá pokladu zadostiučinění /zásluh/ Krista a svatých. Odpustek je částečný, nebo plnomocný podle toho, 

zda osvobozuje částečně nebo úplně od časného trestu za hříchy. 

Odpustky mohou být přivlastněny živým nebo zesnulým.“ (Katechismus katolické církve, §1471)  

http://www.augustiniani.cz/farnost/anketa
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PROJEKT: Centrum Sv. Rity v Kinshase a Válečných dětí v Dungu 

 
Dopis našim rodičům a dobrodincům v Praze 

Drazí rodiče a patroni, 

předem Vám všem chci poděkovat za Vaše úsilí, finanční podporu a nepřetržité modlitby. Je to známka dobré 

spolupráce mezi augustiniánskými mnichy, kteří působí v Praze, a Vámi. Je to také jasné znamení Vašeho 

křesťanského závazku pro ty, kteří jsou chudí a potřební, pro ty nejchudší z chudých. 

 

I. SOUČASNÁ SITUACE 

A. Centrum Sv. Rity v Kinshase 

Před dvěma lety jsme znovuotevřeli Centrum Sv. Rity. Jelikož nemáme dost finančních možností a také po 

zvážení, že jsem příliš zaneprázdněn vyučováním na univerzitě, jsme se rozhodli pro „otevřené centrum“. To 

znamená, že sirotci, nebo děti, které jsou tady nazývány „dětmi z ulice“, přicházejí každý den (jednou denně), 

aby obdrželi jídlo a základní péči, ale nezůstávají přes noc. Pouze v extrémních případech (jako například malá 

miminka odložená matkou po narození) pečujeme o takové děti přímo v Centru. Doufáme, že díky Vašim 

nepřetržitým modlitbám a finanční pomoci budeme moci Centrum zvětšit a udělat z něj jedno z těch lepších 

míst pro sirotky. 

B. Projekt dětí války v Dungu 

Kvůli útokům rebelů (LRA) je obtížným úkolem založit v Dungu centrum nebo sirotčinec. Máme strach, že 

v kterýkoli moment by mohly být děti uneseny LRA. Z bezpečnostních důvodů proto mnoho z nich bydlí 

v rodinách, díky jejich dobré vůli. Ženské sdružení vedené Otcem Christianem Ntibi, OSA se o tyto děti stará a 

dává pozor na jejich vzdělávání a související věci (oblečení, stravování, studijní pomůcky: tužky, sešity atd.) 

 

II. BUDOUCNOST PROJEKTU 

 Tento projekt je pod kontrolou konžského vikariátu. Dvakrát za rok Vám budu přes Otce Juana, OSA, psát 

zprávu (pravděpodobně někdy v září a červnu). 

 Je vítán každý adoptivní rodič, který chce mít konkrétní informace nebo korespondenci s jeho/jejím dítětem. 

Můžete mi napsat na tyto adresy: 

 

Father Guillaume Migbisiegbe, OSA 

18e rue, n°2, Limete – Industriel 

Kinshasa / D.R.Congo 

Email: guillwamile@yahoo.com 

 

Situace v Kongu a další výzvy 

 

 Nové povstání s názvem M23 plení severovýchod Konga. Toto povstání je obzvláště znepokojivé, 

protože je podporováno vládami Rwandy a Ugandy. Bojíme se, že toto povstání může snadno 

destabilizovat celé Kongo a svrhnout vládu v Kinshase. 

 Příliv uprchlíků z Dungu (severovýchod) přináší hlad, nemoci a další problémy. 

 V regionech Isiro a Dungu se šíří smrtelně krvácivá horečka Ebola (má již vice než 61 obětí). 

 Pokud je naše korespondence opožděná, je to buď kvůli omezené dodávce elektřiny anebo kvůli 

výpadku internetového připojení. 

 

Potřeby projektu v roce 2012 – 2013 

 

1) Školní poplatky pro 42 dětí války v Dungu: 4410 USD (105 USD/dítě/rok) 

mailto:guillwamile@yahoo.com
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2) Školní poplatky pro 31 dětí z ulice v Kinshase: 3255 USD (105 USD/dítě/rok) 

3) Oblečení pro 73 dětí celkem v Kinshase a Dungu: 3650 USD (50 USD/dítě/rok) 

4) Rýže (3 pytle po 50 kg/150 USD) na 12 měsíců/1800 USD 

5) Další potraviny 1225 USD 

6) Lékařská péče 1500 USD 

 

Celkem: 15 840 USD 

 

Drazí rodiče, 

 

Velmi Vám děkuji za Váš závazek chudým a Vaše odhodlání za vzdělávání dětí v zapomenutém světě v Kongu. 

Ať Bůh požehná Vaše rodiny a Vaši práci. Ať Dítě Ježíš, který zná chaos a strádání dětí, Vás obdaří Svatým 

Duchem, abyste navždy mohli činit dobré pro Jeho maličké.  

 

Otec Guillaume Migbisiegbe, OSA 

 

Sv. Augustin a vzdělání   

V současnosti je vzdělání často spojeno s osobním vzestupem. Sv.Augustin je takovýmito ambicemi 

znepokojen, protože mohou vyvěrat ze špatně směrované vůle. Jak nám připomíná: „Pýcha číhá dokonce i za 

dobrými skutky, aby je mohla zničit.“ Aby si žáci vybudovali dobré učební návyky, navrhuje, aby znalosti byly 

používány jako nějaké lešení nebo žebřík pokory. Tímto způsobem může augustiniánský pedagog sloužit jako 

učitel, rádce nebo intelektuální průvodce. Aby učitel poznal, kdy je takovéto vytváření vzoru vhodné, musí mít 

rozvinuté silné pozorovací schopnosti. Takovéto vytváření vzoru (působení vzorem) je nejlepší ve chvíli 

„vhodného okamžiku učenlivosti“, tj., ve chvíli, kdy studující jsou nejlépe připraveni přijmout patřičné poučení. 

Zatímco De doctrina christiana (Křesťanská vzdělanost) popisuje, jak vyučovat ve víře všeobecné publikum, 

De catechisandis rudibus (Poučování začátečníků o víře) předkládá to, co sv. Augustin pozoroval při vyučování 

zvláštního okruhu posluchačů – začátečníků. Jako odpověď na žádost o pomoc, kterou obdržel od jáhna 

jménem Deogratias, který byl známý jako učitel konvertitů, mu sv. Augustin předkládá obraz „vhodných 

okamžiků učenlivosti“, aby Deogratias s jeho pomocí stoupal po svém vlastním žebříku vzdělanosti a použil ho 

jako lešení pro dosažení dokonalosti ve vyučování. Způsoby vypořádání se s obtížemi při vyučování, které 

Augustin odhalil v této práci, mohou být shrnuty následujícím způsobem: 

Když jsou studenti unaveni, povzbuď je srdečným a radostným přístupem. 

Když studenti ztrácejí odvahu, povzbuď je s rozvahou a trpělivostí. 

Když jsou studenti znuděni, povzbuď je a snaž se najít nové a vzrušující věci. 

Když jsou studenti smutní, povzbuď je s láskou a radostí. 

Když jsou studenti apatičtí, povzbuď je se soucitem a energickou domluvou. 

Když jsou studenti nervózní nebo bázliví, povzbuď je s laskavostí a taktem, abys pomohl vybudovat důvěru 

 Budování návyku (lásky) ke studiu znamená budování statečného srdce prostřednictvím dobrých postojů 

a náchylností. To můžeme pozorovat na modlitbě sv. Augustina: 

„Řekni cokoli chceš, ale uzdrav můj sluch, abych mohl vnímat, co říkáš. Uzdrav mé oči, abych tě uviděl, 

když mi pokyneš. Uzdrav mou nerozumnost, abych tě poznal, až přijdeš. Řekni mi, kde mám hledat a kam 

se dívat, abych tě viděl, a pak budu doufat, že budu mít dostatek sil dělat to, co ty ode mne chceš.” 

(Soliloquia, I, 3.)
 

P. Gary N. McCloskey O.S.A. 
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In Memoriam 
+15.10.2012 

P. Emilie Petrů, farnice farnosti sv. Tomáše 
„Jsem vděčná Pánu Bohu, že mohu chodit do kostela“ 

Kdo chodí do našeho kostela, určitě si jí všiml. Vždy je včas v kostele, sedí v první 

lavici, v kapli sv. Doroty i v hlavním kostele. Když se s ní setkáváš, daruje ti smích, 

a můžeš mít jistotu, že se za tebe modlí. Její jméno je Emilie Petrů, v květnu příštího 

roku jí bude 90 let! „Chtěla bych mít mši sv. tady u nás, jestli Bůh dá zdraví“, říká.  

 

Setkali jsme se v sakristii, notářkou našeho setkání je naše kostelnice paní Růžena, 

která se směje, když paní Petrů pokládám otázky, a také občas vzpomíná a něco 

potvrzuje. Dříve než začneme s rozhovorem, dělám pár fotografií a paní Emilie mi 

skromně říká, že si nezaslouží mít rozhovor pro naše farní zpravodajství Tolle Lege: 

„Já si nezasloužím, aby se o mně psalo. Všichni jste ke mně moc hodní a já se za vás 

modlím“.  

 

Paní Petrů chodí k nám do kostela už dlouho: „Narodila jsem v Mostecké ulici. Teď bydlím  v Pražské ulici, to 

je poslední ulice v naší farnosti; potom už je Smíchov“. Vzpomíná, jak odmalička chodila s tatínkem na mši 

ke sv. Mikuláši a potom jako děti ke sv. Kajetánovi: „Tam  byla mariánská družina a kvůli tomu jsem tam 

chodila“. Její úcta k Panně Marii, která tady začala, stále trvá; nyní se ráda modlí v kostele před obrazem Panny 

Marie, Matky dobré rady, která je její „nejoblíbenější“. S radostí ještě oznamuje, že svatbu měla v roce 1942 u 

Jezulátka, a potom chodila ke sv. Josefovi, kde ještě pravidelně adoruje, když přijde ke sv. Tomáši a dveře 

nejsou otevřené.  Ke sv. Tomáši se dostala už za P. Schuberta: „Patřila jsem do Orla a měli jsme tu mši svatou 

v neděli a formaci s P. Schubertem. Moc se na něho nepamatuji, nebyla jsem s ním víc ve styku“. Bylo to potom 

za P. Marečka, kdy začala pravidelně chodit ke sv. Tomáši. „Jsem vyučená dámská krejčová, a tu práci jsem 

dělala, dokud se mi nenarodily děti (3)“. Potom pomáhala P. Marečkovi se vším, co bylo potřeba: „Šila jsem 

několik věcí pro kostel a také dva ornáty, a když je nosíte, mám z toho velkou radost“. S P. Vítem Marečkem 

měla „pracovní přátelství“, dodává paní Petrů.  

 

Její den je velmi pozoruhodný: „Probudím se ve 4 hodiny ráno a v 6 hodin už vstanu. Potom mám ranní 

modlitbu, udělám si osobní věci a během dopoledne se modlím všechny 4 růžence. V poledne potom přijdu sem 

na mši sv., po obědě si trochu odpočinu a od 5 hodin se trochu dívám na TV, kde jen sleduji zprávy. V 8,30 

chodím spát.“  

 

Náš rozhovor se blíží ke konci, a paní Petrů je plná elánu, radosti a vděčnosti. „Jsem vděčná Bohu, že mohu 

chodit do kostela“, říká dříve, než položím další otázku. Má radost z toho, jak se k ní lidé chovají. Mezi farníky 

mnozí pomáhají i na ulici. „Lidé mi nechají místo v tramvaji a auta se zastaví, když mě vidí. Nemohu si stěžovat 

na společnost.“  

 

Její vztah k duchovním otcům v kostele je krásný. P. Jan Nep. Aixner je její duchovní vůdce a je mu vděčná, 

protože doprovázel jejího manžela do hrobu. P. William je pro ni velmi vzdělaný člověk, a za svého 

„duchovního vnuka“, P. Vita Mariusze, se denně modlí. „P. Vít Mareček ho hodně chválil a já se za něho 

pořad modlím“, dodává s nadšením. 

 

Na konci jí dávám prostor, aby něco řekla pro čtenáře Tolle Lege. „Tolle Lege  čtu ihned jak ho dostanu. Vždy 

se na něj těším“, říká. Přeje si, „aby lidi nebyli sobečtí“, a vzkazuje mladým lidem: „Vroucně se modlete a 

nezapomínejte děkovat Bohu a ctít Ducha svatého.“ 

 

Taková je paní Petrů. Je to dobrá duše mezi námi. I my Bohu za ni děkujeme.  

Převzato z Tolle Lege , říjen 2008. č. 132 
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Víš, že…? 
* 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. 

* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 1.11. od 19:30. 

* Při mši sv. za zemřelé v pátek 2.11.od 19:00 zazní Requiem F. X. Thuriho pro sóla, sbor a orchestr. 

* V sobotu 10.11.2010 proběhne III. setkání dospělých, kteří v průběhu uplynulých 13 let přijali v dospělém 

věku křest v našem kostele. Modleme se za tyto „nové“ křesťany a za plody setkání. 

* V neděli 18. 11. od 15:30 Vás Svatotomášský sbor zve na další z koncertů Festivalu duchovní hudby - 

koncert ke cti sv. Cecílie. Můžete se těšit na skladby J.S. Bacha a na kantátu F. X. Thuriho ke sv. Tomáši a sv. 

Augustinu pro sóla, sbor a orchestr. 

* V sobotu 24. 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 18:30 

hodin do Arcibiskupského paláce  Je třeba se zapsat v seznamu v sakristii do 13.11. Příspěvek za 

večeři:150/200,- Kč 

* Katecheze pro dospělé: Setkání každou středu od 19:30 v klášterním refektáři. Je to setkání určené 

k prohlubování poznatků křesťanského života. Všichni jsou vítáni. Téma tohoto roku: Rok víry. 

* Charita sv. Rity při kostele sv. Tomáše potřebuje do zásoby zimní oblečení, především pánské. Farní charita 

u sv. Tomáše zajišťuje každou sobotu jídlo, oblečení a další služby pro více než 70 bezdomovců v Praze. Věci 

je možné přinést do kláštera v sobotu mezi 9. a 10. hodinou. 

* 1. neděle adventní letos připadá na neděli 2. prosince. Na začátku mše sv. budou žehnány adventní věnce jak 

pro kostel, tak především pro domácnosti (přineste do kostela na mše sv. věnce!). 

* PET víčka pro Michalku (od lahví, mléka, džusů i sirupů) můžete nechat v krabici k tomu připravené 

v refektáři 
* Farní kalendář můžete sledovat na naší internetové stránce www.augustiniani.cz 

* V sakristii už můžete koupit stolní kalendář na rok 2013. Cena 60.- Kč.  

* Chcete každý den dostat e-mail s malým zamyšlením sv. Augustina? Pošlete nám svou e-mailovou adresu 

na osaprag@augustiniani.cz. 

 * Brigáda v našem klášteře ve sv. Dobrotivé v Zaječově. Tento měsíc se setkáme 17.11. Sraz před kostelem 

sv. Tomáše v 9:30 hod. Zpět budeme okolo 17:30 hod. Dík!.  

* Pouť do Santiaga de Compostela bude tento rok od 26.prosince 2012 do 3. ledna 2013. Zájemci ať se co 

nejdříve přihlašují u P. Juana: juan@augustiniani.cz do 10.11.2012!! 

* Každý den od pondělí do čtvrtka se modlíme společně modlitbu nešpor v kapli sv. Barbory od 18:45. Tato 

modlitba církve se modlí na konci práce každého dne a je to modlitba děkování a chvály Bohu. Všichni jste 

zváni. Breviáře jsou k dispozici v kapli.  

Dobrou chuť 
Mokrá buchta 

Našla a vyzkoušela jsem pro Vás zase jeden sladký a velmi jednoduchý recept. Je to tak trochu „vzdálený 

příbuzný“ Vámi oblíbené šťouchané buchty. A jak už to bývá, trochu jsem ho opět upravila. 

Budeme potřebovat: 42 dkg cukru, 0,35 l vody, 4 dkg kakaa, 25 dkg másla – toto vše svaříme, necháme 

vychladit a asi 1/3 odlijeme do hrnku. Zbytkem zaděláme těsto, na které potřebujeme 41 dkg polohrubé mouky, 

1 vanilkový cukr, 1 prdopeč a 3 vejce. Vše smícháme a pečeme ve vymazaném a vysypaném vyšším plechu. (Já 

jsem nic neodměřovala, prostě jsem zadělala těsto, aby mělo správnou hustotu a zbytek nechala na polití. To 

pak je moc nádobí…….) 

Po upečení korpusu ještě horké propícháme hustě vidličkou, polijeme odloženou tekutinou a posypeme 

kokosem nebo mletými ořechy, jak kdo má rád. Po vychladnutí dáme do lednice, koláč bude pevnější a nebude 

se tolik rozpadat.  

Dobrou chuť. 

Hanka   

http://www.augustiniani.cz/
mailto:osaprag@augustiniani.cz
mailto:juan@augustiniani.cz
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Zprávy ze školy sv. Augustina: 
Máme novou školku!!! 

20. 11. 2012 v 9:00 hodin pan kardinál Dominik Duka požehná další oddělení naší mateřské školy sv. Augustina. 

V současnosti se dokončuje a dalších 17 dětí bude moci do školky nastoupit. Všichni jste pozváni; přijďte se podívat a 

oslavit s námi a s rodiči a dětmi naší školy tuto radostnou událost.   

  

Pouť na Domažlicko aneb „vítáme vás hu nás“ 
V rámci oslav 750.výročí od příchodu augustiniánů do Čech jsme tentokrát 

vyrazili západním směrem s cílem navštívit další bývalé augustiniánské 

kláštery – v Domažlicích, v Pivoni, na Hoře sv. Václava a na Šitboři. 

Počasí nám moc nepřálo; když jsme v Praze nastupovali do autobusu, silně 

pršelo, a asi po hodině cesty dešťové kapky vystřídaly sněhové vločky. 

Když jsme přijeli do Domažlic, všude ležel mokrý sníh. 

První zastávka byla v bývalém augustiniánském klášteře s překrásně 

vyzdobeným stropem refektáře, poté následovala mše Sv. v přilehlém 

kostele Nanebevzetí panny Marie. Po celou dobu nám dělal místního 

průvodce pan Josef Cibulka. Byli jsme pozváni do ambitu s obrazy Křížové 

cesty a s originály soch, jejichž kopie zdobí klášterní zeď na hlavním 

náměstí. V ambitu pro nás bylo připraveno i milé přivítání ve formě 

pohoštění (výborné chodské koláče a domácí jablkový závin, čaj a káva) a u 

toho přívětivá obsluha. Jakoby se tam přenesl ten nápis, který mají 

na městské bráně na náměstí – „vítáme vás hu nás“. 

Další zastávka byla v kostele na Hoře sv.Václava, jehož současný stav není 

moc utěšený. Prohlédli jsme si interiér, společně se pomodlili, zazpívali patronu kostela Svatováclavský chorál 

a pokračovali v cestě do Pivoně. Míjeli jsme několik rybníků, které pivoňskému klášteru patřily, a u posledního, 

u toho s rybími sádkami, jsme vystoupili a pokračovali ke klášteru, nyní bohužel uzavřenému se zákazem 

vstupu. Někteří farníci vystoupali na věž, která byla přístupná, aby se pokochali pohledem na zasněžený tichý 

kraj. 

Poslední zastávka byla u ruiny bývalého kostela sv. Mikuláše na kopci Šitboř s opuštěným, zpustlým 

hřbitovem. Byli jsme totiž nedaleko bývalých státních hranic s Německem, v oblasti tzv. Sudet. A odtud jsme 

se vraceli opět přes Domažlice ku Praze. Škoda, že to byla letos už návštěva poslední. Děkujeme otcům 

augustiniánům za zorganizování i tohoto poutního zájezdu.                                                                      Zdena 
Pro vnitřní potřebu církve vydává 

©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2012  

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.  

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

