
Tolle    Lege 

 

Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Září 2014, r. XVIII. č. 198 
 

„Děsí-li mne to, co znamenám pro vás, utěšuje mne, co jsem s vámi. Pro vás jsem biskup, s vámi křesťan. 

První pojmenování označuje povinnost, druhé milost; první označuje nebezpečí, druhé spásu."  (Sv. Augustin) 

 

Budete stále v mém srdci! 

Děkuji Vám všem z farnosti sv. Tomáše!  
 

Život každého člověka je pouť. Po více než čtyřech letech služby zde 

mezi Vámi u sv. Tomáše, mě generální představený našeho řádu 

poprosil, abych sloužil v Brně , kde my augustiniáni máme komunitu  

v opatství Starého Brna. Začátkem září se tam přestěhuji. 

 

 

Chtěl bych Vám všem poděkovat  za podporu, pomoc a  trpělivost se 

mnou během  těchto let, kdy jsem u Vás sloužil. Také prosím za 

prominutí, pokud jsem někoho zranil nebo zarmoutil. Přeji Vám, 

abyste pokračovali v křesťanském životě a abyste zde u sv. Tomáše 

vždy našli domov. Prosím Vás o modlitbu za mě a za moji novou 

komunitu. Ujišťuji Vás, že se za Vás budu modlit. Budu se těšit, že se 

zase někdy shledáme. Všem Vám děkuji. Budu Vás nosit ve svém 

srdci! 

P. Vít, OSA   

 

Když před 4 roky P. Vít začal jeho služba u nás u Tomáše jsme mľi hodně ocěkávání na jeho službu.   

Ale přišel čas  se posunul dál v životě a teď mu čeká práce  u augustiniánů v Brně,kde spolu s dalšíma 2 

bratry ( ze Slovenka a Polsko) budu posilňovat zdejší komunita ( kde jsou jen 2 bratry) 

 

 Chci poděkovat ve jméno farnosti, za jeho práce službu, trpělivosti a pokoru, za to, že vždy měl čas 

k naslouchání a pro každého člověka, především pro staře lidi, že u něho vždy našli dobrého pomocníka. 

Hodně se snažil, aby každá bohoslužba byla, a nejen s liturgického hlediska,  příležitost  společné 

chváleni Boha. V zpovědnice sloužil také pravidelně a s otcovským přístupu ke každému penitentovi.  

 

Se sv. Augustin ti říkáme, „zpívej a choď“. Ať Bůh Ti dává silu a vše potřebné k nové službě a 

nazapoměnte, že tady u Tomáše všichni Ti máme rádi!   

P. Juan , OSA 

Změna ustanovení v farnosti od 1.9.2014 

Farář : P. Antonio Rivas, OSA 

Farní vikáři: P. William Faix, OSA 

P. Jozef Ržonca, OSA 

P. Juan Provecho, OSA 
Převor kláštera sv. Tomáše: P. William S.  Faix, OSA 

 



2              www.augustiniani.cz                        Tolle Lege                               Září 2014 

 

Potkala jsem… 
 

Petra zaujaly v časopisu rozhovory se známými světovými i našimi sportovci různých odvětví. Sportovci 

vypovídali o nadpřirozených silách, které jim pomáhají dosahovat rekordy, udržují je v dobré kondici a 

dodávají jim potřebnou jistotu a sportovní štěstí. Kontakt s nimi jim zprostředkovávají léčitelé, 

psychologové, věštci, kartáři a odborníci na předávání energií. Energii mohou posílat dokonce telefonem 

nebo dopisem.  

Sportovcům pomáhají i rituály: zaklepání na železo, na hokejové chrániče, vyjití ze sportovní šatny jako 

třetí /někdy také poslední/, nošení určité součásti oděvu nebo pohlazení talismanu /kamínek, plyšátko, 

magická karta k předávání pozitivního myšlení/; účinné je také nasazení magických brýlí, které vysílají 

povzbuzující impulzy do mozku. 

Po delší době shromáždil Petr nejroztodivnější materiály o těchto fenoménech a seznámil se dokonce 

osobně s  všeobecně oblíbeným a uznávaným docentem psychologie, energetickým „nabíječem.“ 

O všech svých poznatcích se chtěl Petr nakonec ještě podělit s kamarádem Štěpánem. 

Všiml si totiž, že si Štěpán dělá před závodním plaveckým startem přes sebe kříž. O takových způsobech 

se zmiňovalo jen minimum sportovců. 

Štěpán se o všech sesbíraných Petrových praktikách ochrany a pomoci vyjádřil pohrdavě a důrazně mu 

řekl, že jediná a opravdová pomoc je prostřednictvím překřižování. Víc se o tom prý jako křesťan nemíní 

bavit. 

Je tedy těch pomáhajících sil víc? Jedna? Pravá? Nepravé? 

Nebo je to všechno podvod, sugesce a sebešalba? 

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. 
 

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

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

Modlit se za jedno konkrétní místo 

 

To jak to vypadá ve světě není vždycky pěkné a zdá se, že modliteb za mír  a za pronásledované křesťany 

je dnes opravdu hodně zapotřebí. Řekl jsem si, že bude lepší se modlit za jedno konkrétní místo a modlit 

se za něj. Vybral jsem si město Al-Raqqah a Dominika si vybrala sousední město Al-Tabqah a modlíme 

se za ně. Pozvali jsme k podobné modlitbě i naše přátele prostřednictvím mého blogu 

https://kajamacek.signaly.cz/1408/ruzenec-nebo-samopal-duchovni-boj a v současné době se modlíme za 

dvanáct míst v Sýrii, Iráku, Izraeli a Indii. Pokud by se někdo chtěl k této formě modlitby přidat, najde 

informace na uvedené stránce. 

Karel Macek  

https://kajamacek.signaly.cz/1408/ruzenec-nebo-samopal-duchovni-boj
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NAŠE FARNOST 
  

Naše farnost je živá, aktivní a čilá. Zahrnuje řadu 

různých skupin a činností v jejích třech společenstvích. A 

ještě důležitější je, že mnoho lidí v těchto jednotlivých 

společenstvích je aktivními členy. Naše farnost je též 

rodinná a přívětivá. Rostla postupně, a v tomto růstu 

sjednotila ty, kdo se bránili opustit Malou Stranu, nebo se 

každý týden chtěli vracet do své bývalé čtvrti. A ti ostatní, 

kteří začali přicházet později, se zde také cítí doma – 

vidíme tolik rodin, jež přichází s dětmi. Všichni jsme 

důležití, ale troufám se říci, že právě naše rodiny jsou 

těmi, kdo dávají naší farnosti její vlastní charakter. Ona 

sama je totiž jedna velká, bohatá rodina. Je rozmanitá, 

multikulturní, ale přitom dokáže integrovat a stmelit lidi. 

Naše farnost je augustiniánská, společenská a bratrská. 

Naše farnost je sympatická a veselá. Naše farnost je 

misijní a její dveře jsou vždy otevřené, aby byla v kontaktu se společností, ve které žijeme, 

aby hlásala Krista, a aby připomněla, že Bůh je láska a jde každému naproti. Pro Něho 

jsme všichni nesmírně důležití. Každý z nás je středem Jeho pozornosti a  každého nás 

bezvýhradně miluje. 

 

Začínám těď působit ve funkci faráře, tady v naší farnosti u Sv. Tomáše, která je 

mým duchovním domovem (a tím mám na mysli jak farnost, tak i klášter, moje milované 

bratry z řeholní komunity). Je to pro mně novou službou, citlivým úkolem a důležitou 

výzvou. Ale jistě to není velká změna pro farnost. Pod různým vedením (P. Jan Aixner, P. 

Vit Mareček, P. William, P. Juan. P. Vit) jsme spolu vyrostli. Všichni tito faráři si dokázali 

vytyčovat cíle, jež nám umožnili, abychom dnes byli co jsme: společenství shromážděné 

kolem Ježíše, jež kráčí v souladu s ideálem Svatého Augustina: „jedna duše a jedno srdce 

na cestě k Bohu“. 

Není to velká změna. Protože budeme dále společně růst. Všichni spolu budeme 

hledat cesty k růstu v lásce, k prohloubení našeho vztahu k Bohu a ke společenství. 

Přeji Otci Vítovi, jenž konal službu faráře s takovou věrnosti a láskou, aby v Brně 

našel takovou farní a řeholní rodinu, ve které se bude cítit velmi milovaný a bude moci 

dávat druhým z toho množství darů, které od Pána dostal. Mockrát děkuji, bratře můj.  

 

Odevzdám se do Vašich rukou a prosím Vás, abyste se za mně modlili, abyste mi 

pomohli poznat co potřebujete, abych Vás vedl na naší společné cestě k Bohu a abychom 

spolu dále budovali naši farní rodinu. Náš domov. 
 

P. Antonio Rivas, OSA 

Farář farnosti sv. Tomáše 
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Modlitba na prstech ruky 
 

Během letošních prázdnin se mi dostala do ruky útlá knížka „Modlitba na prstech ruky“ a velmi jsem si ji 

oblíbila. 

Nynější papež František nabízí jednoduchý způsob modlitby, abychom při ní nezapomněli na důležité 

věci. Sám tento „návod“ již mnoho let používá. Je k tomu zapotřebí pěti prstů naší ruky. 

1) Palec je prst směrem k vám. Proto se začínáme modlit za ty, kteří jsou vám nejblíže. Jsou to lidé, 

které si pamatujeme nejlépe. Modlitba za naše milované je „sladká povinnost“. 

2) Další prst je ukazováček. Modlete se za ty, kdo učí, vzdělávají a léčí. Do této kategorie patří 

učitelé, profesoři, lékaři a kněží. Potřebují podporu a moudrost, aby určovali ostatním správný 

směr. Vždy na ně pamatujte ve svých modlitbách. 

3) Další prst prostředníček. Je nejvyšší. Připomíná naše vůdce. Modlete se za prezidenta, poslance, 

podnikatele a vedoucí pracovníky. Jsou to lidé, kteří řídí osud našeho národa a ovlivňují veřejné 

mínění… Právě oni potřebují Boží vedení. 

4) Čtvrtý prst je prsteníček. Mnozí se budou divit, ale je to náš nejslabší prst, každý učitel klavíru, to 

může potvrdit. Ten je tam, aby nám připomněl modlitbu za slabé, za ty, kteří se potýkají 

s problémy a za nemocné. Oni potřebují naše modlitby ve dne i v noci. Modliteb pro ně nebude 

nikdy dost.  A je to pozvání i k modlitbě za manželské páry.  

5) A konečně je tu náš malý prst, nejmenší ze všech malíček. Musíte se vnímat malými před Bohem 

a bližními. Jak říká Bible „poslední budou první“. Malíček nám připomíná, abychom se modlili za 

sebe… Poté, co jste se modlili za všechny ostatní…. 

 Tuto výše uvedenou knížečku vydalo Karmelitánské nakladatelství, cena je 29.00 Kč a k dostání je u 

Paulínek, vřele doporučuji. Nezabere mnoho místa a můžete ji mít i v kapse. 

                                                                                                                Marie H. 

S Eucharistii na dlani 
 

Když před pár dny přišel za mnou otec Juan s prosbou, kterou jsem 

již delší dobu očekával a vědomě jsem odkládal myšlenku na ní. 

Zaznělo to právě v předvečer svátku svatého Augustina: „Jozefe, 

nemohl bys něco napsat do Tolle Lege o tom jak jsi prožíval své 

kněžské svěcení?“ Těžko se odolává zkoumavému pohledu otce 

Juana, ale jak psát o něčem tak intimním? Jak sdělit v podstatě 

nesdělitelné pocity? Asi nejlíp se to dá vyjádřit za pomoci příběhu. 

Jistě většina z nás zná příběh z desáté kapitoly Evangelia podle 

Lukáše o Marii a Martě. A přesně tak jsem se cítil, jako na houpačce 

mezi Marií a Martou, a stejně jako ony obklopen přáteli. Jako obě, 

když jsem si uvědomoval podporu přátel, zvlášť spolubratrů 

augustiniánů, rodičů a vás farníků. Jako Marta, když jsem se zabýval 

organizačním shonem, nácvikem liturgie atd. Jako Marie v dvou 

momentech: V průběhu duchovních cvičení s otcem Antoniem, kdy 

jsme meditovali o augustiniánské perspektivě kněžské služby a 

hlavně v jednom momentu v obřadu svěcení. Jsem moc rád, že náš 

byzantský obřad, tak bohatý na symboliku, počítá právě s tím, že novokněz potřebuje chvilku na 

rozjímání a uvědomění si významu toho co právě probíhá. Nebylo to jenom v průběhu skládání rukou 

biskupa, ale hlavně po proměnění. Tehdy totiž novokněz přerušuje aktivní účast na koncelebraci 

(spolusloužení liturgie – mše), dostává do dlaně částečku Eucharistie, a odebírá se za oltář, kde skloněn s 
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Eucharistii na dlani má v tichu přemýšlet o kristově kněžství. Křesťanský život, vyjádřený 

augustiniánskou spiritualitou, je žít se srdcem na dlani. Novozákonní kněžství znamená žít s Eucharistií 

na dlani. Během toho momentu může člověk u vůně kadidla (v byzantské liturgii zvlášť intenzivní) a 

zvuku hlubokých zpěvů (které mají christologický nebo trinitarní charakter), hmatem a očima sledovat 

jak se Ježíš dává do našich rukou. 

P. Jozef Ržonca, OSA 

 

Cesta profesů do Prahy 
 

Po několika letech soužití s bratrem Jozefem, se v nás, profesech ze 

Španělska a Portugalska (Fr. Tiago, Fr. Javier a Fr. João), probudila 

touha po poznání kultury, z které náš spolubratr pochází, a po 

poznání našeho Řádu ve střední Evropě. Splnění této naší touhy u 

příležitosti Jozefova kněžského svěcení. Je jasné, že jsme nemohli 

nechat našeho bratra samotného u tak významné a dojemné 

příležitosti. 

 

Překrásné město Praha (MATER URBIUM) a hlavně komunita otců 

augustiniánů z kláštera svatého Tomáše nás přijali s otevřenou 

náručí, ale přitom s prostotou a upřímností vlastními našemu 

charismatu. Brzy jsme mohli na vlastní kůži pocítit něhu farního 

společenství k nám i k ostatním augustiniánům, kteří přišli ze 

Španělska. Proto bylo pro nás docela snadné cítit se jako doma, v 

rodinném kruhu. 

 

Během jednoho týdne jsme měli příležitost navštívit jiná města 

(Olomouc, Rožnov pod Radhoštěm) a dokonce sousední krajiny: Slovensko a Polsko. Zvláště rádi 

vzpomínáme na krásné přijetí, které se nám dostalo od augustiniánské mládeže na pouti z Prešova do 

Gaboltova na východním Slovensku, na pohostinnost komunity v Košicích a samozřejmě Jozefovi rodiny. 

Díky těmto zážitkům jsme si mohli uvědomit velikost boží lásky, která působí v naších srdcích a  

sbratřuje národy v Kristu.   

A to proto, že ať daleko nebo blízko domova, vždycky najdeš srdce které cítí tak jako tvoje. Všude můžeš 

najít někoho, kdo tě příjme jako bratra.  

U tak hlubokého zážitku, člověk ztrácí slova a zůstane jenom chuť zvolat: Z celého srdce Vám všem 

děkujeme! Ať Vám Pán žehná a naplní vždy svým požehnáním! 

 

Ama et quod vis fac (Miluj a dělej, co chceš!) 

 

Fr. João Silva, OSA 

Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial – Madrid 

 

Vzpomínky na léto 
Farní tábor ve sv. Dobrotivé na téma: Putujeme 

Na začátku července se nás ve sv. Dobrotivé setkalo více jak 20 dětí od 9 do 15 let na táboře 

s doprovodem několika vedoucích. Tábor se velice povedl. Téma tábora bylo “putujeme“. První den jsme 

našli stroj času, který se každý den ráno posunul do minulosti, do určité historické epochy. Díky tomu 

jsme mohli prožít celý den tak, jak se v té době žilo. Byli jsme v době kamenné, v době Cyrila a 

Metoděje, v době Karla IV, ve francouzské revoluci, v době Josefa II nebo ve 2. Světové válce. V každé 

době jsme se snažili  najit co v té době lidé nejvíce hledali, aby mohl být šťastní. V poslední den, už zpět 

v 21. století, jsme našli poklad, který nám říkal, kde je největší štěstí člověka. A víte, co bylo v tom 

pokladu? Fotka každého z nás.  
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VOLBY DO PASTORAČNÍ  RADY U SV. TOMÁŠE 2014 
 

Začátkem tohoto školního roku končí mandát pastorační rady farnosti. Chceme tím poděkovat 

všem, kteří sloužili společenství, za jejich obětavost a nápady. 

Pastorační rady mohou a mají být zřizovány jen za tím účelem, aby jejich činnost vedla k účinné 

evangelizaci společnosti, k duchovnímu oživení a povznesení farností a tím sloužila k větší slávě Boží. 

Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora nebo moderátora společné 

duchovní správy.  

Pastorační rada spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím 

věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32). 

Pastorační rada nese spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu 

duchem evangelia podle Kristova příkazu: „Budete mi svědky“ (Sk 1,8). Aby mohli plnit své úkoly, snaží 

se všichni členové pastorační rady spolu se svými pastýři o svou duchovní formaci, další náboženské 

vzdělávání a o celkový rozvoj vlastní osobnosti. Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat 

otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat 

součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat.  

Pastorační radu tvoří:  a) farář nebo administrátor 

      b) ostatní duchovní 

  c) jeden delegát z řeholních společenství a církevních     

   sdružení ve farnosti 

    d) 3 členové zvolení farním společenstvím 

      e) 3 členové jmenovaní farářem 

 

Volby: 

 Právo volit má každý katolík z farnosti starší 15 let.  

 Právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který je ochoten plnit úkoly pastorační rady.  

 Farář jmenuje tříčlennou volební komisi a požádá jednotlivé instituce ve farnosti o jmenování delegátů 

do pastorační rady. 

 Kandidáty může navrhnout každý člen farnosti. Písemné návrhy přijímá farář a volební komise. Volební 

komise posléze určí termín voleb. 

 Seznam kandidátů, termín a místo konání voleb budou zveřejněny 14 dní před volbami ohlášením při 

bohoslužbách a na vývěsce v kostele.  

 Volba bude provedena volebními lístky. 

 Volební komise sepíše protokol o provedení voleb, který obsahuje:  

datum a místo konání voleb 

počet odevzdaných platných volebních lístků 

jmenný seznam kandidátů 

podpisy členů volební komise 

  Volební komise do týdne oznámí výsledky kandidátům a do 14 dnů farnímu společenství. 

  Kandidát vítězí prostou většinou odevzdaných hlasů.  

  Nepřijme-li zvolený kandidát, nahradí ho jiný. 

Volby Pastorační rady ve farnosti sv. Tomáše 

Volební komise: 

Předseda: Anna Kokošková  

1. tajemnice: Marie Hradecká 

2. tajemník: Zdeněk Smejkal 

Kandidáty můžete  navrhnout do 14.9.2014. Písemné návrhy přijímá farář a volební komise 

Termín voleb: 28. 09. 2014 od 10:30 do 19:00 po mši sv. u vchodu kostela anebo v sakristii do          

19 hod.  
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Když Bůh zavírá dveře… 
Proto jsme k vám chtěli přijít, já, Pavel, víc než jednou, ale satan nám v  tom vždy zabránil. 

     (1. Tesalonickým 2:18) 
V Písmu svatém najdete několik překvapivých veršů o tom, že apoštolové měli v úmyslu jít někam na 

misie, ale nemohli tam jít, protože jim bylo z Božího dopuštění zabráněno.  Tímto článečkem vám chci 

oznámit, že jsme se s bratry augustiniány v dobrém rozloučily a budu nyní pokračovat pod 

Královéhradeckou diecézí pod biskupem Janem Vokálem.   

Jedny dveře mi byly zavřeny, aby mi byly jiné otevřeny, neboť Bůh chce pro každého z nás to nejlepší.  

Když Bůh jedny dveře zavře, nesmíme dlouho se slzami hledět do zavřených dveří a nechat se tak 

ochromit, ale je stále třeba se ptát a zvlášť ve chvíli, kdy máme pocit, že se dveře mohou zavřít, kam mě 

Pán chce, kam mě volá. Je třeba naslouchat bedlivě varováním a prozkoumat „příliš lehká či krásná“ 

východiska z překvapivé situace.  Přesto, někteří jsou v daleko složitější situaci jak já a tyto slova jsou 

v jejich utrpení jen vyprahlým pouštním pískem. 

Jak se na nás podepsali druzí a my na nich, nechť soudí Bůh – jinak budeme souzeni podle našeho soudu. 

Zadržet jazyk v tomto čase je to nejtěžší – teprve po nějaké době zjistíme, že jsme se stali my a ostatní 

s námi, součástí Božího prozíravého dopuštění.  

Těším se, že se nadále s Vámi budu moci potkávat – byť v jiné, diecesální formě a s bratry se nakonec 

budu moci zasmát a divit se nad moudrým božím dopuštěním.  

         Br. Methodius Orel 

Dobrou chuť! 
Kávová bábovka 
Do naší sbírky receptů na bábovku jsem našla další. 

Na těsto budeme potřebovat: 30 dkg polohrubé mouky, 200 ml zakysané smetany, 28 dkg cukru krupice, 

10 dkg másla, 4 vejce, 2 lžíce instantní kávy, vanilkový cukr, ½ prdopeč, čokoládové kousky a bílou 

čokoládovou polevu. 

Utřeme si žloutky s máslem a oběma cukry, přidáme instantní kávu a smetanu, postupně přidáme mouku 

s prdopeč. Ušleháme sníh a přidáme ho do těsta spolu s čokoládovými kousky (ideální jsou malé pecičky, 

které se prodávají pod názvem Čokofloky). 

Pečeme ve formě vymazané tukem a vysypané hrubou moukou v troubě vyhřáté na 150 stupňů asi 50-55 

minut. 

Necháme trochu zchladnout, vyklopíme, a když je bábovka studená, tak jí ozdobíme bílou čokoládovou 

polevou a můžeme posypat na plátky nakrájenými mandlemi.  

                                       Dobrou chuť                 Hanka 

Víš, že…? 

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

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

* Ve čtvrtek 4.9. od 19:30 modlitba Taize.  

* V sobotu 20.9. jsme všichni pozváni na pracovní brigádu do kláštera ve sv. Dobrotivé. Sraz v 9,30 

před klášterem. Zpět budeme okolo 17 hodin. 

* V neděli  7. září slavíme svátek sv. Mikuláše Tolentinského. Při mši sv. v 9:30 se budou žehnat 

chlebíčky sv. Mikuláše. 

* Od 15. září bude opět mše svatá v 19:00 hod, v pondělí – čtvrtek v kapli sv. Barbory. Od 18:45 se 

modlíme společně Nešpory. Všichni jste zváni!  

* Fotografie z letních akcí farnosti si můžete prohlédnout na naší webové stránce: www.augustiniani.cz   

*Od 21. září znovu začne výuka náboženství pro děti od 5 do 10 let, která bude probíhat  každou neděli 

po mši svaté v 9:30. Informační schůzka bude v neděli 21. září v 10:45 v refektáři. Přihlašovat své děti 

můžete až do 21. září u P. Juana 

http://www.augustiniani.cz/
http://www.augustiniani.cz/
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 Duchovní plán naší školy sv. Augustina 
na  tento školní rok : 
 

Motto roku:  

„Poznej se, přijmi se, jaký jsi, a překonej se“.“  (Sv. Augustin) 
 
Symbol roku:  
Ruka (symbol přijímaní, pomoc, lásky, práce… a 5 prstů, symbol 5. 
výročí školy) 
 

Cíle školy:  

1* Oslavíme 5. výročí založení školy: 2010 – 2015: 5 let v českém školství: „Škola, která učí chválit a 

radovat se!“  

2* Pomoc, aby žáci započali s procesem sebepoznání a poznaní druhých. Přijímají rozdílností, jejich 

respektování, překonávání nedostatků, další rozvoj. 

3* Důležitost uvědomení si toho, že když spolupracujeme a položíme ruku vedle druhého, věci jsou 

jednoduší a cítíme se lépe.  Bůh nám vždy nabídne svou pomocnou a laskavou ruku. 

4* Bližší seznamování s našimi zásadami: Dvakrát chválíme, pak teprve můžeme „kritizovat“ 

5* Pracujeme na zakotvení školy.   

Práce s hodnotami (ruka) 

Po dobu jednoho trimestru se bude pracovat s jednou hodnotou pomocí různých činností:   

Do Vánoc: Ruka, dar pro život! („Poznej se“) 

Do Velikonoc: Ruka, kterou přijímá! („Přijmi se, jaký jsi“) 

Do konce školního roku: Ruka, která  pomůže („Překonej se“) 

Více informací na: http://www.skolasvatehoaugustina.cz/dps 

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

"Škola, která učí chválit a radovat se!"  

 

 

***Pouť do Santiaga de Compostela bude tento rok od 26.prosince 2014 do 

3. ledna 2014. Zájemci ať se co nejdříve přihlašují u P. Juana: 

juan@augustiniani.cz do 30.09.2014 anebo na tel.: 602684538!! 

*** 

***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.    

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.  
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http://www.augustiniani.cz/

