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Farnost sv. Tomáše - Praha 1  Duben 
2010, r. XIV. č. 149 

Být věrný v maličkostech je veliká věc.» «Buď veliký ve velkých věcech, ale nebuď malý v malých“ 
Sv. Augustin  

 

On je jediná naše naděje! 
 

 
 

Naší pevnou nadějí je tedy Kristus: V něm nás Bůh miloval až do krajnosti a dal nám život 
v hojnosti (srov. Jan 10,10), život, po kterém každý člověk, někdy třeba nevědomě, prahne. 

(Benedikt XVI., Brno 27.09.09) 
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Devět otázek 
Do 19. 6. 2010 si celá církev připomíná Rok kněží jako oslavu výročí smrti 
sv. Jana Maria Vianney. K tomuto výročí, a k zamyšlení mezi farníky a 
přáteli, v několika číslech TOLLE LEGE publikujeme rozhovory - portréty 
konkrétních kněží (jejich cesta ke kněžství, ale i jejich další služba…) a 
portréty nejznámějších „svatých kněží augustiniánů“.  Dnes se nám 
představí P. Juan Provecho,  OSA.  
Modlete se za kněží a za povolání ke kněžství! 

„Stojí to za to“  
P. Juan Provecho, OSA (15 let kněžské služby) 

Proč jste se rozhodl stát knězem? 
Hlavně proto, že jsem studoval u augustiniánů. Od jedenácti do osmnácti let 
mě formovali, učili, byli jsme přátelé. Kolikrát jsem si říkal: Já bych chtěl 
být jako tenhle člověk. Pán Bůh má pro každého svoji cestu, ale příklad lidí a způsob, jak nám sloužili, byl 
pro mě důležitý. Sloužit, pomáhat, pracovat, to jsem viděl doma i u augustiniánů. 

Jaká je vaše služba u sv. Tomáše? 
Jednu službu mám ve farnosti a druhou v klášteře. Farářem jsem tu od roku 2003 a počítám, že budu končit. 
Už je na čase, i kvůli farníkům. Zastávám názor, že maximální doba působení ve farnosti je sedm roků, pak 
už se farnost neposouvá dopředu. To je moje idea.  

Ve farnosti máte tři komunity věřících, českou, anglickou a španělskou, jak to jde 
dohromady? 
Není to jednoduché. Pro nás augustiniány je důležitý způsob života ve společenství, a tak se o to pokoušíme. 
Já s P. Vítem máme na starosti českou komunitu, P. William anglickou a P. Antonio španělskou. Každá 
funguje samostatně, ale několikrát do roka máme společnou mši a různá další setkání. Angličané většinou 
nemají moc času, hispánové, tj. všichni španělsky mluvící, naopak mají rádi oslavy-fiesty a aktivně se 
zapojují do akcí, které pořádá česká komunita. Snažíme se, aby mezi lidmi vznikala přátelství. 

Odkud čerpáte na přípravu kázání? 
Já kážu česky. Medituji nad biblickými texty, čerpám ze španělských  komentářů sv. Augustina na nedělní 
čtení a ještě mám dvě české knihy komentářů. Kromě toho dostávám každé pondělí kázání jednoho 
misionáře ze Španělska. To všechno si přečtu a během celého týdne nechám působit. Ve všední dny nekážu, 
nechávám po evangeliu ticho, abychom se učili ztišit. Nedělní kázání chystám krátká. Mám je napsaná, 
abych je mohl číst pomalu a bylo mi dobře rozumět.  

Co byste poradil lidem, kteří přemýšlejí o svém životním povolání? 
Aby opravdu hledali a pořád se Boha ptali. Aby se nespokojili s malými cíli. A pak, jestli chcete být knězem, 
setkejte se s knězem, ale neříkejte, já nevím. Nejdůležitější je zkusit to. Pro řeholní život se člověk nemusí 
rozhodnout ze dne na den. U augustiniánů máme sedm let formace, během té doby se každý rok obnovují 
sliby. Moje pozvání je: Přijď, zkus to.  

Prožíval jste někdy jako kněz krizi? 
Ano, několikrát. Zvlášť první půlrok, když jsem přijel do České republiky, to mi bylo moc těžko. Pokaždé mi 
pomohlo mluvit s bratrem a hlavně nedělat zásadní rozhodnutí. Dobrá rozhodnutí v životě se dělají, když je 
člověk v pohodě. 

Co pro vás znamená slavit Rok kněží?  
Pro mě to znamená zastavit se a znovu si plně uvědomit, že jsem kněz a že jsem byl vybrán od Pána Boha, 
abych se jím stal.  
 A co vás na kněžské službě těší? 
Když se setkávám s lidmi a můžu jim sloužit. Když jsem při svátosti smíření svědkem toho, jak se člověk 
proměňuje a odchází naplněný radostí a pokojem. Těší mě, že Bůh skrze mě může dělat dobré věci.  

Co děláte, když máte trochu volného času?  
Já mám málo volného času, ale když mám chvilku, rád jdu na procházku, nebo si vyjedu na kole, nebo 

poslouchám hudbu. Jdu si zahrát s dětmi fotbal, jsem rád s lidmi. Pro mě je odpočinkem i změna činnosti. 
Rád pracuji i manuálně.      Převzato z časopisu Naše rodina
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„Nechci hodit kámen“ 
 
Prožíváme těžké chvíle pro naši církev. Každý den se v médiích mluví o skandálech. Zdá 
se, že církev se dostala do problému. Ale kdo je církev? Církev jsme my, ti, kteří jsme byli 
pokřtěni a následujeme Ježíše. Společenství svatých i hříšných lidí, nás, kteří putujeme 
k Pánu. 
 
Svatý Petr nám ve svém prvním listě - právě jsme to studovali při náboženství pro dospělé 
ve farnosti - ukazuje, jak bychom se měli chovat jako křesťané v nepřátelském prostředí; a 
mluví právě o tom, jak je potřeba být hlavně svědky toho, v co věříme (1 Pt 2).  
 
Sv. Augustin jednou připomínal, jak je důležité se snažit dělat rozdíl mezi člověkem a 
jednáním člověka, mezi tím, co člověk je, a tím, jak se člověk chová. Mluvil o tom, jak je 
třeba milovat člověka, ale nenávidět hřích.  
 
Učme se tedy ze sv. Augustina. Zvu vás, abyste Svatý týden tohoto roku prožívali v duchu 
změny srdce a v duchu, který se snaží vidět každého člověka novýma očima. Pak 
Velikonoce budou  znamením života a světla, které každý z nás tolik potřebuje.  
 
Radostné a nadějeplné Velikonoce! 
 

P. Juan, OSA 
 

Vzkříšení 
 

Před mnoha lety hrál a zpíval své písně 
skladatel Jiří Zmožek. Z textu jedné 
z písně jsem si zapamatoval slova 
„…jen pro mne se točil svět a musím 
tikot hodin vážně brát“. 
 
Snad každý člověk si někdy myslí, že 

se pro něj točí svět, ale málokdo bere vážně tikot hodin. 
 
Jsou lidé, kteří na lůžkových odděleních nemocnic prožívají dlouhé dny a ještě delší noci. 
Dny jsou rozděleny provozem nemocnice a noci vzpomínkami a bolestí. 
 
Do těchto nemocnic lze pozvat nemocniční kaplany, nebo každého kněze. A závěr života 
spojený s Kristem je vlastně Vzkříšením. Utrpení, zdánlivě nesmyslné, dostává smysl, a 
tikot hodin odměřuje cestu do věčnosti. 

 
P. A 
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IN MEMORIAM  
P. Václav Vít Mareček, OSA (4. 9. 1917 - 7. 4. 2004) 

7. dubna 2004, v předvečer svátku Večeře Páně a dne ustanovení 
kněžství, zemřel P. Václav Vít Mareček, augustinián působící mnoho let 
v kostele sv. Tomáše na Malé Straně v Praze. Mnozí jsme byli 
obdarováni jeho životem, a to jeho činností pastorační a zpovědnickou, 
duchovním vedením, vyučováním náboženství, hodinami latiny, 
němčiny a klasické řečtiny, které dával každý týden zdarma řadě 
zájemců od začátečníků až po ty nejpokročilejší, výukou gregoriánského 
chorálu, igelitkami plnými tuzexových potravin jako Granko či 
pomeranče, které za komunismu několikrát do roka rozdával. To jen 
abych vyjmenoval to, co jsem já osobně zažil a přijal. Nyní však nejvíce vzpomínám na 
schopnost útěchy, kterou jeho skromná vyrovnanost vyzařovala, na jeho zajímavé a moudré 
výklady a na jeho samozřejmou každodenní přítomnost u sv. Tomáše po celou dobu, kterou 
pamatuji. A také na ty vzácné chvíle, kdy prozradil něco o svém životě, o mnoha 
dobrodružných zvratech na své cestě a o tom, že jeho služba v Praze nebyla samozřejmá, ale 
že byla spíše zázrakem.  
První změnou života jedenáctiletého Václava Marečka byl příchod P. Alfonse Mittnachta, 
rektora pražského augustiniánského chlapeckého konviktu, který hledal nadané chlapce po 
venkově, do jeho rodného Trpína (dnes okres Svitavy). Od roku 1928 tedy bydlel v konviktu u 
sv. Tomáše v Praze a studoval na Akademickém gymnasiu, po maturitě vstoupil roku 1936 do 
řádu a přijal jméno Vít a v říjnu 1940 byl vysvěcen na kněze. Zde ale začínají brutální zásahy 
politiky do jeho života: Němečtí spolubratři musí narukovat do wehrmachtu, převor kláštera P. 
Augustin Schubert je zatčen, provinciál a rektor vyhoštěni a roku 1942 klášter zabrán nacisty. 
Mladý P. Vít zůstává sám v Praze a obstarává farní agendu z fary u sv. Mikuláše. Po válce jde 
obnovovat činnost kláštera do České Lípy v pohraničí. Roku 1950 byl ovšem v rámci likvidace 
řádů internován a na celých 18 let zbaven možnosti působit jako kněz. S dalšími augustiniány 
pracoval nejdříve ve sklárně v Oseku, pak na státním statku v Králíkách a roku 1955 si pět 
řádových kněží vybralo z nabízených manuálních povolání práci lesních dělníků a přes celá 
„uvolněná“ šedesátá léta pracovali s motorovou pilou v polosvobodných podmínkách 
v Hrabyni ve Slezsku. Teprve roku 1968 směl znovu vypomáhat v duchovní správě a na jaře 
1969 se vrátil ke sv. Tomáši.  
35 let jeho další práce na Malé Straně lze snad přiblížit výrazy tichá činorodost, jemná 
neúnavnost a moudrá trpělivost, která nebyla – a to v andělské podobě – jen jeho 
pedagogickou metodou, ale celoživotním přesvědčením a bojem proti komunismu; mluvíval o 
„obětech, které unavily katy“. Obnovoval kostel sv. Tomáše, založil augustiniánský 3. řád, 
udržoval styky s řadou osobností z domova i ze zahraničí (jeho přítelem byl např. kardinál 
Meissner) a angažoval se v bohužel ne přesně zjištěné míře v tajných svěceních českých kněží 
v Německu. Pro svůj smysl pro povinnost takřka neodpočíval, necestoval (za komunismu 
pochopitelně nesměl), nebylo vždy snadné vymyslet pro něj dárek, který by obratem nedal dál, 
nýbrž si skutečně užil, nerad mluvil o sobě.  
V P. Marečkovi Praha zažila kněze staré školy nesmírného duchovního a intelektuálního 
formátu, konzervativního milovníka staré liturgie a gregoriánského chorálu, učitele klasické 
vzdělanosti, muže nesmírně jemného humoru. Byl to skutečný sloup církve, postavený na 
skále pevné, na němž stojí mnoho z toho, co dnes máme.  
(7.4. ve 12,15 hod bude za P. Marečka sloužena mše sv.)    Pavel Čižinský v Tolle Lege  květen 2004 č. 83  
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Augustiniánská škola „sv. Augustin“ 
 

Soukromá Mateřská škola sv. Augustina 
„Škola všemi smysly, rozumem a srdcem“ 

 
S pomocí Boží otevíráme na začátku září! Máme prostory školy a spoustu lidí nadšených 
projektem. Počítáme s Vámi, s Vaší modlitbou a spoluprací.  

 

Zápis do školky: 12. a 14. dubna od 15,00 do 17,00 hodin. Klášter sv. Tomáše, Josefská 8, 
118 01 Praha 1. Tel.: 602684538 

 

Mluv o tom mezi přáteli!! 

 
Více informací na našem novém webu:  www.skolasvatehoaugustina.cz     

 Víš, že…? 
* Modlitba Taizé  v naší farnosti bude první čtvrtek v měsíci, dne 1. dubna od 21,00 hod. 
Tentokrát se setkáme v kapli sv. Doroty! 

* Setkání pro mládež od 18 let bude 2.4. od 20,00 hodin v klášteře sv. Tomáše.  

* Převzetí vedení arcidiecéze panem arcibiskupem Dominikem Dukou, OP, se uskuteční 
v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při slavnostní bohoslužbě za přítomnosti 
kněží  i veřejnosti v sobotu po Velikonocích dne 10. dubna 2010 v 10 hodin. Všichni 
jsme srdečně zváni. Program v katedrále je připraven od 8,30 hodin 
 
*Triduum Matky Dobré rady 24.-26. dubna po mši sv. ve 12,15 
 
*Pracovní brigáda ve sv. Dobrotivé v sobotu 24.4. Sraz před kostelem v 9,30 hodin. 
 

* Skupina mládeže ve farnosti chystá v neděli 25.4.  po mši sv. v refektáři prodej „koláčků“ 
Výtěžek bude použit pro jejich cestu do Londýna na mezinárodní setkání augustiniánské 
mládeže v srpnu 2010. Podpořme, prosím, mládež naší farnosti! 

* Změna: Večerní mše sv. v neděli bude od 28. 3. od 18,00 hod. 

* Farní pouť do Říma na poděkování za návštěvu sv. Otce Benedikta bude od 15. do 18. 
dubna 

* Dětský tábor 2010: od 15. července do 24. července 2010. Sv. Dobrotivá, Zaječov. 
Informace a přihlášky na www.augustiniani.cz 

* Mezinárodní setkání augustiniánské mládeže v Londýně od 9. do 15. srpna 2010. 

* Farní kalendář můžete sledovat na naší internetové stránce www.augustiniani.cz 
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* 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: 
Pastorační listy Nového zákona. 

* Chcete každý den dostat e-mail s malým zamyšlením sv. Augustina? Pošlete nám svou e-
mailovou adresu na osaprag@augustiniani.cz a do konce roku budete od nás denně dostávat 
krátký text. 

* 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 tomto měsíci mají narozeniny tito naši farníci:  
Eliška Jelínková 2.4.; Renata Drahotová 3.4.; Milan Schuller 5.4.;Marie Trefná a František Futera 
8.4.; Jiří Skružný 11;Věra Schullerová a Eva Vernerová 12.4.; Hana Svobodová  18.4.; Libor 
Menšík a Martin Pola 19.4.; Mahulena Křenková 19.4.; Stanislava Futerová a Michaela Hovorková 
24.4.; Stanislav Futera 25.4.; Kateřina Strnadlová 26.4.; Václav Bartoš 30.4. 

 
XIII. MARIÁNSKÁ POUŤ 

„Když nám Ježíš Kristus dal vše, co mohl, chtěl nám odkázat ještě 
to nejcennější, svou blahoslavenou Matku.“ (Sv. Jan Maria Vianney) 

 
Říká se, že každý, kdo se na toto poutní místo vydá,  má ponechat své problémy u 
Mariiných nohou, aby je na sebe mohla vzít. A ť se tak stane. Jdeme k Tob ě, Maria, 

neoslyš naše prosby! 
****   

Sobota 15. května 2010 
Zaječov, Sv. Dobrotivá 

Zájemci se mohou p řihlásit v sakristii kostela sv. Tomáše nebo na 
osaprag@augustiniani.cz  

CENA: 150 Kč (autobus) 

Dobrou chuť…! 
Bábovka povidlovník 
Na těsto budeme potřebovat: 200 ml mléka, 125 ml oleje, 1 vejce, 50 dkg polohrubé mouky,                       
špetku soli 1-2 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr a 3 dkg droždí. 
Na náplň budeme potřebovat: větší kelímek povidel, hrst ořechů.                                   
Vypracujeme vláčné těsto a necháme v teple vykynout. 
Bábovkovou formu vymažeme rozpuštěným tukem a vysypeme strouhanými ořechy. Na dno 
můžeme položit několik celých ořechových půlek. 
Vykynuté těsto rozválíme na obdélník. Potřeme ho olejem, povidly a posypeme rozlámanými 
ořechy. Svineme jako roládu a namotáme do formy. Necháme v ní ještě 15-20 minut kynout. 
Povrch potřeme bílkem, posypeme ořechy a bábovku vložíme do trouby vyhřáté na 180 °C. 
Upečeme dozlatova (cca 45 minut). 
                                     Dobrou chuť.                                 Hanka 
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Bohoslužby o velikonocích 2010 
 

Datum Den Hodina Bohoslužba/pobožnost 
 

Poznámka 
 

Kostel 
 

28.3.2010 KVĚTNÁ 
NEDĚLE   

 11,00 
 
 
14,30 
 
 
 
17,00 

Mše sv.  
 
 
Křížová cesta (Petřín) 
 
 
 
Mše sv. (česky) 

S žehnáním ratolestí. 
Průvod s oslíčkem 
od kostela 
Pražského Jezulátka 
do kostela sv. 
Tomáše (česky-
anglicky-španělsky) 
S žehnáním ratolestí. 

Kostel sv. Tomáše 

1.4.2010 ZELENÝ 
ČTVRTEK  

17,00   
 
 
18,30   
 
 
 
18,45 
 
 
 
21,00 

Večerní mše na 
památku Večeře Páně.  

Večerní mše na 
památku Večeře Páně 
(anglicky).  
 
Večerní mše na 
památku Večeře Páně 
(španělsky). 
 
Společná adorace  

 Kostel sv. Tomáše 
 
 
Kostel sv. Tomáše 
 
 
 
Kaple sv. Barbory 
 
 
 
Kaple sv. Doroty 

2.4.2010 VELKÝ PÁTEK  16,00  
18,00 
 
18,15 
 
18,30 
 
18,45 
 
19,00 

Obřady Velkého pátku.  
Křížová  cesta 
(anglicky). 
Křížová  cesta 
(španělsky). 
Obřady Velkého pátku  
(anglicky). 
Obřady Velkého pátku  
(španělsky). 
Křížová cesta 

 
 
  
 

Kostel sv. Tomáše 
 
Kostel sv. Tomáše 
Ambit kláštera sv. 
Tomáše 
 
Kostel sv. Tomáše 
Kaple sv. Barbory 
 
Hora Petřín 

3.4.2010 BÍLÁ SOBOTA  
(kromě 
bohoslužeb 
velikonoční 
vigilie) 

10,00 -
12,00  

Zpověď (česky- 
anglicky- španělsky). 
Žehnání velikonočních 
pokrmů. 

 Kostel sv. Tomáše 

 VELIKONO ČNÍ 
VIGILIE  

20,00  Velikonoční vigilie a 
Vzkříšení.  
(česky–anglicky– 
španělsky)  

 Kostel sv. Tomáše 

4.4.2010 ZMRTVÝCH - 
VSTÁNÍ PÁNĚ 

 9,30 
11,00 
12,30 
17,00 

Česká mše sv.  
Anglická mše sv.  
Španělská mše sv.  
Česká mše sv. 

Průvod v kostele  
Průvod v kostele. 

Kostel sv. Tomáše 
Kostel sv. Tomáše 
Kostel sv. Tomáše 
Kostel sv. Tomáše 

5.4.2010 PONDĚLÍ 
VELIKONO ČNÍ  

 9,30  Česká mše sv. 
 

Průvod v kostele. 
Žehnání 
velikonočních 
pokrmů 

Kostel sv. Tomáše 

 

 

 



 8                        www.augustiniani.cz             Tolle Lege                       Duben     2010 
 

 

XII. Augustiniánský týden  

„ Sv. Augustin kn ěz“ 

„Pro Vás jsem biskup, s vámi jsem křesťan“  

(Sv. Augustin) 

Program 
 
19. dubna 
18:00  Úvodní slovo: Sv. Augustin kněz a biskup. 
18:35 Daniela Foltýnová: Filozofický problém času u sv. Augustina v XI. knize 
Vyznání v kontextu současného myšlení  
. 
  
 
20. dubna 
18:00   Premiéra filmu: „Sv. Augustin“ (1. část). 
 
 
21. dubna 
18:00   Premiéra filmu: „Sv. Augustin“ (2. část). 
 
 
22. dubna 
18:00 ThDr. P. Luis Marín OSA: Spiritualita sv. Augustina a augustiniánů 
 
 
23. dubna 
18:00 PhDr. William Faix OSA:  Augustiniánské kláštery za doby Josefa II. 
v Čechách 
 
 
24. dubna: Obrácení sv. Augustina 
19:00  Slavná mše svatá  
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