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Farnost sv. Tomáše - Praha 1  Červen 
2010, r. XIV. č. 151 

„Největší hloupost, kterou může člověk udělat, je pokusit se, marně, klamat sám sebe.“ 
Sv. Augustin 

PŘED LÉTEM 
Blíţí se konec školního roku, farního roku. Zimní vítr a déšť nedokáţou zamlčet, ţe 

je jaro. Pole a parky se probudí. A naše farnost bují aktivitou. Pouti, oslavy, přednášky, 
rekolekce, svátosti, dospělí, děti, mládeţ... všichni a všechno se zdají být v pohybu. 
Farnost ţije jako tělo, jako ţivý organismus. Ve svatostánku Pán Jeţíš, jako srdce, tepe a 
oţivuje tuto komunitu.  

Blíţí se konec roku. Tohoto roku, který začal návštěvou našeho Svatého Otce 
Benedikta XVI. Nedávno jsme se vrátili z návštěvy, další farníci budou putovat do Říma 
ještě v říjnu. Rok, ve kterém jsme se modlili za kněze, a my kněţí jsme se snaţili o obnovu 
a zlepšení. 

Je těţké ocenit, jestli to byl dobrý rok. To všechno opravdu důleţité, co se děje ve 
farnosti, není vidět. Jestli se někdo obrátil, zda někdo poznal vlastní povolání, kdo miluje 
více, kdo je blíţ Bohu. Farnost je pouze kanál, katalyzátor, který nabízí příleţitosti, 
abychom se setkali s Pánem, abychom proţívali náš vztah s Ním. V ţivotě farnosti se 
proplétají jako ve velkém gobelínu osobní historie kaţdého z nás. Pro někoho to byl 
normální rok, kdy proţíval víru klidně, a farnost byla jako  domov, kde uţ ţijeme dlouho a 
poznáme kaţdý koutek. Někdo jiný se připravuje na křest nebo byl biřmovaný. Moţná 
skoro všechno je objev. Někdo ztratil příbuzného, proţíval nemoc, přestěhoval se... a 
potřeboval ve farnosti útočiště.  

Ve farnosti našli mnozí také moţnost se uplatnit, pomoci, dávat. Učitelé, katecheté, 
lektoři, členové farních rad, komise, která připravovala projekt augustiniánské školy, 
brigádníci, fraternita, lidé z charity... Všem patří naše vděčnost a modlitba. 

Je cítit rodinná radost. Radost, ţe jsme spolu, ţe máme toho druhého. Z kaţdé 
komunity, ve třech jazycích, z tolika kultur, patříme k sobě.  

Kaţdý z nás můţe pro sebe ocenit, jaký byl farní rok. Rostl/a jsem? Prohloubil se 
můj vztah s Bohem? Mám přátele mezi bratry a sestrami? 

Myslím si, ţe jako rodina jsme rostli. Díváme se dopředu s důvěrou.  
Teď, v létě, bude farnost ţít v trochu jiném rytmu. Odpočine si trochu. Ti, kdo 

budou venku, se modlí s námi z dálky, zůstaneme spojení těmi pouty, které nás spojují s 
Jeţíšem. Srdce farnosti dál tepe u Svatostánku. Nabereme energii na další rok.  A uţ se 
těšíme. 

Poţehnané léto pro všechny. I během léta budeme tolik věcí proţívat spolu! 
P. Antonio Rivas, OSA 
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První pouť 

Bylo to před 65 lety. Kdyţ dozněly poslední výstřely 2. světové války, říčanští 
farníci se rozhodli poděkovat za mír u Paladia země české ve Staré Boleslavi. Rodiče 
s bratrem v kočárku a já jsme šli poutníkům naproti. Příkopy byly plné válečné techniky a 
já byl velice hrdý, ţe jsem došel aţ do Pacova. Tam jsme se setkali s vracejícími se 
poutníky. Za kříţem kráčel mladý muţ v černé klerice, tehdejší říčanský kaplan, který 
pouť organizoval. Pak šli poutníci a poutnice. Zpívali „Tisíckrát pozdravujeme Tebe“. A 
pak uţ 2 koně táhli ţebřiňák vyloţený otepmi slámy. Na něm seděli znavení poutníci a 
poutnice. Čísi ruce mě vyzvedly na ţebřiňák a já dojel aţ k Mariánské soše na říčanském  
náměstí, kde byla závěrečná poboţnost. Dnes uţ jsem příliš starý, abych došel k Paladiu 
české země ve Staré Boleslavi. Ale, nakonec, za český národ se mohu modlit i jinde. 

P. A 

Jak to vypadá s náboženstvím ve světě? 
 
1. KŘESŤANSTVÍ 
Počet vyznávajících: 2 200 000˙000 
Období vzniku: přelom letopočtu 
Kde?: západní svět, Rusko, Latinská Amerika, 
střední a Jiţní Afrika, Filipíny 
2. ISLÁM 
Počet vyznávajících: 1 600 000˙000 
Období vzniku: 7. století 
Kde?: západní, střední a jihovýchodní Asie, 
severní Afrika 
3. HINDUISMUS 
Počet vyznávajících: 1 200 000˙000 
Období vzniku: 1. tisíciletí př. n. l. 
Kde?: Indie 
 4. ČÍNSKÉ TRADIČNÍ NÁBOŢENSTVÍ 
(taoismus, konfucianismus aj.) 
Počet vyznávajících: 400 000˙000 
Období vzniku: 4.-3. století př. n. l. 
Kde?: Čína 
5. BUDDHISMUS 
Počet vyznávajících: 350 000˙000 
Období vzniku: 5. století př. n. l. 

Kde?: Indie, Srí Lanka, východní Asie 
 6. SIKHISMUS 
Počet vyznávajících: 23 000˙000 
Období vzniku: začátek 16. století 
7. JUDAISMUS 
Počet vyznávajících: 18 000˙000 
Období vzniku: konec 2. tisíciletí př. n. I. 
Kde?: Izrael, USA, ţidovské diaspory po celém 
světě 
8. DZINISMUS 
Počet vyznávajících: 10 000˙000 
Období vzniku: 5. století př. n. I. 
Kde?: Indie, východní Afrika 
9. BAHA'1 
Počet vyznávajících: 8 000˙000 
Období vzniku: 19. století 
Kde?: Indie, USA, minority po celém světě 
10. CEONDOISMUS 
Počet vyznávajících: 3 000˙000 
Období vzniku: 19. století 
Kde?: Korea 

 

Přísloví 
Mám ráda přísloví, jsou v nich uchované myšlenky a zkušenosti našich předků. Ale i dnes vznikají 
myšlenky, úvahy a dialogy, které stojí za to, aby byly sděleny širokému okolí. Jeden takový mi 
poslala jedna z mých dcer. Je moţné, ţe to je něco staršího, ale já to nikdy nikde nečetla a je 
krásné, ţe v době, kdy nám mailem přichází spousta hloupostí, si najde někdo čas, ţe rozesílá toto. 
Mohla bych si sednout k počítači a rozeslat to na všechny adresy, které mám uloţeny, ale já bych 
to chtěla předat i těm, které nemám v počítači.  
Ptá se láska přátelství: 
Proč jsi tu ty, když jsem tu já? 
A přátelství odpoví: 
Abych vykouzlil úsměv tam, kde ty necháváš slzy...       Hanka 
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Noc kostelů u sv. Tomáše 
 

Děkujeme všem farníkům a přátelům 
(zvlášť skupině mládeţe), kteří pomáhali při 
organizaci Noci kostelů u nás. Program byl 
velmi pestrý a návštěvníci byli nadšení naší 
otevřeností a radostnou atmosférou v kostele 
a klášteře. Kaţdý  dostal  dárek (prach 
z knihovny 17.století), podíval se na 
krásnou výstavu, poslouchal  nádhernou 
hudbu, čtení z Písma a ochutnal naše slavné 
svatotomášské pivo. Zúčastnilo se u nás 
1650 lidí. Chvála Bohu za to!  
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Devět otázek 

Do 19. 6. 2010 si celá církev připomíná Rok kněţí jako oslavu výročí smrti sv. Jana Maria 
Vianneye. K tomuto výročí, a k zamyšlení mezi farníky a přáteli, jsme v posledních 7 
číslech TOLLE LEGE publikovali rozhovory - portréty konkrétních kněţí (jejich cesta ke 
kněţství, ale i jejich další sluţba…) a portréty nejznámějších „svatých kněţí 
augustiniánů“.  Dnes představíme v posledním portrétu sv. Jana ze Sahagúnu, OSA, 

kněze. 

 

Narodil se v Sahagúnu (León) kolem roku 1430 ve význačné rodině. Otec mu ještě jako 
mladičkému a před vysvěcením na kněze vymohl církevní obročí s péčí o duše, pouze z hmotných 
důvodů. Jan však k ţalosti své rodiny obročí nepřijal. Byl přesvědčen, ţe něco takového se 
nesrovnává s vůlí Boţí. Pro jeho veliké nadání jej přivedli k šlechetnému biskupovi burgoskému 
Alfonsovi z Kartageny, aby mu byl k ruce. Ten je vysvětil na kněze. 

Protoţe Jana ţivot na biskupském dvoře neuspokojoval a nelákalo jej ani stát se kanovníkem, 
coţ mu slibovali, aby jej udrţeli v Burgosu, odebral se do Salamanky, kde se horlivě věnoval 
studiu a současně i kazatelství. Z touhy po větší dokonalosti vstoupil 18. června 1463 do 
augustiniánského řádu a sliby sloţil 28. srpna 1464. Vynikal pokorou a přímostí, neúnavně kázal, 
šířil pokoj a snášenlivost v ohledu sociálním, rovněţ rázně obhajoval práva dělníků. Choval 
velikou úctu k Nejsvětější Svátosti. Zemřel v Salamance 11. června 1479 a jeho tělo tam 
uchovávají v novém katedrálním kostele. 

 

Ze „Života bratra Jana Sahagunského“ napsaného Otcem Janem 

ze Sevily. 

 Blaţeného Jana přidruţili ke dvoru burgosského biskupa, protoţe se cele věnoval bohosluţbě a 
svému představenému se zalíbil do té míry, ţe mu uděloval různé úřady. Jenţe Jan poţádal svého biskupa, 
aby směl odejít někam do samoty, kde by mohl dokonaleji slouţit Bohu. Biskup se domníval, ţe pro svou 
ţádost nemá jiný důvod, neţ ţe mu připadá nepatrné, co mu doposud přislíbil dát. Jan na to řekl: „Takové 
věci mě nelákají, ani na ně nemyslím. Naopak, prosím Vaši milost, abyste raději uváţil, komu s nejlepším 
svědomím předat obročí mně svěřená. Já si je rozhodně neponechám.“ 

Potom z touhy po dokonalosti se připojil k našemu svatému řádu, a kdyby se mě někdo zeptal, jak 
se choval k zbědovaným a ztrápeným, k vdovám a k utiskovaným sirotkům nebo k lidem potřebujícím 
pomoc a k nemocným, odpovím mu, ţe jej vedlo jakési přirozené hnutí k tomu, aby pomáhal všem, jak 
zboţným napomínáním, tak sbíráním almuţen na ten účel. 

Podobně se snaţil přivést všechny k míru a k svornosti, urovnával nepřátelství a sváry. Tak se stalo, 
kdyţ dlel v Salamance, ţe zabránil mnoha vraţdám, protoţe se občané rozdělili na několik stran. 

Na jeho kázání se sbíhalo mnoho lidí, tak mocně je to táhlo ze široka a daleka, a říkali: „Uslyšíme 
oblíbeného kazatele.“ Jako kazatel byl nebojácný a nikdy nesmlčel pravdu, kdyţ ji měl říci na pravém místě 
a v pravý čas. 

Opravdu dosvědčuji, ţe mi tvrdili, jak horlivě vytýkal šlechtě nezájem o rodinné záleţitosti, ţe 
nespravedlivě drţí cizí majetek; i těm, kteří jim napomáhají a podporují špatnosti; napomínal ty, kteří 
utlačují poddané, zákeřníky a vůdce jejich skupin. Proto nikdo nepochyboval, ţe všemohoucí Bůh mluví jeho 
ústy, aby napravil především tehdejší šlechtu. Svobodně hlásané slovo tak mocně zapůsobilo na vévodu 
Albána, ţe zaslechli, jak kromě jiného říká: 

„Nikdy, otče, nedáš uzdu svému jazyku?“ 
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Na to světec, který dosud mlčel, řekl: 
„A proč, pane, vystupuji na kazatelnu? Abych zvěstoval posluchačům pravdu, anebo abych je pro 

ostudu pochlebováním hladil? Jak vladař máš vědět, ţe kazatel musí být připraven hlásat pravdu a tedy tepat 
nedostatky i pochválit ctnost a ţe kvůli tomu má být ochoten jít i na smrt.“ 
 Pro pravdu se vydával v nebezpečí nejen před samotným vévodou Albánem, nýbrţ i před mnohými 
šlechtici a měšťany, takţe vůbec nepochybujeme, ale s jistotou tvrdíme, ţe jej nějaká lehká ţena chtěla 
otrávit. 
 Tvoje Jasnost ví, ţe míval ve zvyku denně slouţit mši svatou. Nikdy ji nevynechal, leda pro 
nevyhnutelnou povinnost jinou. Nejsvětější oběť slouţíval tak zdlouhavě, ţe se nemohl nikdo najít, kdo by 
mu ministroval. Protoţe Jan chodíval ke zpovědi k svému převorovi, tento poručil podřízeným, aby snášeli 
Janovy zvláštnosti při mši a nijak jej nerušili. 

V této svátosti se mu zjevila i Boţí dobrota. Sám Kristus se mu ukázal v Boţím tajemství, 
tělesnýma očima ho viděl a slyšel ho i mluvit. Otec převor P. Martin de Spinoza mi řekl tato jasná slova: 
„Prohlašuji, vám, důstojnosti, ţe Jan, jak mi vyznal, proţíval tak často zjevení při Nejsvětější oběti, ţe ‚jsem 
byl u vytrţení v jakési posvátné bázni, připadal jsem si jako mrtvý a ţe se zhroutím na zem‘.“  

 

 
Slavnostní ukončení roku kněží  
 
Papeţ Benedikt XVI., který loni v červnu u příleţitosti 150 výročí úmrtí sv. Jana Maria 
Vianneye, faráře arského, vyhlásil Rok kněţí pod heslem "Věrnost Kristova, věrnost 
kněze", jej zakončí dne 19.6.2010. Stane se tak v rámci Světového setkání kněţí na 
náměstí sv. Petra ve Vatikánu, jehoţ se účastní.  
V Arcidiecézi praţské budeme anticipovat tuto událost v katedrále sv. Víta, Václava a 
Vojtěcha při slavení eucharistie v den titulární slavnosti – Svatovítské pouti - dne 
15.6.2010 v 18 hodin.  Celebrovat bude arcibiskup praţský Mons. Dominik Duka OP 
s přítomnými kněţími. Zváni jsou všichni duchovní i laici. 

 
 

 Augustiniánská škola „sv. Augustin“ 

 
 
 

Zápis do školky ještě probíhá!  Klášter sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 
Praha 1. Tel.: 602684538 

Mluvte o tom mezi přáteli!! 
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Víš, že…? 
* Modlitba Taizé v naší farnosti bude první čtvrtek v měsíci, dne 3. června od 19:30 hod. 
v klášterním refektáři 

* V neděli 6. 6. od 9:30 slavíme ve farnosti slavnost Božího Těla. Budeme mít společnou 
mši sv. s ostatními komunitami farnosti a po ní průvod po Malé Straně s Eucharistií: kostel 
sv. Josefa, kostel Panny Marie pod Řetězem a ukončení u Praţského Jezulátka. 

* V úterý 8. 6. vychází v Katolickém týdeníku příloha „vezmi a čti“, příloha augustiniánů 
v Čechách, kde se dozvíte více věcí o nás, o naší farnosti a činnostech.  

* T I C H Ý  H L A S  PRO SVATOU ZEMI.  IX. ročník. Neděle 6. června 2010   
Libčice nad Vltavou. http://libcice.peplum.cz 

 
* Celonárodní kampaň „Silent No More“ je sdílení pravdy o potratech a jejich negativním 
dopadu na ţeny a jejich okolí. Kontakt: www.SilentNoMoreAwareness.org 

 

* V neděli 13.6. v 16,00 se uskuteční koncert ke cti patrona kostela sv. Tomáše. 
Svatotomášský sbor a Verner Collegium provedou skladby H.Purcela, J.S.Bacha, 
J.Churáčka, F.X.Thuriho, T.L.da Vittorii a D.Zipoliho. Řídí J.Churáček a Pavel Verner. 
 

* Brigáda v našem klášteře ve sv. Dobrotivé v Zaječově. Tento měsíc se setkáme 19.6. 
Sraz před kostelem sv. Tomáše v 9:15 hod. Zpět budeme okolo 18:00 hod. Dík! 
 

* Skupina mládeže ve farnosti chystá v neděli 20. 6.  po mši sv. v refektáři prodej 
„koláčků“. Výtěţek bude pouţit pro jejich cestu do Londýna na mezinárodní setkání 
augustiniánské mládeţe v srpnu 2010. Podpořme, prosím, mládeţ naší farnosti! 

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

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

* Chcete kaţdý 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 můţete dostat Svatotomášské černé pivo, vařené podle receptury, 
která se zachovala v klášteře od 17. století. Příspěvek za pivo bude pouţit na opravu 
varhan kostela sv. Tomáše.   

 
**Všechny činnosti ve farnosti končí 18. června.  Začínáme po prázdninách 15. září. 
 
** Společné setkání pastorační a ekonomické rady farnosti bude 24.6 od 19:30 hodin 
 
**Poslední mše sv. ve všední den v 19:00 hod před prázdninami bude 29.6. Příští mše 
sv. v 19:00  bude 14. září.  
 

http://libcice.peplum.cz/
http://www.silentnomoreawareness.org/
http://www.augustiniani.cz/
mailto:osaprag@augustiniani.cz
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** V tomto měsíci mají narozeniny tito naši farníci:  
Tomáš Hora 3.; Ludmila Polová 3.; Anna Pechová 7.; Petr Svoboda 7.; František Šnajdr 7.; 
Jan Brčák 11.; Barbora Svobodová 12.; Dagmar Cahová 13.; Pavel Verner 16.; Lenka 
Šlechtová 17.; Michael Verner 28.; Monika Pokorná 28.; Eva Šťastná 30. 
 

Vše dobré pro kaţdého, s jistotou, ţe se za něj modlíme. 
 
Uţ měsíc funguje v farnosti naše  kavárna "V kryptě".  Je to projekt mládeţe naší 
farnosti a zváni jsou všichni, kteří chtějí posedět v příjemném prostředí, popovídat si a dát 
si něco dobrého. Otevřeno bude kaţdou středu od 18 do 23 hodin. Těšíme se na vaši 
návštěvu!!! 

 

Dobrou chuť…! 
Míša řezy 
Takovým trochu slavnostnějším koláčem, spíše dortem, jsou Míša řezy.  
Na těsto budeme potřebovat: 6 vajec, 6 lţic pískového cukru, 1,5 lţíce oleje, 6 lţic polohrubé mouky,                               
                                               1 prdopeč a 2 lţíce kakaa. 
Na tvaroh budeme potřebovat: 3 tvarohy, 25 dkg změklého másla, 25 – 30 dkg moučkového cukru a   
                                               vanilkový cukr. 
Čokoládovou polevu si uděláme podle svého.   
Ţloutky ušleháme s cukrem do pěny, přidáme olej, mouku smíchanou s kakaem a  prdopečem a současně 
s tím po částech sníh ze 6 bílků. 
Těsto rozestřeme na vymazaný a vysypaný plech a upečeme. Po vychladnutí potřeme tvarohem a polijeme 
polevou. Necháme v lednici do druhého dne. 
                                                                           Dobrou chuť.              Hanka 

 

TÁBOR 2010  

„Uvidíme se“ na Skype, na ICQ, na Facebook, nebo … 

 
Zaječov  15. – 24. července 2010 

PŘIHLÁŠKY: Do 15. června na e-mail: osaprag@augustiniani.cz 
 

mailto:osaprag@augustiniani.cz
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VII.FARNÍ SLAVNOSTI 

 

Sdílíme 
Kostel sv. Tomáše 

4.-6. června 2010  

Pátek, 4. června 
 19:00 Kino v klášteře 
Sobota, 5.června 
 15:00-17:00 Program pro děti: soutěţ v malování, tanec, piňata, vystoupení kouzelníka, aj. 
 17:00-18:30 Program pro rodiny: soutěţe, hry, latinskoamerická hudba, tanec, petanque, 
občerstvení (sladké i slané) aj. 
 18:00 Mše sv. (angl.)  
 19:00 Grilování pro všechny 
 21:21 Tombola 
 21:50 Ohňostroj 
 22:00 Klášterní překvapení   
Neděle, 6.června 
 9:30 Mše sv.  (čs./angl./šp.) 
 19:30 Divadelní představení Tristan a Isolda 

Pro vnitřní potřebu církve vydává 
©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2010  

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/

