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Farnost sv. Tomáše - Praha 1  
Červenec/Srpen 2010, r. XIV. č. 152 

„ Ten, který tě bez tebe stvořil, bez tebe tě nespasí!“ 
Sv. Augustin 

 

„Křesťanská víra znamená setkání 

s Kristem, živou Osobou, která dává životu 

nový rozměr, a tím rozhodující směr.“ 
 

                   Benedikt XVI. 
 

 
Sv. Augustin ve své řeholi napsal, že „nejšťastnější je ten, který má to, co 
potřebuje“ a zároveň, že je „lépe méně potřebovat než hodně mít“. Začínají 
prázdniny, čas odpočinku, a my děkujeme při tom Bohu za to krásné, co jsme 
mohli prožívat během tohoto školního roku. A za dar odpočinku! Ať každý má, 
co potřebuje, a najde čas pro Toho, který z nás dělá šťastnější lidi. A pak 
buďme posly naděje. 
 
Radostné prázdniny!  

P. Juan , OSA 
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Pan arciděkan 
 
Moji rodiče a já jsme byli představeni panu arciděkanovi Josefu Fansfutemu na sluštické 
návsi říčanským kaplanem. Pan arciděkan vyprávěl zážitky z konce druhé světové války. 
Než jsme se rozešli, řekl, že patnáctou neděli po sv. Duchu zastoupí svého nástupce ve 
Slušticích. Mše sv. začne v 10 hodin. Pozval mně, budu-li chtít, abych mu ministroval. 
Chtěl jsem. Byla to tridentská mše sv., s česky přečtenými perikopami. Následovalo krátké 
kázání a po mši svaté jsme dlouho seděli v sakristii. Starý kněz vyprávěl, jak studoval a 
bydlel v Klementinu. Jeho konseminaristou byl Jindřich Šimon Baar. Vyprávěl, jak se 
správně rozhodl podle zásady „Kde je biskup, tam je církev“, a hájil čest arcibiskupa 
Františka Kordáče.  Vystihl smysl pro současnost a byl informován o nemoci zdejšího 
kapitulárního vikáře Antonína Stehlíka. Při loučení mi řekl: „ Jsem bohatý, mohu se 
modlit.“ Brzy po tomto setkání pan arciděkan zesnul v kněžském domově v Senohrabech. 
A já stále více vím, že setkání s tímto starým knězem byla milost. 
 

P.A. 
 
 

„Kdyby“ bratra Rogera: 
 
1. Kdyby se vytratil sváteční duch... 
 
2. Kdybychom se jednoho pěkného rána vzbudili v dobře organizované společnosti na 
vysoké technické úrovni, v které by však vyhasl vnitřní život... 
 
3. Věda a technika jsou nevyhnutné na to, abychom jsme zemi udělali obyvatelnou. Ale 
kdybychom přitom zapomněli na spolehlivost víry a  moudrost srdce... 
 
4. Kdyby mateřství Církve nahradily moralizátorské řeči... 
 
5. Kdybychom zanechali dětskou důvěru v Eucharistii a v Slovo Boží... 
 
6.Kdyby modlitba křesťanů dýchala nudou a nebylo by v ní místo na intuici, poezii a 
přítomnost Zmrtvýchvstalého... 
 
… zmizela by radost. 
 
Sv. Pavel nám připomíná prostřednictvím listu k Filipanům: „Radujte se v Pánu vždycky, 
znovu říkám, radujte se!“ Proč nám to tak důrazně sv. Pavel říká? Vždyť kdo by se nechtěl 
radovat? Alespoň chvilku. Ale snad protože se někdy vidím v tom „kdyby“ bratra Rogera, 
mi může scházet radost. 

Br. Jozef  Ržonca, OSA 



 3              www.augustiniani.cz           Tolle Lege                     Červenec/Srpen     2010 
 

 

Augustiniánská škola „sv. Augustin“ 
V letošním roce slaví první církevní školy, které vznikly po revoluci z roku 1989, 

dvacet let svého trvání. Všechny jsou životaschopné a mají dobré jméno díky kvalitní 
výuce a výchovnému působení. 
  Letos vznikl náš zajímavý projekt „augustiniánské školy“, která zahrnuje 
mateřskou školu, první stupeň základní školy a na ni navazující osmileté gymnázium. 
Výuka probíhá v češtině a částečně v cizích jazycích (ve španělštině a v angličtině). 
  Jako spolupracovníky tohoto projektu jsme přizvali zkušené pedagogické 
pracovníky, včetně osob, které mají zkušenost se zakládáním nových škol, i takových, 
které nemají ve státních školách alternaci. 
  Augustiniánská škola v Praze je otevřena rodičům, kteří chtějí dopřát dětem dobré 
vzdělání ve škole, jejímž mottem je: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem.  
Vyplývá z toho, že škola vede žáky k samostatnému a kritickému myšlení, 
k zodpovědnosti za vlastní budoucnost, vede k uvědomování si spoluodpovědnosti za dění 
ve společnosti osobní službou všeho druhu, k chápání druhých lidí, k vnitřní svobodě a 
hrdosti. 
  Škola dbá na individuální doprovázení každého žáka tak, aby se mohly rozvíjet 
jeho dané předpoklady v podnětném a laskavém společenství. 
  K plnění cílů slouží pečlivě vybraný sbor odborných i lidsky kvalitních učitelů, 
zaměstnanců školy, a předpokládá se velmi úzká spolupráce s rodiči a augustiniány. 
Všichni tvoří jedno tvůrčí a duchovní společenství spolu s žáky.  
  Škola naprosto respektuje školní právní normativy českého státu, deklaraci 
lidských práv a práv dítěte a církevní dokumenty související se vzděláváním a výchovou 
v katolické škole. 
  Příslušnost ke katolické církvi není podmínkou, přihláškou do školy rodiče 
deklarují souhlas s prostředky a cíli školy. Ty jsou transparentní a kdykoli k dispozici 
veřejnosti.  

Do dnešního dne máme přihlášeno 15 dětí, do poloviny srpna by měla být 
dokončena oprava budovy, skupina našich učitelů a vychovatelů má připravené plány na 
rozvrh pro děti, dořešují se poslední administrativní problémy. S pomocí Boží začínáme.  

Všichni jste pozváni; přijďte se podívat, jak vypadá naše školka. Na konci července 
budeme mít společnou návštěvu. 

 

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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Avon pochod proti rakovině prsu 
 
 Za horkého sobotního odpoledne na začátku června jsem se přidala ke stovkám dalších, 
kteří proudili na Pražský hrad, aby se zúčastnili pochodu proti rakovině prsu. Posledních 10 let 
sponzoruje kosmetická firma Avon tento pochod, aby zvýšila povědomí o dopadu rakoviny prsu na 
ženy v České republice. 
 Ačkoliv je toto tažení firmy Avon za účelem získání finančních prostředků pro dobrou věc 
chvályhodné, byla bych doufala, že přijde také s informacemi o dobře podloženém spojení mezi 
rakovinou prsu a potratem, antikoncepcí a promiskuitou. Vzhledem k tomu, že jsou tyto tři reality 
základními kameny současného životního stylu, je ovšem pochopitelné, proč různé organizace 
dávají přednost udržování žen v nevědomosti. Na to, aby hlídači přístupu k informacím přiznali 
silné spojení mezi způsobem života a touto život ohrožující nemocí, představuje propagace pilulek, 
potratů a sexuální rekreace příliš velké peníze. 
 Pokoušela jsem se neúspěšně vyzývat etablované vedení, aby zvážilo rozsáhlý výzkum 
zabývající se některými příčinami rakoviny prsu. Letos v květnu se mi konečně podařilo obejít ty 
hlídače a informovat ženy přímo. Ani jsem nečekala, že to bude tak snadné. 
 Stála jsem u hradní brány a nabízela davu žen a mužů proudících nádvořím svůj líbivý 
leták. Na jedné straně slova „rakovina prsu“ a růžová stužka a na druhé straně informace. Během 
10 minut moje zásoba letáků zmizela a 100 účastníků pochodu mělo v ruce pravdu. Ať už 
uvedeným skutečnostem uvěří nebo ne, přinejmenším byli takto vystaveni informacím, které 
mohou zachránit život. 
 Až bude Avon pochodovat příští rok, byla bych ráda připravena s několika dobrovolníky a 
tisícem letáků. Za dobu kratší než 10 minut můžeme varovat nejméně 1000 žen o vlivu, jaký může 
mít jejich volba životního stylu na riziko onemocnění rakovinou prsu. Nechcete se ke mně přidat? 
 
Suzanne Formanek 
Koordinátorka „Silent No More Awareness Campaign“ v ČR 
Další informace je možno najít na: www.Abortionbreastcancer.com  
 

 
Potkala jsem… 

 
se v kostele s pokladní z vesnické samoobsluhy. Komentovala stažení desetníků a 
dvacetníků z peněžního oběhu jako pohrdání zákazníků penězi. Předpokládá, že stejný 
osud potká padesátihaléře a třeba časem i koruny. Jako příklad uváděla denní mávání 
rukou a povýšené „To si nechte!“ nejméně padesáti místních školáků u pokladny. Ti se 
ráno v samoobsluze zásobují svačinami (cola, brambůrky, lízátka, sušenky). Odhadla, že 
jeden školák za týden odmítne průměrně dvě koruny, měsíčně osm a za rok osmdesát 
korun. A v pokladně je za tu dobu bezpracně „vydělaných“ patnáct set, protože úplně 
stejně se chovají rodiče, od kterých jejich potomci toto chování odpozorovali. Pokladní 
měla snahu děti na nehospodárné zacházení s penězi rodičů upozornit. 
Naprosto nepochodila. Jen se dozvěděla, že se jí teď po vsi říká „Alena šetřílek“.  

Eva B. 
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Ještě k Noci kostelů 2010 
 

Největší akce  v katolické církvi v posledních dvaceti letech v Čechách!    Tak jsme u sv. 
Tomáše zhodnotili Noc kostelů. Iniciativa překonala naše očekávání. Od šesti hodin, kdy 
byl kostel otevřen, lidé přicházeli "nonstop" (během celého večera asi 1650 lidí). 
V prvních hodinách, po zvonění, se v kostele setkaly děti. Absolvovaly soutěž po kostele, 
kde měly najít značky, určité anděly anebo oltáře. Neangažovaly se jenom děti, ale i 
dospělí. Mezitím lidé poslouchali v kostele hudbu skupiny "Proti proudu", hudbu od 
mladých lidí pro mladé lidi. Mší sv. začal program pro dospělé. Celonoční adorace, 
možnost podívat se do míst - v klášteře i v   kostele - kam se obvykle návštěvník nemá 
šanci se dostat, vystoupení Svatotomášského sboru, které  bylo přijato s nadšením a kostel 
byl plný lidí, kteří přestali přecházet, sedli si a poslouchali, a ukončení prohlídky 
v klášterní kavárně, udělaly z této noci v kostele jedinečnou příležitost poznat jinou tvář 
církve.  A jsme rádi, že církev, aspoň na jedinou noc, se stala místem setkávaní - mezi 
lidmi, a také s Bohem; domem se skleněnými stěnami. Otevřené dveře a pohoda v kostele 
by měly být pořád, i během celého roku, aby naše kostely, jako 28. 5. 2010, byly místem, 
kde se každý člověk cítí doma. 

P. Juan OSA 
 

Tradi ční modlitby k požehnané Matce Boží 
 
Dlužíme obzvláštní úctu požehnané Panně Marii, protože ona dala život našemu Pánu a 
Spasiteli Ježíši Kristu, Synu Božímu (Lk 1,35), a tak se stala Matkou Boží. Řekové ji 
nazývali Theotokos a Slované Bohorodicja, což doslovně znamená Bohonositelka. Titul 
„Theotokos“ byl Marii přiznán na Třetím ekumenickém koncilu v Efesu v r. 431. 
Učení o Marii jako „Theotokos“ (kromě následovníků Nestoria v Persii, kteří zde založili 
tzv. nestoriánskou církev) bylo s nadšením přijato celým křesťanským světem a dodalo 
velký impuls veřejné úctě k požehnané Panně Marii (srv. Byzantine Leaflet Series, č. 11, 
1979). Jistě také přispělo k definitivní formulaci a veřejné recitaci starobylé mariánské 
modlitby, známé Slovanům jako Bohorodice Divo: 
Buď zdráva, panenská Matko Boží, plná milosti, Pán je s Tebou. Požehnaná jsi Ty 
mezi ženami a požehnaný je plod Tvého lůna, protože jsi porodila Krista, Spasitele a 
Zachránce našich duší. 
Jádro této tradiční mariánské modlitby, známé také jako Andělské pozdravení, se skládá ze 
slov, kterými Archanděl Gabriel pozdravil Marii: „Buď zdráva, plná milosti, Pán s Tebou“ 
(Lk 1,28), a ze slov, které jí řekla Alžběta: „Požehnaná jsi Ty mezi ženami a požehnaný je 
plod Tvého lůna“ (Lk 1,42). Na konec modlitby bylo připojeno několik slov 
vysvětlujících, proč má být požehnaná Panna Maria tak velebena: „Protože Ty - panenská 
Matka Boží - jsi porodila Krista, Spasitele a Zachránce našich duší.“ 
 

P. William  S. Faix, OSA 
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Zápis ze zasedání pastorační rady a ekonomické rady farnosti sv. Zápis ze zasedání pastorační rady a ekonomické rady farnosti sv. Zápis ze zasedání pastorační rady a ekonomické rady farnosti sv. Zápis ze zasedání pastorační rady a ekonomické rady farnosti sv. 
Tomáše, Josefská 8, Praha 1, uskutečněnéhoTomáše, Josefská 8, Praha 1, uskutečněnéhoTomáše, Josefská 8, Praha 1, uskutečněnéhoTomáše, Josefská 8, Praha 1, uskutečněného    dne 24. června 2010dne 24. června 2010dne 24. června 2010dne 24. června 2010    

    
Úvodní modlitbaÚvodní modlitbaÚvodní modlitbaÚvodní modlitba    
Zhodnocení pastoračního programu 2009/2010Zhodnocení pastoračního programu 2009/2010Zhodnocení pastoračního programu 2009/2010Zhodnocení pastoračního programu 2009/2010    
Program na rok 2010/2011Program na rok 2010/2011Program na rok 2010/2011Program na rok 2010/2011    
Ekonomická situaceEkonomická situaceEkonomická situaceEkonomická situace    
Program o prázdnináchProgram o prázdnináchProgram o prázdnináchProgram o prázdninách    
Dotazy a žádostiDotazy a žádostiDotazy a žádostiDotazy a žádosti    

                                                                                                                                                                                                                        
Po úvodním přivítání a modlitbě se všichni přítomní členové  pastorační a  ekonomické rady farnosti 
shodli, že základní dvě zadání pro uplynulý pastorační rok ve farnosti, a to: rok kněžírok kněžírok kněžírok kněží a prosby za 
kněžská povolání a myšlenky sv. Otce Benedikta XVI.myšlenky sv. Otce Benedikta XVI.myšlenky sv. Otce Benedikta XVI.myšlenky sv. Otce Benedikta XVI. při návštěvě ČR v září 2009, byly naplněny. 
 
ad 2) Zhodnocení pastoračního programu 2009/2010 ad 2) Zhodnocení pastoračního programu 2009/2010 ad 2) Zhodnocení pastoračního programu 2009/2010 ad 2) Zhodnocení pastoračního programu 2009/2010     
*práce s rodinami: 
- adventní putování Jezulátka rodinami se osvědčilo: pro větší propagaci u širšího okruhu rodin ve 
farnosti uskutečníme oznámení  již v říjnovém čísle Tolle lege  
- knihy o návštěvě sv.Otce v ČR budou i nadále k dispozici u Marie Šárové a Mahuleny Křenkové 
k zapůjčení 
- děkovná pouť první části farníků do Říma se uskutečnila ve dnech 15.4.-18.4.2010; druhá část 
farníků (většinou španělská komunita) se připravuje na podzim  
*práce s ministranty: 
- návštěva ministrantů v Krakowě byla velmi přínosná; v příštím roce se též uskuteční „proškolení“ 
malých ministrantů a ministrantek  (Miloš Kopa ve spolupráci s Annou Pechovou) 
*práce s mládeží: 
- velmi dobře byla hodnocena iniciativa mládeže při získávání části prostředků na srpnovou cestu do 
Londýna - „prodej koláčů v refektáři“ (prodejem si získali cca ½ nákladů; ¼ si budou hradit z vlastních 
prostředků a ¼  bude uhrazen z rozpočtu). Kavárna v kryptě je provozována mládeží od dubna vždy ve 
středu, v tomto projektu se bude i nadále po prázdninách pokračovat. 
*Noc kostelů (28.5.2010) 
- velmi úspěšný projekt, který ukázal veřejnosti otevřenost naší farnosti. Kostelem P.M. pod řetězem, 
který se též k projektu na poslední chvíli připojil,  v průběhu večera prošlo 650  návštěvníků.  
*činnost farní charity 
- v uplynulém roce se zvýšil počet bezdomovců docházejících v sobotu na ranní snídaně a pro oděvy. 
Činnost opět obnovíme v září.  
*spolupráce všech tří farních komunit 
- velmi úspěšné byly letos „Farní slavnosti“, kterých se zúčastnily všechny tři komunity v hojném počtu. 
    
ad 3) Program na rok  2010/2011ad 3) Program na rok  2010/2011ad 3) Program na rok  2010/2011ad 3) Program na rok  2010/2011    
- v září 2010 (při prvním zasedání pastorační rady farnosti) budou upřesněny hlavní myšlenky pro 
následující pastorační rok (např. zaměřit se na „Rok Písma sv. a  křest“) 
 
ad 4) Ekonomická situacead 4) Ekonomická situacead 4) Ekonomická situacead 4) Ekonomická situace    
- podařilo se dokončit opravu střechy 
- nevelký příspěvek ministerstva kultury (200 tis. Kč)  na opravu varhan bude použit na I.etapu opravy, 
tj. započne se s opravou skříně varhan; současně pokračují přípravy na podání žádosti o evropský 
grant na celkovou opravu varhan 
    
ad 5) Program o prázdnináchad 5) Program o prázdnináchad 5) Program o prázdnináchad 5) Program o prázdninách    
- 4.7. v 9,30 hod. poutní mše svatá ke sv. Tomáši 
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- 15.7.-24.7.: Tábor 2010 
- 9.8.-15.8.: Setkání augustiniánské mládeže v Londýně 
- 28.8. v 18,00 poutní mše svatá - slavnost sv. Augustina 
- 1.9.2010 : Požehnání nově otevřené augustiniánské školy v Praze 
- pravidelná činnost ve farnosti opět začne 14.9.2010  
 
ad 6) Dotazy a žádostiad 6) Dotazy a žádostiad 6) Dotazy a žádostiad 6) Dotazy a žádosti    
* v září bude znovu aktualizován „Farní adresář“ 
* připravují se nové „propagační materiály naší farnosti“, tzn. nové pohlednice a cizojazyčný dvojsklad 
o historii kostela sv. Tomáše s fotografiemi 
* Připravuje se projekt stále fungujících elektronických informací na místo původní nástěnky umístěné 
na kostele sv. Tomáše a proto se hledá pro zřízení  této „elektronické nástěnky“ sponzor .  
* v průběhu letních prázdnin bude spuštěna nová verze webových stránek naší farnosti 
* připravuje se projekt „Podpora žáka ze sociálně slabších rodin v naší škole“  
 

                                                                                                        Zapsala: 24.6.2010 Marie Hradecká 

Dobrou chuť…! 
Pařížské kostky 

 
Na těsto budeme potřebovat: 

440 ml polohrubé mouky, 220 ml moučkového cukru, 110 ml oleje, 220 ml mléka, 2 - 3 lžíce 

kakaového prášku, 1 prášek do pečiva, 3 vejce 
Na krém budeme potřebovat: 

400 - 500 ml smetany ke šlehání (čím víc procent tuku, tím lépe), 2 tyčinky ledové kaštany (po 
50 g) 

na posypání: 1 kokosová tyčinka Margot (100 g) 
 

Postup 
Smetanu svaříme s kaštany a chvilku povaříme, necháme vystydnout a dáme do lednice ( nejlepší 
je to den předem). 
Vše na těsto dáme do mísy a vyšleháme na hladké těsto. Nalijeme na hlubší plech vyložený 
papírem na pečení a pečeme 20-25 minut při 180 stupních. Necháme vychladnout. Ušleháme si 
svařenou šlehačku na hustý krém. Rovnoměrně ho rozestřeme na placku. Můžeme to posypat 
rozstrouhanou Margot čokoládou, ale podle mne je to velmi aromatické, tak to sypu jen 
čokoládovým zdobením, co mi zbylo od Vánoc. 
Koláč máme schovaný v lednici a před podáváním nakrájíme na kostky. 
Přeji Vám krásné prožití prázdnin a dobrou chuť.                                                                                          

Hanka  
** V tomto měsíci mají narozeniny tito naši farníci:  
 

Červenec:Matěj Kučera, 2.; Jan Pech, 7.; Josef  Jílek, 9.; Natalie Uberallová, 9.; Anička a 
Liduška Brčákovy, 11.; Jana Uberallová, 12.; František Futera, 14.; Marie Lochmanová, 15.; 
Václav Brčák, 15.; Romana Herzingová, 20.; Andulka Šárová, 23.; Milena Uberallová, 24.; Tomáš 
Brousil, 27.; sestra Maria Rosa, 30.; Jaroslav Urban, 31.  

Srpen: Jakub Kučera, 1.; Jaroslav Urban, 2.; Helena Pajskrová, 4.; Tomáš Hovorka, 8.; Julie 
Telcová, 10.; Zdeněk Trefný, 16; Marie Jelínková, 16.; Lucie Doležalová, 21.; Jana  Pechová, 24.; 

Natálie Akovantseva, 27.; Jarmila Attlová, 31. 
Vše dobré pro každého, s jistotou, že se za něj modlíme.
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Víš, že…? 

 
* 4. července slavíme ve farnosti svátek hlavního patrona sv. Tomáše. Poutní slavnost 
v 9:30 hod.   
 
* Celonárodní kampaň „Silent No More“ je sdílení pravdy o potratech a jejich 
negativním dopadu na ženy a jejich okolí. Kontakt: www.SilentNoMoreAwareness.org 
 
* TÁBOR 2010 : „Uvidíme se“ na Skype, na ICQ, na Facebook, nebo …Zaječov  15. – 
24. července 2010 
 
* Mezinárodní setkání augustiniánské mládeže v Londýně od 9. do 15. srpna 2010. 
 
* Farní kalendář můžete sledovat na naší internetové stránce www.augustiniani.cz 
 
* 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.   
 
* Všechny činnosti ve farnosti končí 18. června.  Začínáme po prázdninách 15. září. 
 
* Poslední mše sv. ve všední den v 19:00 hod před prázdninami bude 29.6. Příští mše 
sv. v 19:00  bude 14. září.  
 
*V sobotu 28.srpna v den slavnosti sv. Augustina bude v kostele sv. Tomáše od 18,00 
hodin slavena poutní mše svatá 
 
* 13. srpna u sv. Kajetána: poutní mše svatá v 19:00 v kostele v Nerudově ulici.  
 
* Úklid kostela během prázdnin vždy v pátek po 15. hodině. Přijďte nám pomoci, pokud 
máte čas!!  

Příští číslo Tolle Lege vychází 5. září 
 

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 


