
„Na tomto světe, jsou nutné dvě věci: zdraví a přítel. Jsou o přirozeně hodnoty.“ 
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L P + 2011 
Rok plný nadějí, radosti a lásky pro všechny! 

 
 

Díky vám za přízeň a za to, že kvůli Vám má naše práce smysl! Máme Vás rádi! 
Děkujeme za to, že jste naše rodina! 

Augustiniáni 
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Moje vzpomínky z mládí. 
Byli jsme mladí. Byly Vánoce roku 1949, sváteční štědovečerní noc. Byli jsme šťastní! Nic nám 
nebránilo se radovat, i když dárky od rodičŧ a příbuzných nebyly veliké a zpravidla nedrahé. Naše 
v tom čase zasněžená vesnice, rozložená téměř na samém okraji Krkonoš, se radovala s námi. 
Blížila se třiadvacátá hodina a my, rozesmátá a upovídaná skupina mladých, jsme se vydali na 
cestu do sousední vesnice, kde byl pro nás připravený a otevřený kostel. Šli jsme zpívat na 
pŧlnoční mši. Zde ve vesnici v Chodovicích nás již očekával mladý kněz a pro nás tak dŧležitý 
varhaník, jinak povoláním lékař-primář z okresního města Hořic v Podkrkonoší, vzdáleném cca 
deset km, který s námi mladými pŧlnoční mši svatou nacvičil. 
Asi již nikdy nezapomenu úvod: Dřímá tiše ptáček, dřímá poupátko a v chudičké stáji leží 
děťátko… Andělé tichounce zpívají a pastýři je vítají, lehounký větýrek na šalmaj hrá, zdráva buď 
Maria...“ 
Po skončení pŧlnoční mše svaté jsme chvilku zŧstali na kŧru, jen tak, abychom si popovídali. 
Najednou k nám po schodech vyběhl kněz, pochválil nás, rozbalil bonboniéru a my jsme, sice 
s ostychem, ale plni radosti, po nabízeném bonbonu sáhli. Myslím, že ještě předtím a nikdy potom 
mě bonbon tak nechutnal. 
Co se stalo potom? Bylo to někdy po jaru, možná později, kdy nám tento kněz z kazatelny přečetl 
zprávu zaměřenou proti nastupujícímu komunismu. Na této mši svaté jsme našeho oblíbeného 
kněze viděli naposledy. Moje maminka, která stála nedaleko dveří, viděla, jak černé auto odvezlo 
našeho kněze; nikdy jsme se nedověděli, kam, a nikdy jsme se s ním už nesetkali. 
 

   Miloslava Budilová  

    

Potkala jsem… 
Cestou mě zastavila dvojice, jejíž otázka byla tradiční: 
„Je teď horší doba než dřív, co myslíte?“  
I já jsem zareagovala tradičně:  
„Jsem římská katolička a vy jste jistě „svědci“, že?“ 
Samozřejmě byli, vyměnili jsme si několik obligátních replik, během nichž zjistili, že jsem 
podobně neprŧstřelná jako oni. Nenadále mi ovšem vyčítavě svěřili, že mají s katolíky podivnou 
zkušenost: podle jejich mínění až padesát procent mých souvěrcŧ věří na podivné věci - vnímají 
Boha jako něco neidentifikovatelného nad nimi, často připouštějí reinkarnaci, přiznávají, že do 
kostela chodí jen občas a své děti nechávají bez náboženského vzdělání, jelikož bude na nich, jak 
se rozhodnou v dospělosti; a z Bible nevědí vŧbec nic. A proč se prý takoví katolíci jako já, která 
má zřejmě jasno v katolické nauce, víc nesnaží o jejich  poučení. 
A tak jsem si z tohoto sekání (které vlastně nebylo tak úplně jehovisticky tradiční) odnesla otázku, 
jak je to s dostatečností naší katolické preevangelizace, evangelizace a katechizování našich 
blízkých a bližních spoluobčanŧ.                                                         

 

E. B. 

Dětské kázání na 28.12.2010 
 
Bratři a sestry, betlémské děti ještě neuměly mluvit, a už daly život za Pána Ježíše. My se od nich 
mŧžeme naučit, že není tak dŧležité, abychom uměli o Bohu krásně mluvit. Dŧležité je, abychom 

pro Něho žili. To je pak to nejlepší kázání. Amen.  
 

Michal Verner 
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O změnách… 

  

Během poloviny minulého roku jsme několikrát mluvili o změnách. O změnách, které jsou 
potřebné v našem osobním životě, i o změnách, které by měly nastat v našem farním 
společenství. Změna je součástí života každého člověka!  Hlavní změnou bylo otevření 
nové školy sv. Augustina a kvŧli tomu jsou potřebné další změny, abychom dokázali naši 
práci dělat co nejlépe a naše služba byla dobrá a kvalitní. Další ze změn, kterou budeme 
mít v polovině tohoto měsíce, je změna faráře naší farnosti. Od poloviny tohoto měsíce, po 
jmenování panem arcibiskupem, vezme odpovědnost za farnost P. Vít Mariusz Marciniec, 
OSA, který dosud sloužil jako farní vikář farnosti. Stane se 208. farářem farnosti sv. 
Tomáše od založení farnosti!  S ním budou spolupracovat další augustiniáni v klášteře. 
 
Chtěl bych vám poděkovat za pomoc, pochopení a spolupráci během posledních 7 let, kdy 
jsem přímo sloužil jako administrátor farnosti. Teď se budu více věnovat práci ve škole, 
ale i nadále budu pŧsobit ve farnosti jako farní vikář a budu pomáhat se vším, co bude 
třeba. Chtěl bych také poprosit o odpuštění, protože ne vždy jsem byl dobrým pastýřem, 
jak se ode mě očekává.  
 
Nyní je čas pro P. Víta. Prosím, abyste ho podporovali, spolupracovali, modlili se za něho 
a byli otevřeni novým věcem, nápadŧm a zpŧsobu práce ve farnosti.  Jsem přesvědčen, že 
jeho slova a činy nám budou pomáhat rŧst v našem křesťanském životě.  
 
A nakonec poděkování P. Vítovi za jeho ochotu převzít vedení farnosti. Vyprošujeme pro 
něho všechny milosti potřebné pro jeho službu!  Dík, Víte; s tebou chceme žít nadále 
s nadějí a s radostí ve společenství!! 

P. Juan, OSA 

 

 

Modlitba augustiniánského vychovatele 
 
Uč mě, Pane, co mám učit, 
a uč mě především 
to, co se musím učit, 
abych se také já stále  
považoval za žáka 
ve škole, kde ty 
jsi jediným učitelem, 
který učíš z nitra. 
 
Zvyšuj mŧj hlad po pravdě,  
abych se nespokojil  

s jednoduchými objeveními, 
ale dokázal přeměnit celý život 
v nepřestávajícím hledání. 
 
Ať umím milovat bezpodmíněně, 
tak, jak Ty miluješ. 
Ať vidím v slabém  
možnost pro bezplatné odevzdávání se 
a budu vždy učit s radostí 
skrze gesta 
víc než v projevu slova. 
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Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti sv. Tomáše uskutečněného 
dne 14. prosince 2010  

Letošní cíl našeho pastoračního programu bude zaměřen na přípravu výročí 1 150 let příchodu 
svatých  Cyrila a Metoděje na Moravu, které bude celonárodně slaveno v roce 2013. 
Pro období 09/2010-12/2010 bude tématem přípravy:  
NOVÉ UVĚDOMĚNÍ SI SMYSLU KŘTU V ŽIVOTĚ KAŽDÉHO Z NÁS, resp.  OPĚTOVNÝ 
NÁVRAT KE KOŘENŦM NAŠEHO KŘESŤANSTVÍ 
-„příprava“ probíhá; je třeba více zviditelnit nástěnku (M.Šárová) s fotografiemi farníkŧ;  
a dne 9.1.2011 (Křest Páně) se uskuteční obnova křestního vyznání   
Pro období 01/2011-06/2011 bude tématem přípravy: BIŘMOVÁNÍ (vliv pŧsobení Ducha 
svatého) 
- podzimní setkání ministrantrŧ proběhlo s tématem křest a vše s tím související 
- setkání dospělých, kteří v prŧběhu uplynulých 12 let přijali v dospělém věku křest – proběhlo:  
z 30ti oslovených se ozvalo a přišlo 12 a rozhodli se, že se opět za rok setkají 
- duchovní obnova zaměřená na křest ve dnech 26.11. a  27.11.  a 28.11. vždy od 17,00 hod.: 
tentokrát byla velmi nízká účast farníků!!!! Tento nový formát nezafungoval. PR navrhuje pro 
příští (postní) rekolekce uskutečnit tzv. „výjezdní rekolekce“. 
28.11. 1.neděle  adventní: zahájení „Putování Jezulátka po rodinách“ (garanti: M.Šárová + 
M.Křenková, v říjnovém čísle Tolle lege článek a upozornění) - proběhlo; jen „Jezulátko“ putuje 
stále na stejné adresy, nedošlo k rozšíření zájemcŧ; M.Křenková a M.Šárová přislíbily pro příští 
rok přípravu specielních modliteb ve formě malého sešitku 
-o- 
Děkovné poutě české a španělské komunity do Říma za  loňskou návštěvu Benedikta XVI. v ČR se 
uskutečnily  
-o- 
„Myšlenky na den“ odesílané prostřednictvím e-mailu tematicky zaměřené na křest - probíhá 
-o-- 
Každý 1. čtvrtek v měsíci bude spojen s modlitbou a mší sv. za nová kněžská a duchovní povolání 
– je třeba více  zdŧraznit dŧležitost těchto modliteb a  v lednovém čísle Tolle lege na toto 
upozornit.  
Současně bude publikována modlitba: a) augustiniánského vychovatele; b) dítěte vychovávaného 
v augustiniánské škole; c) rodičŧ, jejichž děti navštěvují augustiniánskou školu 
– bude zveřejněno  v lednovém čísle Tolle lege 
-o- 
- školka sv. Augustina a farnost; z počtu 55ti dopisŧ rozeslaných na adresy pokřtěných dětí se 
ozvaly 3 rodiny. Škola má v současné době plný počet dětí. Rozvíjí se velmi dobrá spolupráce 
s rodiči dětí navštěvujících školu.  

- pomoc farníkŧ - a) modlitba (třeba více „propagovat“) 
        b) fyzická pomoc: hračky, finanční sponzorování. Pro letošní rok je 
provoz školy zajištěn vzhledem ke sponzorskému daru ze zahraničí. 

 Ekonomická situace ve farnosti. 
- finančně se stabilizovala; 
- započala oprava varhan (čerpání z uděleného grantu) 

- na opravu fasády do Letenské ulice prozatím nejsou žádné finanční prostředky 
  
Příští zasedání pastorační rady svolá nový administrátor farnosti cca měsíc po svém jmenování. 

 
Zapsala: Marie Hradecká 
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Podruhé v Ugandě 
  

Před čtyřmi lety jsme v rámci programu Adopce na dálku poprvé navštívili překrásnou 
zemi střední Afriky Ugandu. Podporovali jsme zde mladého chlapce Aliho a díky cestě, kterou  
zorganizovala Arcidiecézní Charita Praha, jsme měli možnost poznat život obyčejných lidí v této 
zemi. Uganda, „perla Afriky“, nás tehdy zcela uchvátila a my jsme uvítali možnost tuto zemi 
navštívit podruhé.  
 Tentokrát jsme již věděli, co nás čeká, a tak jsme si naši druhou návštěvu opravdu užili.  
Měli jsme možnost srovnání,  jak se tato země během čtyř let změnila a hlavně jak neuvěřitelně se 
rozvíjí a funguje program Adopce na dálku. To, že naše peníze skutečně směřují k podporovanému 
dítěti, jsme si ověřili již před čtyřmi lety, a i když mnohé děti žijí v chudobě, je jejich život 
snesitelný a opravdu to nejdŧležitější, co potřebují,  je vzdělání.           
  To, co nás při naší druhé návštěvě zaujalo, jsou další projekty, které pražská Charita 
uskutečnila v oblasti blízko Viktoriina jezera, kde je velké procento podporovaných dětí. Snad 
nejvíce nás oslovila nově vybudovaná základní  škola sv. Jana Nepomuckého ve vesničce Kiyagi,  
která si klade za cíl umožnit kvalitní vzdělání dětem z nejchudších rodin ve vesnických oblastech. 
Těší nás, že náš nově podporovaný desetiletý chlapec Stephen mŧže navštěvovat právě tuto školu, 
která se stala vzorem pro ostatní školy v celé oblasti. Škola je nová, čistá, má vlastní zdroj vody, na 
místní poměry opravdovou velkou školní kuchyň, učitelé zde mají své vlastní ubytování, kde 
mohou bydlet i se svými rodinami. Nejdŧležitější je, že děti jsou nejen systematicky vedeny ke 
studiu, ale také k udržování základní hygieny, k určitému řádu, který musí ve škole dodržovat, jsou 
vychováváni v duchu křesťanských hodnot a to vše dává velkou naději v jejich budoucí uplatnění a 
směřování v životě.  
 Do budoucna je potřeba i nadále velké podpory jak finanční, tak duchovní, aby mohla tato 
škola dále ve stejné kvalitě pokračovat. Poznali jsme, že není jednoduché v afrických poměrech 
založit, ale hlavně udržet v provozu již započaté projekty tohoto typu, stejně jako Ugandsko-
českou nemocnici sv. Karla Lwangy v Buikwe či Technické učiliště v Malongwe. Proto přejeme 
mnoho sil všem obětavým pracovníkŧm charity, stejně tak jako všem dobrovolníkŧm, kteří často 
v obtížných podmínkách pomáhají potřebným v Ugandě. Nemŧžeme ještě nevzpomenout velmi 
náročnou práci všech slovenských a českých lékařŧ v nemocnici v Buikwe, kterou jsme nyní mohli 
zažít v plném provozu. 
Na první pohled se mŧže 
zdát, že tato nemocnice 
mŧže pomoci jen 
omezenému počtu 
pacientŧ, ale musíme být 
vděčni za každého 
uzdraveného člověka, za 
každý zachráněný lidský 
život. Při návratu jsme 
měli znovu dobrý pocit 
ze všech těch setkání 
s milými lidmi a 
překrásnou přírodou a 
tak Uganda zŧstává 
v našich srdcích, jako 
země, která má člověku 
stále co nabídnout. 

M. a  Z. Křenkovi  
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Poznáváme  sv. Augustina 

Mluvit méně o Bohu a více o lidech s Bohem. 

www.svatyaugustin.cz 

Útlý didaktický spis De katechizandis rudibus  (O náboženském vyučování katechumenŧ), 
který napsal biskup Augustin kolem roku 400, je ojedinělá katecheze pro čekatele na vstup do 
církve přijetím svátosti křtu.  

Ty, kdo znají Augustinovu často netrpělivou evangelizační horlivost, možná překvapí 
moudrá a velmi laskavá uvážlivost a zároveň tolerantnost, která ze spisu vyznívá a kterou sám 
vyučujícím při jejich práci doporučuje. Autor si je velmi dobře vědom, že pro každého otevřené 
společenství Boží církve obsahuje tu nejrozmanitější směs lidských charakteristik, kterou lze na 
světě nalézt, a své katechumeny připravuje nejen ke správnému směru jejich cesty, ale zároveň je 
připravuje i na orientaci v tak rŧznorodé společnosti lidí, do které se hlásí. Ta jako celek sice má 
stejný cíl, ale jednotlivci, kteří jí tvoří, mají a vždy budou mít rozličné názory. Jak už ve Vyznáních 
i jinde podotýká, pokud tyto rozličné názory na stejnou věc vede upřímná snaha o poznání Boží 
pravdy, jsou všechny správné, protože jsou vedeny Duchem svatým. Tímto jeho přesvědčením se 
mimo jiné v krátkosti zabývá i velký teolog dominikán Tomáš Akvinský ve svém veledíle Summa 
Theologica. 

Uvedené příklady se týkají i dalších Augustinových katechetických spisŧ a pouček, kde 
často nalezneme téměř taktické pokyny pro správné reagování na danou situaci v tomto 
společenství, vyplývající z rŧznorodosti názorŧ jednotlivcŧ. Vyučující se tak dozví, jak při 
katechezi například jednat s inteligenty a vzdělanci, jiné taktiky doporučuje při vyučování středně 
vzdělaných posluchačŧ a nezapomíná samozřejmě na nezanedbatelnou vrstvu lidí bez vzdělání i na 
méně chápavé posluchače. O nikom ale nehovoří s nadměrnou úctou, nebo naopak s despektem, 
protože ví, že takové je Bŧh stvořil a s takovými také počítá pro své království. 
          

Jedním z mnoha zajímavých příkladŧ v De katechizandis rudibus je i část (XIII., 18) 
nazvaná: Je nutné získat odezvu; k nechápavým mluvit méně o Bohu a více o nich s Bohem. Už 
v předešlé kapitole na podobné téma Augustin lektorŧm při jejich případném znechucení častým 
opakováním pravdy doporučuje, aby se přizpŧsobili svým posluchačŧm v bratrské, otcovské a 
mateřské lásce a pak se v těsném spojení s jejich srdcem budou i přednášejícím zdát tyto pravdy 
novými. Upozorňuje, že láska spolucítícího srdce ke druhým má tak velikou sílu, že když 
katechumeni vnímají, jak lektor mluví, a on zase vnímá, jak poučení čerpají, nastává situace, jako 
by prodlévali navzájem jedni v druhých. Potom to, co od přednášejícího slyší, jako by sami v něm 
říkali, a my se zase v nich nějak naučíme to, co je máme naučit. To je vlastně univerzální poučka 
nejen pro katechety, ale i pro jakéhokoli přednášejícího nebo kazatele. Pokud svoji přednášku, 
kázání, nebo prostě svoji „vyučovací hodinu“ pouze odříká bez lásky spolucítícího srdce, nemŧže 
s posluchači navázat vztah přínosný oběma stranám. Augustin říká doslova: „My sami se máme 
obnovovat v jejich prožívání novosti, aby pokud bývá obvykle naše promluva chladnější, se při 
jejich poslechu neobvykle rozhořela.“  
      Ve třinácté části hovoří především o bázlivých, stydlivých nebo přímo o nechápavých 
katechumenech a rŧzných zpŧsobech možného navázání kontaktu s nimi v duchu předchozích 
pouček. Podotýká, že znamená skutečně mnoho vytrvat ve výkladu až ke stanovenému konci, když 
do mysli takových posluchačŧ není vidět a přednášející nevidí žádnou reakci například hlasovým 
projevem, nebo třeba jen pohnutím těla. Tehdy je zapotřebí vyzkoušet všechno, co by dotyčného 
mohlo povzbudit a jakoby ho vyplašit z úkrytu. Autor uvádí, že pasivnímu posluchači je třeba 
mimo jiné dodat dŧvěry, aby volně vyslovil, když například s něčím nesouhlasí, ovšem hned 
pohotově dodává, že podle odpovědi je pak v takovém případě také nutné, aby přednášející opačné 

http://www.svatyaugustin.cz/
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názory vyvraceli. To však vyžaduje nejen náležitou úroveň jejich vzdělání, ale navíc i zkušenosti 
rétora, psychologa, a také stratéga.  
         Nejzajímavější je ovšem samotný závěr, kde k až příliš nechápavým doporučuje projevit 
milosrdnou shovívavost, ve stručnosti projít méně podstatná fakta, a to, co je naprosto nezbytné: o 
jednotě církve, o pokušení a o způsobu křesťanského života mu vzhledem k budoucímu soudu 
promluvíme s hrozivou naléhavostí. Na prvním místě ale kupodivu jako naprostou nezbytnost pro 
spásu nechápavého člověka staví jednotu církve, o které mu má katecheta s hrozivou naléhavostí 
promluvit. 
        Víme, že Augustin považoval jednotu a čistotu církve za jednu z nejvyšších priorit a věnoval 
jí celý svŧj křesťanský život, přesto ale bychom možná vedle poučení o způsobu křesťanského 
života a o pokušení možná méně chápavému katechumenovi asi raději hovořili o pro něho 
srozumitelnějších, a pro jeho spásu snad podstatnějších věcech, než je poměrně složité téma 
jednoty církve. Složitost takového tématu potvrzuje fakt, že se mohutná církev křesťanŧ bohužel 
ani za šestnáct století po Augustinovi, k velkému smutku toho, koho všechny tyto církve vyznávají, 
dosud sjednotit nedokázala. Větou uvedenou v nadpisu tohoto zamyšlení Augustin znovu prokázal  
prorocké schopnosti, přestože jí napsal v jiném kontextu. Pokud se my křesťané mezi sebou 
nedokážeme domluvit, Bŧh nás musí zákonitě považovat za nechápavé. A Otec církve doporučuje 
těm, kteří se za ně nepovažují, právě o nechápavých hovořit s Bohem, protože do doby, než se 
církve sjednotí, patří většina jejích členŧ svým postojem ke sjednocení církví spíše ještě mezi 
katechumeny. 

  Marcel Černý 

Pozvánka na výstavu 
V neděli na svátek Svaté rodiny jsme šli na retrospektivní výstavu jednoho z nejvýznamnějších 
českých malířŧ 20. století Václava Boštíka (1913-2005). Tohoto umělce jsme měli možnost osobně 
potkat na sklonku jeho života a byl to pro nás velký dar poznat nejen velkého umělce, ale 
především velkého, nesmírně skromného člověka. Václav Boštík byl jeden z mála významných 
českých umělcŧ – výtvarníkŧ druhé poloviny minulého století, který svŧj život a svoji tvorbu 
zasvětil hledání Lásky, Dobra – Boha. Byl to křesťan, katolík, měl velkou rodinu, vychoval pět 
dcer.  
Jeho tvorba je velmi abstraktní, pro mnohé možná není jednoduché  pochopit jeho výtvarné 
sdělení, ale pokud budete jen trochu vnímat tu harmonii, jemnost a touhu nalézt to pravé světlo, 
určitě nebudete litovat, že jste se rozhodli výstavu navštívit. 
Rŧzných výstav nejen současného moderního umění probíhá velké množství, ale tato výstava se 
nám zdá opravdu vyjímečná a tak jsme si dovolili Vám ji nabídnout a doporučit. 
Výstava probíhá v Galerii hlavního města Prahy v Městské knihovně a bohužel končí už 9. ledna 
2011.  
„Na svoji malířskou práci se dívám jen jako na prostředek, a ne na cíl svého úsilí. Hledám 
odpověď na základní otázky. Kdybych měl charakterizovat své úsilí, pak bych řekl, že hledám 
ztracený ráj. Pokouším se nalézt východ z labyrintu, ve kterém žijeme, a přiblížit se natolik ráji, 
abych z něho alespoň něco zahlédl. Svět a vesmír, v němž žijeme, se zdá být postaven na 
neustálých obdobách jednoho jediného základního principu. A to principu kladného. Jde o neustálé 
dávání a vydávání se. A toto vyzařování má zároveň i sjednocující pŧsobení.  
Na úrovni mezilidských vztahŧ však vidím situaci podstatně jinou. Proti vesmírnému neustálému 
dávání a rozdávání se vidíme, že člověk má dnes snahu získat pro sebe co nejvíce. Vztahy se staly 
složitými a nejasnými, místo aby byly jednoduché a jasné. A tak má-li být člověk opravdu 
člověkem, musí se vrátit k těm principŧm, na kterých vesmír stojí.“  
                                                                                                                    Václav Boštík - 1980 
Pokud budete mít jen trochu čas, neváhejte a výstavu navštivte a třeba objevíte, že i moderní 
výtvarné umění mŧže člověka velice obohatit.      M.  a  Z. Křenkovi                                                                                                        
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Augustiniánská škola „sv. Augustin“  

 Základní škola sv. Augustina (ZŠA) je otevřena dětem rodičŧ, kteří preferují 
výchovu a vzdělání vedené na základě osvědčené křesťanské pedagogiky. Příslušnost ke 
katolické církvi není podmínkou přijetí. Škola je svým rozměrem i individuálním 
přístupem typickou školou rodinného typu.       

Činnost ZŠA 
je založena na velmi 
úzké spolupráci 
s rodiči, jejichž 
radosti, podobně 
jako všech učitelŧ a 
zaměstnancŧ sdílí a 
při problémech 
aktivně pomáhá.  

 Rodiče mají 
možnost se podílet 
na sestavování plánŧ 
činnosti školy a 
svými podněty a 
nápady se zapojit do 
běžného života a 
chodu školy.  

Pečení vánočních cukrovinek 16.12.2010. Hotel The Augustine 

 

Den otevřených dveří (ZŠ) 12. ledna od 15,00 do 16,30 hodin 

Zápis do 1. a 2. třídy ZŠ 24. - 29. ledna  a 7.-12. února 

 
Škola sv. Augustina, Hornokrčská 3, 140 00 Praha 4 – Krč,  

Podívejte se na naše internetové stránky: www.skolasvatehoaugustina.cz 
 

 
KAVÁRNA V KRYPTĚ 

 

Mládež sv. Tomáše Vás všechny srdečně zve do kavárny  „V kryptě“. Je bude otevřena každou 
středu vždy od 18,00 hodin. Přijďte, těšíme se na Vás! Za Vaši útratu budeme moc vděční, protože 
tím nám přispějete na cestu do Argentiny, kde se v roce 2013 pořádá setkání augustiniánské 
mládeže. Děkujeme! 

*** 

 
Narozeniny v lednu:  
5. Maria Hradecká; 6. Jaroslav Peterka; 10. Marie Szadicowska; 17. Anna Strnadlová; 22. Jan 
Trefný; 25. Ferdinand Uberall; 27. Hana Dvořáková; 28. David Brusil; 30. Tomáš Petr. 
Přejeme jim všechno nejlepší a modlíme se za jejich úmysly 

http://www.skolasvatehoaugustina.cz/cz/skolka/fotogalerie/fotogalerie_skolka/5
http://www.skolasvatehoaugustina.cz/
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Víš, že…? 

 
** Modlitba Taizé v naší farnosti první čtvrtek v měsíci - 6. ledna  2011 od 19,30 hod. 
 

* Setkání pro mládež od 18 let v klášteře 10.12. od 18,30. Je to možnost setkávat se, popovídat 
si o zajímavých tématech, naučit se něco nového, slavit spolu u kávy, čaje anebo piva. 

 
**Katecheze pro dospělé: Setkání každou středu od 19,30 v klášterním refektáři. Je to setkání 
určené k prohlubování poznatkŧ křesťanského života. Všichni jsou vítáni. Téma tohoto roku: 
Křest. 
 
**Chcete každý den dostat e-mail s malým zamyšlením sv. Augustina? Pošlete nám svou e-
mailovou adresu na osaprag@augustiniani.cz  
 
** Všechny činnosti ve farnosti začínají po Vánocích 10.1.2011 
 

** Beseda na téma Setkání Argentina a Uganda s nahlédnutím fotografií bude u nás ve 
čtvrtek 27. ledna 2011 od 19:30 hod. 
 
** Tříkrálová sbírka bude probíhat v Praze od 2. do 10. ledna. Peníze, které budou vybrány, jsou 
pro charitativní akce naší arcidiecéze, ale i pro naši farnost. Všichni jste pozváni. Chtěli bychom, 
aby se tento rok zúčastnili i dospělí. Seznam pro přihlášení se na určitou hodinu a den bude 
k dispozici v refektáři. Neměli bychom se stydět žebrat pro ty, kteří potřebují pomoc. 
 
**Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná od 18. do 25. ledna 2011. Modlitba na tuto 
intenci každý den při mši sv. ve 12,15 hodin. 

 

Dobrou chuť 
 

Sladké potěšení 
Bulvární tisk většinou nečtu, připadají mi hloupé zprávy kdo a kde co vyvádí, ale tento recept mne 
zaujal, když se mi při čekání u lékaře dostal bulvár do ruky. 
Na těsto budeme potřebovat:  20  dkg  polohrubé  mouky, 20 dkg cukru, 4 vejce, 10 lžic oleje, 10 
lžic horké vody a 1 prdopeč. 
Na krém budeme potřebovat: 9 dcl mléka, 3 vanilkové pudinky, 20 dkg moučkového cukru, 3 
zakysané smetany, velké  balení  dětských piškotŧ, hrnek vlažné instantní kávy  ( mŧžete přidat 
trochu skořice), granko na posypání. 
Ušleháme vejce s cukrem a postupně přidáme i další ingredience. Korpus upečeme v hlubším 
vymazaném a vysypaném plechu. 
Svaříme pudink   a   cukr  v mléce, necháme trochu vychladnout a postupně vmícháme zakysané 
smetany, až je krém hladký. Polovinu ho rozestřeme na vychladlý korpus, hustě poklademe piškoty 
a pokapeme je kávou. V pŧvodním receptu do kávy dávají rum, já jsem dala trochu skořice. 
Chutnalo nám to více a mohly to i děti. Pak na piškoty opatrně rozestřeme druhou polovinu krému 
a dáme do lednice ztuhnout. 
Před podáváním posypeme grankem. 

Do Nového roku Vám všem přeji zdraví, štěstí a Boží požehnání.         
 Hanka                                                                                                    

mailto:osaprag@augustiniani.cz
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Farnost sv. Tomáše. 2010 
 
Počet udělení svátosti křtu    69 
 
Počet udělení svátosti biřmování   16 
 
Počet sňatků ve farnosti    28 

mezi katolíky ......................................................... 16 

mixta religio ............................................................ 3 

disparitas cultus (s nekřesťanem) ............................ 9 
 
Počet osob, jimž bylo uděleno pomazání nemocných 78 

individuálně ........................................................... 13 

při společné bohoslužbě ........................................ 65 
 
Pohřby  do země   2 

 
Přestupů z křesťanských církví   1 
 

Obvyklá úhrnná návštěva všech bohoslužeb 
s nedělní platností v celé farnosti   460 

 

   
Setkání ministrantů – Krakov     Setkání augustiniánské mládeže v Londýně 

       
Školka sv. Augustina      Pouť do Říma 

http://www.augustiniani.cz/fotogalerie/2010_setkani_ministrantu_krakov/2010_setkani_ministrantu_krakov.html
http://www.augustiniani.cz/fotogalerie/2010_aye/2010_aye.html
http://www.augustiniani.cz/fotogalerie/2010_setkani_ministrantu_krakov/2010_setkani_ministrantu_krakov.html
http://www.augustiniani.cz/fotogalerie/2010_pout_do_rima/2010_pout_do_rima.html


 11              www.augustiniani.cz           Tolle Lege                  Leden      2011 
 

„Na tomto světe, jsou nutné dvě věci: zdraví a přítel. Jsou o přirozeně hodnoty.“ 
(Sv. Augustin) 

Novoroční přání 
 

Naší farní rodině u sv. Tomáše – aby se nám lépe žilo! 
 

Tři věci se snaž ovládat: 
Své nálady, svůj jazyk, své chování.  

Tři věci se snaž posilovat: 
Svou odvahu, svou laskavost, svou vlídnost k bližním.  

O tři věci usiluj pro sebe i pro druhé: 
O zdraví, o veselou mysl, o dobré přátele.  

Třech věcí se chraň: 
Tvrdosti srdce, přecitlivělosti, nevděčnosti.  

Tři věci bys měl obdivovat: 
Přírodu, děti, staré lidi.  

Tři věci bys měl rozdávat: 
Almužnu chudým, útěchu trpícím a pochvalu těm, kdo si to zaslouží.  

Augustiniáni 

 
Nenechte si ujít! 

 

Svatotomášský sbor zve na svŧj první koncert roku 2011, který se bude konat v sobotu 8.1. od 
17,00 v kostele sv. Tomáše. Zazní vánoční skladby Adama Michny z Otradovic a Rybova Česká 
mše vánoční. 
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Mezi čtyřma očima 
 

„Muž, který málo mluví, ale hodné dělá!“ 
P. Vít Mariusz Marciniec, OSA 

Nový farář farnosti sv. Tomáše 
 

Od poloviny ledna začínáš sloužit jako 
nový farář farnosti. Jaké máš obavy? 
 
Nemám obavy. Čas ukáže, jak to všechno 
bude. Mám velkou dŧvěru v naše farníky a 
věřím, že budeme dobře spolupracovat. 
V každém případě, dopředu moc nedokážu 
říci, jak to všechno bude. 
 

Máš na mysli nějaký nový směr 
ve farnosti? 
 
Myslím si, že směr je jasně daný: prožívání 
viry, každý podle svého, ale s věrností 
církvi. Farnost je pro všechny a všichni by 
měli mít u nás své místo.  
 

Proč ses rozhodl stát se knězem? Jak by měl podle tebe vypadat ideální farář? 
 
Cítil jsem Boží volání ke službě. Ideální farář je ten, který jde za Kristem a pomáhá 
lidem, aby i oni mohli věrně následovat Krista.  
 

Co očekáváš od farníků? 
 
Společně pŧjdeme cestou víry. Počítám také s jejich modlitbou a podporou. 
 

 

*** 
 
Zvláštní poděkování redakční radě našeho časopisu (P. William, Eva Vernerová, 
Marcel Černý a Růžena Kopecká) a přispěvatelům zpravodajství. Děkujeme! 
 

 
Pro vnitřní potřebu církve vydává 

©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2011  
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/

