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Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Leden 2015, r. XIX. č. 202 

 

„  Dělej to můžeš. Bůh od tebe víc nežádá.“  (Sv. Augustin) 

 

Šťastný nový rok 2015 
 

Nový je každý den, v němž něco nového očekáváme. Když je srdce otevřeno dokořán, když se nepoddáváme 

rutině a zůstane v nás schopnost se těšit ze všeho nového. 

 

Přál bych si, aby rok 2015 byl skutečně nový. Určitě již hned na začátku bude mít svůj osobitý ráz. Bude se 

v něm například konat světová výstava v Miláně. Litva vstoupí do Eurozóny. Chorvatsko by se mělo stát 

členem Schengenského prostoru. Lotyšsko se ujme předsednictví EU. Plzeň, spolu s belgickém městem Mons 

budou evropská hlavní města kultury. V Evropské unii bude zrušen poplatek za roaming. V Praze a Ostravě 

proběhne 79. mistrovství světa v ledním hokeji. 

 

A jistě mnoho dalšího, o čem ještě nevíme, a čím se rádi necháme překvapit. 

  

Důležitou událostí v Církvi bude hned začátkem roku Evropské setkání Taizé. Někteří z Vás si snad ještě 

pamatují na jejich setkání začátkem devadesátých let, které tehdy bylo jedinečnou příležitostí otevřít se něčemu 

novému v onom období těsně po Sametové revoluci. I tentokrát se nám nabízí možnost poznat nové lidi, sdílet 

se v ekumenické rozdílnosti vyznání, kultur a národností, a hlavně obnovit v naších srdcích důvěru. 

 

Protože to nové, co pro nás Bůh připravuje, bude jistě dobré. 

A to těžké, co asi také také přijde, můžeme s Jeho pomocí 

zvládnout. 

  

Dalším významným jubileem je 600. výročí upálení Mistra 

Jana Husa. Budou to také velmi důležité dny víry, spojené s 

Misiemi pro město Prahu. Chtěli bychom v Praze obnovit 

křesťanskou víru, která je pramenem skutečné naděje a 

lásky, poctivosti a pokroku.Nový je hlavně Bůh. „Krása 

vždy stará a vždy nová“, jak jej nazýval Svatý Augustin. 

Nový jako den pro člověka, který je zamilovaný.  

 

Noví můžeme být i my. Přál bych si, abychom obnovili naše 

ideály. Jako před 25. lety, když jsme se odvážili snít o tom, 

jaká by naše společnost mohla být. Jsou to ideály, kterých se 

nemůžeme vzdát. Společnost může být dobrá, a také já můžu 

žít tak, jak bych si přál. Bez rutiny, naplno, prožívat každý 

okamžik tak, že jej naplním láskou. 

 

I ve farnosti se chceme vyhýbat rutině. Můžeme vše dělat s 

radostí, plní energie, jako by to byl náš první den. 

 

Přeji Vám, abychom obnovili náš život. 

Přeji Vám šťastný nový rok 2015. 

P. Antonio, OSA. Farář. 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Mons
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropské_hlavní_město_kultury
http://cs.wikipedia.org/wiki/Roaming
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovství_světa_v_ledním_hokeji_2015
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Potkala jsem… 
 

Známá humanistická pracovnice hovoří o své práci. Má příjemný a uklidňující hlas, její nadšení, skromnost a 

nezištné nasazení za práva bezbranných dětí okouzlují posluchače. Přesvědčivé letité výsledky jsou 

nezpochybnitelné a všeobecně uznávané.  

Řeč se teď stáčí na její vztah k transcendentnu. Pracovnice přiznává, že si ráda zajde do kostelíka, ale jen když 

chce ona, ne když je jí to nařizováno církví. Dokonce donedávna chodila do zpovědnice, kam poslední dobou 

ale nedošla, protože si stoupla na konec velikonoční fronty a než byla na řadě, přišla na to, že není nic, v čem 

by chybovala. Žije tak, aby byla s každým v přátelství, druhým působila radost a dobro. 

Porozumění publika se projeví souhlasným potleskem. 

„Jak je vám blízká práce a odkaz matky Terezy?“- zeptá se z auditoria paní Rybaříková. 

Pracovnici zvlhnou oči uznáním neopakovatelných zásluh droboučké ženy. Hovoří i o svém osobním setkání se 

statečnou misionářkou. 

„Nezeptala jste se jí, prosím, proč pro sebe považovala za nutnou minimálně měsíční zpověď? - je zvědavá 

posluchačka Rybaříková. 

„To nevím...“              E.B. 
 

 

PUTOVÁNÍ  JEZULÁTKA  PO  RODINÁCH 

zahájení 24.12.2014 – Štědrý den 
 

Milí farníci, také v letošním vánočním čase opět pokračujeme v naší každoroční tradici putování Jezulátka po 

rodinách!! 

Soška Jezulátka je pro nás symbolem Boží Lásky, která je stále s námi a která, pokud ji přijmeme, naplňuje a 

formuje naše životy… 

Začneme  na Štědrý den 24. prosince 2014, kdy si první rodina převezme sošku po slavnostní mši svaté v 16 

hodin a v průběhu celé vánoční doby až do 6. ledna 2015, kdy slavíme svátek Zjevení Páně, bude následovat 

vzájemné předávání mezi rodinami.   

Pokud budete mít zájem, aby soška Jezulátka byla nějakou chvíli i ve vašem domově, kontaktujte Mahulenu 

Křenkovou (tel.: 604 681 238, e-mail: info@aulos.cz) a sdělte termín, který by byl pro vás a vaši rodinu 

vyhovující a také kontakt pro vzájemnou domluvu. Podle počtu zájemců se určí délka zapůjčení sošky. 

 

Věříme, že i letošní Vánoce prožijete s Jezulátkem krásná setkání a duchovní obdarování!!! 
 

Vánoce a Betlémy 
Bratři a sestry, velice vás prosím o připojení se do preevangelizační akce 

Křesťanské Vánoce. 

Mnohé farnosti se již několik let účastní Noci kostelů a její plody jsou 

požehnané. Přede 

dvěma roky vznikla iniciativa využívající podobný princip, avšak 

zasahující období Vánoc. Iniciátoři 

ji nazvali Křesťanské Vánoce a řada našich farností se k tomuto projektu 

připojila pod názvem 

Betlémy Praha. 

Celá akce je postavena na letité tradici, kdy množství lidí přichází o Vánocích do našich 

kostelů. Zapojení farností není náročné! Stačí, když je o Vánocích v kostele alespoň chvíli otevřeno 

a lidé se mohou zastavit u betléma. Jsem si vědom, že letošní Vánoce budou složitější o organizování setkání 

Taizé. Ideální jsou odpolední hodiny na velké svátky, kdy je volno nebo alespoň chvíli po bohoslužbách. 
 

P. Mgr. Ing. Michal NĚMEČEK, biskupský vikář pro pastoraci. 

Zájemci o službu hlídání betléma a laskavého sdílení informací a odpovídání na dotazy ať se 

laskavě hlásí u P. Juana k další domluvě a upřesněním.  

mailto:info@aulos.cz
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Rok 2015: Rok zasvěceného života 
 

 

Cíle pro Rok zasvěceného života  
1. Prvním cílem je dívat se na minulost s vděčností. 

V tomto Roce zasvěceného života bude dobré, když si každá rodina připomene své 

začátky a svůj dějinný vývoj a bude děkovat Bohu, že nabídl Církvi tak mnoho darů, díky kterým je krásná a 

připravena konat každé dobré dílo (srov. Lumen gentium 12).  

 

Ať se tento Rok zasvěceného života stane také příležitostí pokorně, a současně s velkou důvěrou v Boha Lásku 

(srov. 1 Jan 4,8), vyznat svou křehkost a prožívat ji jako zkušenost milosrdné lásky našeho Pána; ať se stane 

příležitostí silně "křičet" ke světu a s radostí svědčit o svatosti a vitalitě velké části těch, kteří byli povoláni 

následovat Krista formou zasvěceného života.  

 

2. Kromě toho nás tento Rok zasvěceného života zve k prožívání přítomnosti se zápalem (zanícením). Vděčnost za 

minulost nás pobízí, abychom pozorně naslouchali, co dnes Duch říká Církvi, a mohli tak stále hlouběji 

uskutečňovat zakládající prvky našeho zasvěceného života.  

 

Když si vzpomínáme na naše začátky, tak do popředí se dostává i další složka plánu zasvěceného života. Zakladatelé 

a zakladatelky byli okouzleni jednotou Dvanácti kolem Ježíše, jejich hlubokým společenstvím, které bylo 

charakteristickým rysem první komunity v Jeruzalémě. Když založili vlastní komunitu, každý z nich se snažil 

reprodukovat tyto evangelijní vzory, být jedním srdcem a jednou myslí, těšit se z přítomnosti Páně (srov. Perfectae 

caritatis 15).  

Žít přítomnost se zápalem znamená stát se "odborníky hlubokého společenství", tedy "svědky a tvůrci toho „plánu 

společenství“, který je na vrcholu dějin člověka podle Boha". V konfliktní společnosti, v níž je obtížné soužití 

různých odlišných kultur, v níž je vidět násilí na nejslabších a nerovnoprávnost, jsme povoláni nabídnout konkrétní 

vzor komunity, ve které (tím, že uznáme důstojnost každého člověka a možnosti dělit se o dar, jehož je každý 

nositelem) lze žít bratrské vztahy.  

 

Buďte tedy ženami a muži hlubokého společenství, s odvahou buďte přítomni tam, kde existují odlišnosti a napětí. 

Buďte věrohodnými znameními přítomnosti Ducha, který vlévá do srdcí zanícení, aby všichni byli jedno (srov. Jan 

17,21). Prožívejte mystiku setkání: "schopnost vnímat, naslouchat jiným lidem. Schopnost společně hledat cestu, 

hledat způsob ..."3; nechte se osvítit vztahem lásky, který pulzuje mezi Božskými Osobami (srov. 1 Jan 4,8), jako 

vzorem každého mezilidského vztahu.  

 

3. Obejmout budoucnost s nadějí bude třetím cílem tohoto roku. Potíže, kterým musí zasvěcený život čelit, známe 

velmi dobře: výrazně menší počet povolání, stárnoucí diecéze a řády, především v západním světě; ekonomické 

problémy jako důsledek vážné celosvětové finanční krize, výzvy internacionálnosti a globalizace; léčky relativismu, 

odsouvání zasvěceného života na okraj společnosti a jeho společenská bezvýznamnost... Právě v těchto nejistotách, 

které prožíváme spolu s mnoha našimi současníky, se uskutečňuje naše naděje, plod víry v Pána dějin, který nám 

stále opakuje: "Neboj se... protože já jsem s tebou" (Jer 1,8).  

Naděje, o které mluvíme, se nezakládá na počtech nebo dílech, ale na Tom, do kterého jsme vložili svou důvěru 

(srov. 2 Tim 1,12) a pro kterého "nic není nemožné" (Lk 1,37). Toto je naděje, která nezklame a umožní 

zasvěcenému životu i nadále "psát" velké dějiny v budoucnu, kam má být zaměřený náš pohled, protože jsme si 

vědomi, že k tomu nás vybízí Duch svatý, aby s námi i nadále konal velké věci.  

 

Obracím se především na vás, mladí lidé. Vy jste přítomností, protože již nyní aktivně žijete v lůně svých institutů, 

nabízejíc rozhodující příspěvek s čerstvostí a velkodušností vaší volby. Zároveň jste i jejich budoucností, protože 

brzy budete povoláni vzít do vašich rukou vedení animace, formace, služby, poslání. Tento Rok zasvěceného života 

vás uvidí jako protagonisty dialogu s generací, která je před vámi. V bratrském společenství se můžete obohatit o její 

zkušenost a moudrost a současně jí můžete znovu nabídnout ideály, které poznala při svých začátcích, nabídnout 

impuls a svěžest vašeho nadšení, takže spolu budete moci vypracovat nové způsoby prožívání evangelia i stále 

vhodnější odpovědi na požadavky svědectví a hlásání.  

Jsem spokojený, když vím, že vy mladí z různých institutů budete mít možnosti vzájemně se setkat. Ať se toto 

setkání stane obvyklou cestou společenství, vzájemné opory a jednoty. 

Papež František  
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Advent ve Škole sv. Augustina 

"Bůh s námi jedná zcela lidsky, 

krok za krokem nás vede a čeká na nás. 

Dny adventu se podobají tichému klepání na 

naše nitra, 

abychom se odvážili 

hledat tajemnou Boží přítomnost, 

která jediná může člověka opravdu 

osvobodit. 

(papež Benedikt XVI.) 

 

Prožívání adventu s dětmi ve škole není jen 

pouhé těšení se na dárky a na Vánoce, ale jde 

hlavě o činorodé očekávání Ježíše, kterému 

dovolíme přijít k nám tím, "že mu otevřeme 

brány dokořán", jak zpíváme v adventu. 

Nemusíme dělat žádné velké a senzační věci, 

ale postačí, ukážeme-li dobrou vůli přetvářet 

svůj život podle tajemství, jež Vánoce 

přinášejí. Možná se rozhodneme vyhradit si 

každý den zvláštní chvilku na modlitbu 

anebo dáme najevo přátelství někomu ve 

svém okolí, kdo nám není nijak zvlášť 

sympatický. 

Co tedy nového dělaly a prožívaly děti ve 

Škole sv. Augustina v adventní době? 

Bylo toho opravdu hodně! Učily se být 

pozornými k druhým dětem, členům své 

rodiny, k učitelkám a učitelům a mít k nim 

důvěru. Byly vedeny ke konání dobrých 

skutků - třeba pomoci mamince nebo spolužákovi, a za každý dobrý skutek sbíraly pomyslnou cihličku ke 

stavbě společného betléma na konci 3. adventního týdne. Inspirovány půvabnou španělskou pohádkou "Paulita 

se připravuje na Vánoce" za každý dobrý skutek dostávaly peříčko pro vystlání měkké postýlky malému 

Ježíškovi. Učily se skromnosti a odříkání ve prospěch chudších dětí: spořily do domácí kasičky peníze na studia 

dítěte v Kongu. Sledovaly, co se v jejich okolí děje špatného a snažily se to změnit. Každý den se děti učily 

dělit se s druhými o malou dobrotu ze svého adventního kalendáře v podobě osobně vyzdobené ruličky z 

papíru. Zpívali jsme často vánoční koledy, kterých děti znají spoustu z domova a kroužků. 

Adventních koncertů a vystoupení dětí ze školky i základní školy v tomto roce bylo opravdu požehnaně: u sv.  

Josefa, u sv. Tomáše, na Václavském náměstí a na vánoční besídce ve školce a ve škole. 

Otcové augustiniáni připravili na každý týden novou modlitbu, blízkou dětské duši, která nás vedla spolehlivě 

po Boží cestě. Zde je jedna z nich: 

"Děkuji Ti, Bože, za lásku, za objímání a něžnosti, za chválu a úsměvy, za hry a hračky. Za to, že mi někdo 

pomáhá, a mám vždy co jíst. Za to, že vždy někdo bude blízko, když to budu potřebovat." 

V posledních dnech před vánočními prázdninami ve volných chvílích děti pod vedením učitelek vyzdobily 

krásně a nápaditě své třídy, postavily Betlém a vystlaly Ježíškovi vrchovatě postýlku barevnými peříčky - díky 

své snaze se zlepšit a konat dobré věci. 

Chvála Bohu za letošní Advent! 

Helena K.   
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Sobotní setkání katechumenů ve farnosti Sv. Tomáše 6. 12. 2014 
 
Na setkání katechumenů, kteří přijali jako dospělí křest v uplynulých pěti letech, nebo se na křest připravují a 

hledají víru, nás přijelo asi sedmnáct z různých koutů naší země. Všichni jsme prožívali veliké očekávání a 

naději na plně prožitý den a na poznání nových lidí spřízněných vírou. Kromě víry v Boha a touhy pokračovat v 

duchu neustálého hledání podle sv. Augustina, nás spojovala, jak se ukázalo později z vyprávění jednotlivých 

osudů zúčastněných, osobnost P. Juana, který svým mnohaletým působením ovlivnil a ovlivňuje naši cestu k 

víře a k jejímu prohlubování. 

Setkání se uskutečnilo v útulné místnosti Kasciako a hned po přivítání a po té, co Martin zapálil uprostřed stolu 

svíčku, zavládla pokojná nálada a pocit sounáležitosti. 

Vzájemně jsme se představili a pověděli o sobě, jaká byla naše cesta k víře, a jak ji prožíváme nyní jako 

neofyti. Zajímavé byly i odpovědi na otázku, jaký máme dnes vztah ke své kmotře nebo kmotrovi. 

 

Dar víry získaný až v dospělem věku má svá specifika. Člověk má za sebou už mnoho zkušeností jak dobrých, 

tak méně dobrých; někdy přichází k víře doslova pohmožděný dřívějším životem a s mnoha ranami. Proces 

obracení k Bohu pak působí jako léčivý balzám na dřívější poranění, vyvolává vděčnost a příliv veliké energie 

"prát se s životem dál" a jít dopředu. 

Slyšeli jsme několik velmi silných životních příběhů, kdy víra pomohla překonat těžké životní zkoušky. Žena, 

která přišla o své malé dítě, vypráví o tomto osobním neštěstí tak prozaicky, téměř nezúčastněně, až nám všem 

ostatním vhrknou slzy do očí. Chvála Bohu, že se jí narodilo další dítě! Opožděně na naše setkání přichází 

mladá, nápadná a hezká žena a sedá si trochu stranou do kouta společnosti za naše záda. Vypráví zcela bez 

obalu svůj životní příběh - o braní drog, léčebných pobytech ve venkovských komunitách, o zoufalém hledání. 

Až nás mrazí. V průběhu dopoledne pomalu vystupuje ze své vnější tvrdé skořápky a přisedá si blíž a blíž do 

našeho oválu kolem stolu se světlem a začíná se usmívat a jíst dobroty na stole. Vždyť je jednou z nás - 

člověkem hledajícím Pravdu a toužícím po lepším životě! V průběhu odpoledne mi pak vypráví, že už má 

naději na vlastní bydlení v azylovém domě i se svou dcerkou. Sdílení dalších členů skupiny jsou radostná: o 

očekávání nového miminka do rodiny, o sbližování partnerů ve víře, o radosti a lásce, kterou víra přináší. O 

pevných a hezkých vztazích ke svým ručitelům - kmotrám a kmotrům. 

Největší nadějí pro nás všechny během setkání je však nedávno pokřtěná pětiměsíční Anežka, která s námi 

absolvovala s úsměvem a bez jediného zaplakání celý šestihodinový program a určitě do sebe nasávala všechny 

dary Ducha Svatého, které byly nabídnuty i nám dospělým během tohoto krásného setkání katechumenů. 

 

Velmi inspirující a cenný byl duchovní program a zamyšlení P. Jozefa nad "Sedmi cestami k radosti podle 

svatého Augustina". Zastavíme se u známé Augustinovy myšlenky "Miluj a dělej co chceš!": 

"Když mlčíš, mlč z lásky. 

Když mluvíš, mluv z lásky. 

Když napomínáš, napomínej z lásky. 

Když pomáháš, pomáhej z lásky. 

Láska, ať ve Tvém srdci zakoření 

a vzejde z ní jen dobré. 

In Ep. Io7,8 

- Kdo je veden láskou, kdo žije naplno, je veden Bohem, protože Bůh je láska. 

 

Program vyvrcholil mší svatou ve zcela zaplněné kapli sv. Doroty, kdy jsme my, neofiti předávali hořící svíčky 

a světlo dalším věřícím z farnosti, kteří přijali svátost křtu již mnohem dříve, často hned po narození a vyrůstali 

ve víře po celý život. 

 

Náš veliký dík patří P. Juanovi a P. Jozefovi za požehnaný den, který jsme prožili při setkání katechumenů. 

Dík farnosti sv. Tomáše, že se stará o lidi na okraji společnosti a dává povzbuzení i těm, kteří si nevědí rady, 

jak se vymanit ze svého bludného kruhu. 

 

           Helena a Markéta 
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Víš, že…? 

 

* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 8.1. od 19:30  v klášterním refektáři. 

 

* Příští neděle  28.12. slavíme svátek sv. Rodiny. Mše svatá s obnovou manželských slibů bude v kostele sv. 

Josefa v 17:00 hod. 

 

* Tříkrálová sbírka bude probíhat v Praze od 4. do 10. ledna. Peníze, které budou vybrány, jsou pro 

charitativní akce naší arcidiecéze, ale i pro naši farnost. Všichni jste pozváni. Neměli bychom se stydět žebrat 

pro ty, kteří potřebují pomoc. 

 

* Všechny činnosti ve farnosti začínají znovu po Novém roce 7.1.2015 

 

* Od 19.1 do 21.1 proběhne v klášteře sv. Tomáše plenární zasedání ČBK ( Česká biskupská  konference). 

Mše svatou s biskupy v úterý 20.1  v 18 hodin. Všichni jste pozváni. 

 

* Farní shromáždění se uskuteční 22.1.2015 od 19:30 hodin v refektáři. Je to příležitost zhodnotit život ve 

farnosti a plánovat spolu. Pastorační rada se setká 13.1.2015 od 19:30 hodin.  

 

* Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná od 18. do 25. ledna 2014. Modlitba na tuto intenci každý den 

při mši sv. ve 12:15 hodin. 

 

* Hledáme také tento rok dobrovolníky, kteří by během Vánoc sloužili v kostele u Betléma. Byla by to součást 

projektu Betlém a může to být i krásnou preevangelizační akcí. Služba by znamenala hlídat Betlém, sloužit 

přicházejícím a rozdávat figurku z Betléma, která se rozdává u nás: krále. I půlhodina času je vítána. Více 

informací u P. Juana. 

 

* 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. 

 

* 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.   

 

* Pouť do Santiaga de Compostela bude tento rok od 26. prosince 2014 do 4. ledna 2015.  

 

 

 

 TAIZÉ V NAŠÍ FARNOSTI 
 

Dne 29. prosince přivítá naše farnost kolem 300 lidí. Poté všichni půjdou tam, kde 

jsou ubytovaní (ať v rodinách nebo jinde). Pokud chcete, můžete s jejich přivítáním 

pomoci a něco pro ně uvařit či upéct a přinést to 29. do kostela. Též se k nám v ten 

den můžete přidat jako dobrovolníci – budeme vděční i za půl hodinu. Ať každý, kdo 

se chce zůčastnit, přijde na organizační setkání v sobotu 27. 12, v 17.00, do refektáře klástera. 

 

Společné modlitby s navstěvníky setkání Taizé budou od 30. prosince do 2. ledna, vždy v 8.30 a 13.00. Na 

Silvestra se v našem kostele se starým rokem rozloučíme modlitbou v 11.00 a poté besídkou "Festival národů". 

Všichni jste srdečně zváni na všechny tyto akce. 

 

 

http://www.augustiniani.cz/
mailto:osaprag@augustiniani.cz
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Tradiční vycházka prvního ledna 2015 

 

Zveme nejen všechny milovníky přírody na naši tradiční novoroční vycházku, tentokrát do údolí Jinonického 

potoka (v části přírodní rezervace údolí) s případnou návštěvou starodávného kostelíka sv. Vavřince ve Starých 

Butovicích. Sraz bude na nástupišti metra Jinonice 1. ledna 2015 ve 14.30h. Přibližně hodinová vycházka bude 

asi 4 km dlouhá. V případě, že bude otevřena restaurace Svatý Prokop, je možné zakončit vycházku u dobrého 

moku či jídla.  

Ivan Dyba 

 

Daňově zvýhodněné dary církvi 
 

Blíží se konec roku, a to je doba, kdy se u mnohých z nás rozhoduje, kolik z tak těžce vydělaných peněz 

budeme muset odevzdat státu na daních. Naše zákony umožňují odečíst od základu daně z příjmu v určitém 

rozsahu hodnotu darů poskytnutých pro církev - tzv. daňové zvýhodnění, které se týká všech poplatníků daně 

z příjmu. Princip daňového zvýhodnění spočívá v tom, že se dárci určitého obnosu vrátí část tohoto příspěvku 

ve formě snížení daní. Darovat je možno určitou peněžní částku i věcný dar. 

Dary mohou poskytovat tzv. fyzické osoby a právnické osoby. Výše odpočtu od základu daně je 

omezena - existují určité minimální a maximální částky, které lze odečíst. 

Je důležité upozornit na to, že zákon neumožňuje odečíst dar od základu daně v případě, že poplatník 

vykáže daňovou ztrátu nebo nízký základ daně. 

Pro fyzické osoby lze od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých církvi, pokud úhrnná hodnota 

darů v kalendářním roce buď (1) činí alespoň 1000 Kč anebo (2) přesáhne 2% ze základu daně. V úhrnu lze 

odečíst nejvýše 10% ze základu daně. 

Do potvrzení o přijetí daru uvádí fyzická osoba své jméno, trvalé bydliště a rodné číslo. 

Zaměstnancům, kteří nemají jiný příjem než svůj plat (tedy nepřivydělávají si např. na živnostenský list), 

vyplňuje a podává jejich daňové přiznání mzdová účtárna zaměstnavatele, takže v tom případě je potřeba 

potvrzení předat této účtárně. Pokud je to pro někoho z nějakého důvodu obtížné, může požádat účtárnu o 

potvrzení o příjmu a daňové přiznání s uvedením daru církvi si vyplnit sám. 

 

 

Dobrou chuť! 
   Slané pokušení 
Sladkého napečeného cukroví máme ještě spoustu, a tak máme chuť na slané. 

 

Na těsto budeme potřebovat: 20 dkg másla, 22 dkg hladké mouky a 2 tavené sýry (klasické 5 dkg) nebo 4-5 

trojhránků .  Dále budeme potřebovat rozšlehané vejce na pomazání a na posypání sůl a semínka- mák, kmín, 

sezam, co kdo má rád. 

 

Zaděláme si těsto, a protože je trochu měkčí, tak ho dáme na chvilku do lednice. Pak ho rozválíme asi na 3 mm, 

pomažeme vajíčkem, trochu posolíme a posypeme semínky. 

 

Buď vykrajujeme drobné tvary, a nebo jen rádýlkem nakrájíme placku na čtverečky, dáme na pečící papír a 

pečeme zhruba při 160 stupních do zlatova. A pak to honem schováme, ať nám to rodina nesní ještě teplé.  

 

Přeji Vám v Novém roce klid, zdraví a hodně Božího požehnání. 

                                                                                  

                                                  

Dobrou chuť.                    Hanka 

 

Zvláštní poděkování redakční radě našeho časopisu (P. William, Eva Vernerová a Růžena 
Kopecká) a přispěvatelům zpravodajství. Děkujeme! 
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BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2014 

24. 12. 2014 VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ 
16:00 - Mše sv. česká 

18:00 - anglická/English 

18:30 - španělská/Spanish. Kaple sv. Barbory 

23:30 - Vánoční koledy 

24:00 - Tradiční "půlnoční mše" česká/anglická Czech/English  

 

25. 12. 2014  SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 

  9:30 - česká 

11:00 - anglická/English 

12:30 - španělská/Spanish 

17:00 - česká 

 

26. 12. 2013 SV. ŠTĚPÁN  
  9:30 - česká  

 

28. 12. 2014  SVÁTEK SVATÉ RODINY 
  9:30 - česká.  

11:00 - anglická/English 

12:30 - španělská/Spanish 

17:00 – česká s obnovou manželského slibu. 

Kostel sv. Josefa 

 

31. 12. 2014 ZAKONČENÍ OBČANSKÉHO 

ROKU 

12:15 - česká 

17:00 - česká 

18:00 - anglická/English  

18:30 - španělská/Spanish 

 

1. 1. 2015 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE, NOVÝ ROK 

  9:30 - česká 

11:00 - anglická/English 

12:30 - španělská/Spanish 

17:00 - česká 

 

6. 1. 2015 SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 
12:15 - česká 

19:00 – česká 

 

 NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA PŘINESE RADOST VŠEM NAŠIM FARNÍKŮM, PŘÁTELŮM A 
CELÉMU SVĚTU. 

Vaši Augustiniáni: P. William S., P. Jan Nep., P. Antonio P. Jozef, P. Juan a br. Zdeněk Maximilián 
 

Pro vnitřní potřebu církve vydává 

©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2015  

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/

