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„ 

  
 

 

 

    olle lege  

Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Leden 2017, r. XXI. č. 224 

 

"Jsem klidný, i když vidím, že se nesplňuje to, o co prosím v modlitbě. Vždyť vím, že ty vždy 

vyslyšíš toho, kdo tě vzývá." (Sv. Augustin) 

 

RADOSTNÉ VÁNOCE! 
 

Dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu má na 

svém rameni a dostal jméno: podivuhodný rádce. 
 

 
 

Dík za podporu, trpělivost přízeň a pomoc během celého roku. 
Máme vás rádi!  

                                                                                                 Augustiniáni 
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Vánoční promluvy sv. Augustina (PROMLUVA 189 (3. část)) 

Kristus se narodil, abychom se mohli narodit znovu 

 

 Jak nesmírná přízeň! A jak obrovská nepřízeň jí předcházela! O jakou nepřízeň šlo? Byli 

jsme mrtví, tížily nás hříchy, nesli jsme své tresty. Jakmile se každý člověk narodí, začíná trpět. 

Netřeba hledat proroka, zeptej se nemluvněte a pohleď, jak pláče. Když byla země v takovém stavu, 

že si nezasloužila Boží přízeň, jaká přízeň se to náhle ukázala? 

Pravda vzešla ze země. 

 On stvořil všechno, 

    a stvořen byl mezi vším. 

 On stvořil den, 

    a v ten den přišel. 

 On byl přede všemi časy, 

    a všechny věky označil svou pečetí. 

 Pán Ježíš zůstává na věky a bez počátku u Otce. A přesto se ptej, co se dnes děje! 

    „Jsou narozeniny.“ 

    „A čí?“ 

    „Pána.“ 

    „On má opravdu narozeniny?“ 

    „Ano.“ 

    „On, na počátku Slovo, Bůh u Boha, že má narozeniny?“ 

    „Ano, má.“ 

 Kdyby se nenarodil jako člověk, nikdy bychom nemohli dojít božského znovuzrození. On se 

narodil, abychom se my mohli narodit znova. Nikdo ať nepochybuje o tom, že se má narodit znova. 

Kristus se však narodil, aniž by se musel znovu narodit. Znovu narodit se potřebují pouze ti, kdo 

byli svým prvním narozením odsouzeni. 

 A tak ať se v našich srdcích ukáže jeho milosrdenství. 

 Matka ho nosila v lůně, 

    my ho nesme v srdci. 

 Panna byla obtěžkána Kristovým vtělením, 

    naše srdce ať jsou těhotná vírou Kristovou. 

 Maria porodila Spasitele, 

    my přiveďme k životu chválu. 

 Nezůstávejme neplodní, 

    naše srdce ať se stanou plodnými pro Boha. 

 
(výběr z knihy Davida Vopřady "Svatý Augustin: vánoční promluvy", nakladatelství Krystal OP, 296 str., r. 2015).  

 

 

Vánoce a Betlémy 

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

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. 

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. 
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SVĚTLO Z JESLIČEK 
 

V něm byl život a život byl světlo lidí.  

To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.  

Jn 1, 4-5 

 

 Oslavíme další rok narození Ježíše Krista. Rok 2016 se blíží ke konci. Pro nás katolíky 

to  byl rok milosrdenství. Pro svět spíš rok špatných nálad a opakovaných „ne“. Rok, který se 

dá zhodnotit jako temný: Války bez konce; přibývající atentáty, které jeví, pokud to je vůbec 

možné, ještě méně logiky a více absurdity; velmoci, které se vzájemně špehují; růst 

ekonomických rozdílů a sociální nespravedlnosti... A velmi nespokojení lidé. Demonstrace 

„rozhořčených“, které na začátku ekonomické krize otřásaly světem, například v Madridu, na 

Wall Street a v Londýně, zanechaly kvas nespokojenosti, který letos zdánlivě vykynul ve 

všeobecnou atmosféru. Asi letos nebylo referendum, které by nedostalo jako odpověď „ne“, 

nebo volba leadera, která by se nedala interpretovat jako protest. Hlasy volební a hlasy 

názorů jsou hlasy zamítnutí, hlasy negace, hlasy sobectví: „Náš národ první“ - „Není dost 

pro všechny“ - „To není náš problém“... 

 

 Nespokojenost panuje také v našem blízkém okolí. I když nám nechybějí důvody, 

abychom poděkovali za to, například, že jsme jeden z národů Evropy s nejmenším počtem 

nezaměstnaných, že mezi námi vládne mír, že je tolik dětí, že se otevírají nové školy. Ale 

necháme vládnout strach. A když vidíme, že jsme obklíčeni temnotou, mnozí se rozhodnou 

žít alespoň v šedi. Skepticismus a beznaděje se stanou životním postojem: vydržet, bránit, 

uzavírat dveře a hranice. A přežít šedý život. Nesolidárně bránit své malinké ohrádky 

plotem, psy a puškou. Spokojit se se šerem. 

 

 Kdo by dnes tedy věřil v člověka, v lidstvo, v této vlně skepse a pesimismu? 

 

 Určitě Bůh. Kdyby dnes bylo nějaké referendum na nebesích, vyhrálo by, bez 

pochyby, „ano“. Jako tenkrát, když z Východu zasvitlo nové světlo, děťátko opravdu 

nevinné, nový začátek. Ježíš je Boží „ano“, plné důvěry v Jeho stvoření a v milovaného 

člověka. Nové světlo, abychom poznali, že přes tolik problémů, pádů a nezdarů je v nás i 

kolem nás stále mnoho dobrého, spousta krásy, nespočet lidí dobré vůle. V jesličkách září 

Boží láska. A láska je v jádru řešením každého problému. 

 

 Pojďme do Betléma zapálit své světlo, světlo spravedlnosti a otevřenosti, světlo 

radosti a tvořivosti. Svíce si můžeme opatřit s voskem spravedlnosti a knotem dobrých 

skutků. Vraťme se s tím světlem domů, abychom rozsvítili každý koutek našich domovů. A 

nenechme si ho pro sebe, nestačí žít ve světle. Pokud máte také dojem, že temnoty je už až 

příliš, pojďme k Němu, abychom čerpali novou naději, a buďme také my světlem.  

  

 Veselé, jasné, zářivé svátky Narození Božího Syna! 
P. Antonio Rivas, OSA 

Farář 
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Adventní a Vánoční projekt 2017 

Podpora základního vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin 

z farnosti sv. Augustina v Poko v Kongu. 
 

1. Shrnutí projektu 

Současný projekt se zaměřuje na pomoc nezletilým dětem ze sociálně slabých rodin z farnosti, aby 

měly přístup k základnímu vzdělání a výchově. 

Cílem tohoto projektu je získat finanční prostředky pro mládež v naší farnosti, podpořit křesťanské 

prostředí v rodinách a položit základy určité křesťanské elitě, která se bude věnovat sociálnímu 

rozvoji v zemi. 

Celkové roční finanční náklady činí 2000 EUR 

 

2. Náplň projektu 

 

2.1. Situace v zemi 

Podle výzkumu, který byl proveden v roce 2012 a zaměřen na vzdělávání dětí v Kongu, zhruba 7,4 

milionů dětí a mládeže ve věku 5 až 17 let se neúčastní školní docházky. 3,5 milionů z nich jsou ve 

věku 6 až 11 let (což činí 47,6% z celkového počtu). 5 milionů dětí mladších 18 let jsou sirotci a 

mají přístup ke školnímu vzdělávání jen omezený. 

Příčinami špatného školního vzdělávání, a to zejména na venkově, je politický systém. Náklady na 

vzdělávání, vzdálenost mezi bydlištěm a školou, nerovnoměrné rozdělení školní infrastruktury, 

úpadek školní infrastruktury, nedostatečné lidské zdroje, nedostatek školních potřeb i vojenské 

konflikty patří mezi hlavní překážky. 

Hlavním důvodem kulturním a sociálně-ekonomickým je chudoba rodičů, nerovnoprávnost pohlaví 

daná místními zvyky, sociální status sirotků a hendikepovaných, úroveň vedení vesnic, počet dětí v 

rodině ve věku povinné školní docházky, zaměstnávání dětí, počet dlouhodobých chorob i nejistota 

a bezmocnost domácností. 

Všechny tyto překážky zabraňují dětem mladším 18 let získat základní vzdělání, které rozvíjí 

samostatného jedince a patří mezi základní lidská práva. 

 

3.2. Místní podmínky 

Farnost sv. Augustina v Poko v Kongu se nachází na venkově, kde je populace zcela odkázána na 

zemědělství. 

Kolaps zemědělství v roce 1990 způsobil extrémní chudobu. 

Tento fakt má také těžký dopad na pastorační práci a budoucnost křesťanské víry. Misionáři si toho 

byli dobře vědomi, a proto založili vzdělávání právě na internátních školách, kde by mohla místní a 

domorodá mládež pobývat. 

Následkem politické nestability v zemi byl veškerý majetek zničen během občanských válek a 

drancování. Měla by snad Církev kvůli dočasné nestabilitě zanechat svého snažení a vzdělávání 

mladých nepodporovat? 

 

3. Popis projektu 

 

3.1. Obecné cíle 

Ročně zajistit vzdělávání 10 křesťanským školákům ze sociálně slabých rodin z farnosti sv. 

Augustina v Poko. 
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Zajistit náklady na vzdělávání v místě bydliště pro 10 dětí mladších 18 let, z toho 5 chlapců a 5 

děvčat. 

A dále jednomu dítěti umožnit chodit do některé ze škol v hlavním městě Kinshase. 

 

4. Plánované aktivity 

1. Zrealizovat kampaň na získání finančních prostředků ve prospěch vzdělávání dětí z nejchudších 

rodin. 

2. Zaplatit náklady na vzdělávání pro vybraných deset dětí z farnosti sv. Augustina. 

3. Zajistit pro ně studijní asistenci v jejich vlastní škole. 

 

5. Délka projektu 

Projekt potrvá šest let (od roku 2017). 

Tato délka odpovídá ukončenému prvnímu a druhému základnímu vzdělávacímu cyklu v Kongu. 

 

6. Udržitelnost projektu do budoucna 

Rodiče vybraných dětí fungují v malé farní skupině, která má za úkol vzdělávání mládeže. 

Přispějí každý párem vepřů, a tak vznikne komunitní vepřín jakožto zdroj příjmů. Následné zisky z 

vepřína pak budou příspěvkem místních obyvatel k farářem organizované pomoci potřebným lidem.  

 

7. Poděkování 

Předem děkuji všem ženám a mužům dobré vůle za účast na projektu znevýhodněných dětí z rodin 

farnosti sv. Augustina. 
Otec Guylain Mukuanga, OSA 

 

Více informací: P. Juan Provecho, OSA. juan@augustiniani.cz tel. 602684538 
 

 

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. 

 
Zvláštní poděkování redakční radě našeho časopisu (P. Antonio, Eva Vernerová, Helena 

Klapová a Růžena Kopecká) a přispěvatelům zpravodajství. Děkujeme! 

mailto:juan@augustiniani.cz
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Proklamace na oslavu Tří králů.... 
 

Sláva Pána Boha se ukázala v Betlémě a bude se dál ukazovat mezi námi až do dne, kdy On 

se vrátí ve své slávě. A kvůli tomu Vám chci s radostí oznámit, bratři a sestry, že tak jako o 

Vánocích slavíme narození Ježíše Krista a radujeme se z něho, tak také se budeme radovat 

při oslavě jeho Vzkříšení. 

 

Připomeňme si, že tento rok postní doba, která nás připravuje na Velikonoce, začíná 1. 

března Popeleční středou. Od 14. do 16. dubna budeme slavit s vírou Velikonoční triduum 

smrti a Vzkříšení Pána Ježíše.  Dne 16. dubna začínají Velikonoce, největší slavnost roku. A 

padesát dnů poté, jako vrchol velikonoční doby, v neděli 4. června budeme slavit slavnost 

Seslání Ducha sv., daru vzkříšeného Ježíše jeho církvi.  

Každou neděli se budeme setkávat, abychom slavili Eucharistii, a budeme přitom vzpomínat 

na vzkříšení Pána Ježíše. Budeme také uctívat památku Panny Marie v jejích svátcích a také 

památku mnoha svatých bratrů a sester, kteří jsou s námi na naší pouti.  

A na konci roku, 3. prosince, začne nový církevní rok první nedělí adventní, přípravou na 

příchod Pána Ježíše. Jemu ať je všechna čest a chvála, nyní a na věky věků.  

 

 

Ve svátek Zjevení Páně anebo Tří králů znamenáme dveře svých domů a domovů trojím 

křížkem a písmeny C, M a B. Tři známé litery nejsou začátečními písmeny jmen králů: 

Kašpar, Melichar, Balthasar. Je to sice starobylý, přece však pozdní výmysl. Tři litery jsou 

zkratkou požehnání, které znamená Pán (řecky Kyrios) či Kristus (Christos) obydlí (latinsky 

mansionem) ať žehná (benedicet). Tato zkratka znamená Kristus žehnej tomuto domu. 

 

Slavnost Matky Boží, Panny Marie  

Slavnost Matky Boží Panny Marie je záměrně v novodobé liturgii umístěna na začátek 

občanského roku. Chceme svěřit Panně Marii nastávající čas a prosit o ochranu. Zároveň 

nelze nevidět úzkou souvislost Mariina mateřství a událostí spojených s vánocemi. Tradičně 

v tento den žehná papež celému světu, vyprošuje mu tedy Boží požehnání. Jsme tak pozváni 

připojit se k této modlitbě požehnání pro celý svět a prosit o mír a pokoj. 

 

Svátek Křtu Páně  

Svátek Křtu Páně uzavírá vánoční dobu. Ve staré liturgii se spojoval se slavením svátku 

Zjevení Páně. Připomínalo se, že Ježíš byl tímto okamžikem zjeven světu jako Zachránce. 

Svátek Křtu Páně tedy tvoří spojnici mezi událostmi narození a veřejným vystoupením, jak o 

něm budeme číst v následujících nedělích. Význam události je však zásadní a odhaluje hned 

několik Božích tajemství. 
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Víš, že?... 
  

* Pátek  23. 12. začne od 14:00 příprava jesliček v kostele a úklid. Všichni jste také pozváni. 

  
* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 5. 1. od 19:30 v kapli sv. Barbory. 

 

* Všechny činnosti ve farnosti začínají znovu po Novém roce 9. 1. 2017 

 

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

 

* Pouť do Santiaga de Compostela bude tento rok od 27. prosince do 4. ledna 2017. 

 

* Tříkrálová sbírka bude probíhat v Praze od 2. do 8. 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. 

 

* Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná od 18. do 25. ledna 2017. Modlitba na tuto intenci 

každý den při mši sv. ve 12:15 hodin. 

  

* 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.    

Dobrou chuť! 

Jogurtový koláč 
   Vyzkoušela jsem koláč, který bude odlehčením po všech vánočních dobrotách. Recept jsem zase trochu 

předělala, v původním receptu je až moc těsta. 

   Na těsto budeme potřebovat: 20 dkg bílého tučného jogurtu, 2 vejce, 50 ml oleje, 13 dkg cukru, 15 dkg 

polohrubé mouky, 5 dkg hladké mouky a půl sáčku prdopeč. 

    Na povrch těsta budeme potřebovat: 40 dkg bílého jogurtu a chuťově výrazný džem. 

    Vše na těsto ušleháme nebo smícháme a rozprostřeme do vymazané a hrubou moukou vysypané koláčové 

formy. Navrch lžící opatrně rozestřeme jogurt a na něj do hvězdice dáme džem, ať je to hezké i pro oko. 

Jogurt můžeme mírně osladit, pokud máme rádi hodně sladké koláče, ale tato nakyslá chuť je právě na tomto 

koláči osvěžující.  Pokud jogurt nerozestřeme až do krajů, utvoří se nám okraj jako na posvícenském koláči. 

   Pečeme asi 40 minut při teplotě 160 stupňů. Můžeme po upečení poprášit moučkovým cukrem. 

 

   Přeji Vám do Nového roku Boží požehnání, klid, zdraví a lásku. 

                                                      Dobrou chuť                          Hanka 

 

Zveme všechny zájemce na tradiční novoroční vycházku (1.1.2017), tentokrát do údolí 

Dalejského potoka. Povede od Řeporyjského náměstí přes kostel sv. Petra a Pavla (prohlídka 

interiéru zajištěna, spatříme románské pozůstatky původní stavby, např. západní apsidu, sdružená 

okénka a zbytky zdiva v nárožích lodi, dále barokní oltář z 2. poloviny 18. století od Josefa 

Kramolína aj.), NPP Dalejský profil se známými vápencovými lomy Mušlovka a Kamčatka 

(paleontologické lokality), restauraci Svatý Prokop až ke stanici metra Nové Butovice (kam bychom 

měli dorazit asi v 17h). Sraz je ve 14.30 h na nástupišti stanice metra Luka (žlutá trasa B), autobus 

č. 174 vyjíždí do Řeporyj ve 14.36 h. Trasa pohodlné vycházky měří necelých 6 km.  

http://www.augustiniani.cz/
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BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2016 

 

24. 12. 2016 VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ 
16:00 - Mše sv. česká 

18:00 - anglická  

18:30 - španělská. Kaple sv. Barbory 

23:30 - Vánoční koledy 

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

 

25. 12. 2016  SLAVNOST NAROZENÍ 

PÁNĚ   

9:30 - česká 

11:00 - anglická  

12:30 - španělská  

17:00 - česká 

 

26. 12. 2016 SV. ŠTĚPÁN    

9:30 - česká  

 

30. 12. 2016  SVÁTEK SVATÉ RODINY 
12:15 – česká s obnovou manželského slibu. 

Kostel sv. Josefa 

 

31. 12. 2016 ZAKONČENÍ OBČANSKÉHO 

ROKU 

12:15 - česká 

17:00 - česká 

18:00 - anglická  

18:30 - španělská  

  

1. 1. 2017 SLAVNOST MATKY BOŽÍ 

PANNY MARIE, NOVÝ ROK 

  9:30 - česká 

11:00 - anglická  

12:30 - španělská  

17:00 - česká 

 

6. 1. 2016 SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 
12:15 - česká 

19:00 – česká 

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

Vaši augustiniáni: P. William S., P. Antonio, P. Jozef, P. Juan  
Pro vnitřní potřebu církve vydává 

©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2017 
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     

mailto:osaprag@augustiniani.cz
http://www.augustiniani.cz/

