
 

 

   

   olle lege  

Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Červen 2017, r. XXI. č. 229 
 

„Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlucte a bude vám otevřeno...(Mt 7,7-8) To jsou Tvé sliby; 

kdo by se bál klamu, když slibuje Pravda?" (Sv. Augustin) 

 

 

Farní slavnosti již po čtrnácté – v sobotu 3. 6. 2017 
 

PARK LADRONKA 
(Usedlost Ladronka, Tomanova 1, Praha 6) 

od 11:00 do 16:00 

 

 
 

Program: Hry pro děti a pro dospělé. 

 

Brusle, kola, atd. jsou vítané... 
 

 * Jídlo bude ve formě pikniku. Přineste něco pro sebe i pro ostatní. Těšíme se na vás!
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OSM způsobů, jak se modlit před Nejsvětější svátostí 

 
1.Čti nějakou duchovní knihu 

2.Popros o přímluvu 

3.Věnuj jednu hodinu adoraci 

4.Pořiď si duchovní deník 

5.Modli se spontánně 

6.Popros o pomoc svatých 

7.Čti písmo 

8.Medituj 
 

PODÍVEJ SE 
 

- DOZADU A PODĚKUJ PÁNU¨ 

- DOPŘEDU A DŮVĚŘUJ V PÁNA 

- KOLEM SEBE A SLUŽ PÁNU 

- DO NITRA A SETKÁŠ SE S PÁNEM 
 

DOPORUČENÍ PRO ÚČAST NA MŠI SV. 
 
Přijít předem a pomodlit se 

To nám pomáhá připravit srdce na Eucharistii 

Vypnout mobil 

Během mše mluvme pouze s Bohem 

Účastnit se modliteb a písní 

To nám pomáhá udržet ducha modlitby během mše 

Věnovat pozornost slovu 

Pozorně naslouchejme čtení a slovům kněze 

Přijmout Eucharistii s oddaností 

Pomodleme se modlitbu před a po přijetí Pána 

Pomodlit se ještě chvíli po mši 
Po závěrečném požehnání vzdejme chválu Pánu 

 

Pět křesťanských hodnot v pracovním procesu 
1. UČENLIVOST 

Nauč se poslouchat rady a dodržuj pokyny 

2. POŘÁDEK A ODPOVĚDNOST 

Splnit povinnosti funkce pomáhá úspěšnosti práce 

3. RESPEKT 

Nemůžeš-li říci něco konstruktivního, raději mlč 

4. SLUŠNOST 

Rozvíjej zdravé a rozumné vztahy s ostatními 

5. SLUŽBA 

Soužití se stane příjemnějším, budete-li si navzájem sloužit 
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NEJEN PŘED SVATOSTÁNKEM... 
 

Červen je u nás eucharistický měsíc. V době května a června oslavíme v každé z našich komunit 

první svaté přijímání dětí. V polovině měsíce nám Pán Ježíš Kristus požehná v ulicích při slavnosti 

Božího Těla. 

Ten den, kdy Pán umyl nohy svých učedníků, ten den, kdy nám zanechal přikázání lásky, daroval 

nám také ten úžasný dar: „Toto je moje tělo, toto je moje krev“.  Svátost, znamení, skrze které chtěl 

zůstat mezi námi. Přemýšlím před svatostánkem, jak prožívat tento měsíc jako měsíc Eucharistie. 

Vidíme bílý kousek chleba, a víme, kdo to je. Každá svátost je znamení. Hluboké tajemství, protože 

v něm se Ježíš paradoxně zároveň zjevuje i skrývá. Protože paradoxně toto znamení ukazuje k Bohu 

i k našemu vlastnímu životu. 

Protože ve Svátosti oltářní slavíme „zhuštěnou“ přítomnost Ježíše Krista, a On chce být s námi 

v každém okamžiku našeho života, a ve všem. 

 

A přemýšlím, jak se Nejsvětější oběť oltářní spojuje s tolika obětmi. A jak bych chtěl stále vidět 

Ježíše v trpících. Jak nemyslet na pronásledované křesťany, na děti, které zahynuly v Manchesteru 

po koncertě. Malé vypadají naše každodenní oběti a námahy... (myšlenka „nevinných obětí“ se 

objeví v mysli - jak nemyslet na Ježíše, který dobrovolně prožíval, stejně jako my, že tolik 

zkušeností našeho života nedává smysl). Vždyť jenom Jeho láska dává všemu smysl. Jenom Jeho 

vzkříšení uchovává v sobě konečné vítězství. A modlím se za to. 

 

„Přijímání“ (česky řečeno), pozvánka, abych všechno přijal od Boha. Chléb vezdejší, kříže a 

radosti, Boží vůli a lidi, které On mi dá na cestě. „Communio“ (v románských jazycích), „spojení 

v jednotě“. Ježíš je přítomný a skrývá se v jednotě, ve vztazích. A myslím na to, že letos budeme 

naše farní slavnosti prožívat jako piknik. Společenství, která se setkává kolem jídla, a nejen 

v kostele - ale víme, že tím, kdo nás spojuje, je On. A modlím se za to. 

 

A uvědomuji si, že Bůh se skrývá v každé lásce, a každá pravá láska má v sobě tu možnost stát se 

cestou k Bohu, být láskou nezištnou a čistou, dáváním se, a způsobem sjednocení duše. V tom je už 

přesah. A chtěl bych milovat jako On, a vidím ten rozdíl... chybí mi tolik... ale věřím, že skrze 

Eucharistii mě Pán postupně přemění, a přiblíží k Němu. A modlím se za to. 

 

Eucharistie, díkuvzdání. Každý máme tolik důvodů k vděčnosti, což je jeden z pilířů duchovního 

života. Co se mne týče, letos oslavím 25 let kněžství. Obklopený láskou. A jsem vděčný za ten 

nezasloužený dar, a vědomí, že Kristus chce, abychom Ho sdíleli, abychom Ho rozdávali. Znovu 

Eucharistie ukazuje na život. Modlím se, abychom ho dokázali nést ostatním. Abychom Ho 

dokázali opravdu nést mimo zdi kostela. 

 

A potom se vrátím ke svatostánku, abych byl nějaký čas v samotě s Ním. Protože jde nejen o to, 

nést Ježíše do života, ale o to, že život vracíme k Němu v modlitbě, že každý prožitek vložíme do 

Jeho rukou. Poté, co si uvědomím, jak On je ve všem, také uznávám, že On je nade všechno. A 

chce, abych byl s Ním, chce být sám se mnou. Sám s Tebou. Před svatostánkem. Nebo ve tvé hrudi, 

ve tvém srdci, po přijímání. 

P. Antonio Rivas, OSA 

Farář 

 

 



4              www.augustiniani.cz               Tolle Lege                                 Červen  2017 

 

Vycházka do Národního divadla, jak ho neznáme 

 
 Nevšední a zajímavá exkurze se uskutečnila v sobotu 13. května. Proč nevšední? Zorganizovala ji a 

doprovázela zasvěceným výkladem naše věrná farnice Marie Hradecká, dlouholetá archivářka Národního 

divadla, která má svoji práci opravdu velmi ráda. Provedla nás v místech, kam se běžný divák nikdy 

nepodívá. Můžeme litovat jenom toho, že nás přišlo pouze šest zvídavých žen či dívek, ale o to více jsme si 

výlet užily v rodinné atmosféře! 

 Nejdříve nás vedla Marie do prostor prezidentské, dříve královské lóže, která má nejen samostatný 

vstup, ale také své soukromé zázemí. Schodiště, kterým k ní stoupáme, má reprezentativní vzhled 

s pozlaceným zábradlím s motivy svatováclavské koruny. Strop předsíně v novorenesančním stylu 

navrhoval sám Josef Zítek a předsíň zdobí cyklus obrazů Julia Mařáka s náměty devíti historických míst 

České země – jsou vyobrazeny např. Hradčany, Říp, Velehrad, Radhošť, Domažlice. 

 Vstupujeme do Pánského salónu, který je laděn do zlatohnědého tónu, a obdivujeme rozměrné 

olejomalby královských dynastií od Václava Brožíka. Přemyslovce zastupuje Přemysl Oráč, kterého ve 

svém sídle vítá kněžna Libuše. Hlavní postavou Lucemburků je Karel IV. ve zlatobílém rouchu a Habsburky 

reprezentuje Rudolf II. Součástí výzdoby je další Brožíkův obraz Praha – Matka měst. Modelem pro podobu 

Prahy byla Otýlie Sklenářová-Malá, herečka, která už jako malá holčička přispěla do sbírky na Národní 

divadlo a později hrála ve prospěch stavby. 

 Dámský salónek působí o poznání jemněji, je řešen ve světlých tónech a zdobí jej obrazy Vojtěcha 

Hynaise s námětem ročních dob. Obrazy Jara, Léta a Podzimu vytvořil malíř v Paříži r. 1881. V postavě 

lovce na obraze Podzim zvěčnil svého přítele sochaře Myslbeka. Nejúchvatnějším a tajemným obrazem 

dámského salónku je obraz Zima. Nejenom proto, že kvůli neshodám s vedením divadla vznikl až 

s dvacetiletým odstupem v Praze, ale především proto, že obraz je vzácným dílem secese a jediným tohoto 

žánru, který u nás od malíře Hynaise v Čechách máme. Na paprsek slabého slunce, který prosvítá obrazem 

Zimy, čekával Hynais každé ráno v zasněžené Stromovce. Ve sněhu, zahalená pouze průhledným závojem, 

mu stála modelem první pražská modelka z povolání Ernestina Wittnerová. Traduje se, že za svou 

profesionalitu zaplatila životem, protože na následky prochladnutí zemřela. 

 Samotná královská (od r. 1918 prezidentská) lóže na pravé straně divadla měří 12 m čtverečních, a 

když jsme se z ní rozhlédly po divadle, zjistily jsme, že je z ní velmi dobře vidět do orchestřiště a hlediště; 

nikoli však na jeviště. Podle původního návrhu měla být umístěna ve středu dnešního prvního balkónu, ale 

během stavby se zjistilo, že tu není dost místa pro zázemí lóže, které by zasahovalo až do slavnostního 

foyer. A tak Josef Zítek své původní plány změnil a umístil lóži po straně. Jen díky tomu unikla při požáru 

v r. 1881 zkáze. Navíc je na čestné hosty v královské lóži dobře vidět z velké části hlediště, což má jistě také 

svůj nepopiratelný význam. Dnešní podoba lóže s rudým baldachýnem a velkou pozlacenou 

svatováclavskou korunou nad ní je téměř totožná s původním návrhem. 

 Abychom vstřebaly nespočetné dojmy z interiéru, vystoupaly jsme na balkón k Trigám – bronzovým 

sochám trojspřeží, které mají nebývale zajímavou historii svého vzniku, od návrhu Bohuslavem Schnirchem, 

přes spory o jejich vzhled, přes náročnou instalaci po 139 schodech vedoucích na střechu, až po přežití 

během 2. světové války a rekonstrukce. 

 Z balkónu jsme se kochaly za nádherného počasí neotřelými výhledy na Hradčany, Petřín, Vltavu, 

Národní třídu, a neunikla nám ani nádherná střecha pokrytá šedou břidlicí (bylo položeno více jak 46 000 

břidlicových tabulek). Na „zlatou střechu“ bylo použito 2,5 kg 24karátového zlata (tj. 14 000 plátků o 

rozměrech 7x7cm). 

Viděly jsme a slyšely ve výkladu Marie mnohem více, ale necháme prostor vaší zvídavosti a další návštěvě 

našeho národního skvostu – Zlaté kapličky. Fotky na /http://www.augustiniani.cz/fotogalerie 

 

Vřelé díky, Marie, za krásný zážitek pod Tvým vedením! 

           Helena 
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V kostele sv. Tomáše budou sloužit dva noví augustiniáni z Filipín 

Konečně máme dva nové kněze! Právě dorazili naši noví kněží; přicházejí k nám z Filipín. Bratr 

Isabelo a bratr Imman se stanou aktivními členy naší komunity! 

  

Fr. Imman Noel A. Abellana, OSA 

 

 

Jsem Fr. Imman Noel Abellana, OSA, z provincie Sto. Nino De Cebu 

na Filipínách. Moje předchozí působiště bylo v Collegio San Agustin - 

Bacolod, v Bacolod City, kde jsem pracoval tři roky; dva roky jako 

administrátor centra pro vzdělávání dětí (Early Childhood Learning 

Center, ECLC) v pobočce centra a jeden rok jako viceprezident pro 

záležitosti studentů a externí vztahy (Student Affairs and External 

Relationship, VPSAER) v hlavním centru. Nyní jsem byl vyslán jako 

misionář do tohoto krásného historického města, do Prahy.  

 

 

Fr. Isabelo JR. Carloman, OSA 

Své sliby v řádu augustiniánů jsem složil v r. 2000 a byl jsem na čtyři 

roky jmenován vedoucím pracovníkem pro povolání v bazilice Sto 

Nino a zástupcem provincie. Pak jsem pokračoval ve farnosti, opět 

jako vedoucí pro povolání a farní vikář, rovněž jako zástupce našeho 

domu další čtyři roky. Později jsem pracoval ve stejných funkcích 

v lokální misii v nejodlehlejší oblasti Filipín, kde je množství 

revolucionářů a rebelů. Po dvou letech jsem byl uvolněn a poslán zpět 

do farnosti Sto Nino v Mohon Talisay, kde jsem byl další dva roky 

převorem a zástupcem našeho domu. Během této doby jsem studoval 

obor management ve vzdělávání; doktorský titul v tomto oboru jsem 

získal v říjnu 2016. Koncem téhož roku jsem byl vyslán do Prahy.  

 

 

Exkurze do Botanické zahrady Karlovy univerzity v sobotu 17.6. ve 14,30 hod. 
 

Jste srdečně zváni na prohlídku asijské a americké květeny, subtropických rostlin, středoevropské 

květeny, kaktusů a sukulentů, vodních a bahenních rostlin, sbírky jehličnanů, užitkových a dalších 

rostlin podle zájmu. 

Součástí prohlídky bude návštěva Geoparku uprostřed zahrady s malým výkladem o geologickém 

vývoji Země a naší republiky s ukázkami hornin, které v Čechách a na Moravě můžeme běžně 

vidět. Po dohodě s vámi, kdo přijdete, můžeme v areálu zahrady navštívit i skleníky anebo výstavu 

Masožravé rostliny. 

Sraz je ve 14,30 před Botanickou zahradou PřF UK, Na Slupi 16, Praha 2, tramvajová zastávka 

linek 18, 24 (z Karlova náměstí-Moráň  je to 1. zastávka směrem do Nuslí).         Těším se na vás! 
            Helena Klápová 
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Farní výlet z Jíloviště přes Černolické skály do Řevnic 
 

V sobotu ráno jsme se sešli na autobusové zastávce u 

Smíchovského nádraží a odjeli do obce Jíloviště. 

Předpověď počasí nebyla nijak zvlášť příznivá, 

slibovala zataženou oblohu a občasné přeháňky. Vydali 

jsme se po červené značce k Černolickým skalám, 

které jsou prvními horolezeckými skalami v Čechách. 

Také jsme si na ně vylezli, abychom se pokochali 

výhledem do líbezné krajiny. Spolu s námi byli na 

skalách i opravdoví horolezci, kteří – na rozdíl od nás – 

dolů slaňovali. Protože jsme neměli v plánu pokračovat 

do poutního místa Skalka, kam červená značka vedla, 

vydali jsme se po modré přes les do Řevnic. Po obědě 

v místní restauraci jsme zašli na prohlídku kostela sv. Mauricia (Mořice), kterou Ivan předem 

zajistil. P. Mgr. Ing. Robert Hanačík pozdravuje celou naši farnost; když nás uviděl, byl velice 

překvapen, že nás přišlo tak málo, očekával plný autobus! Tak snad příště. 

 

Město Řevnice leží na obou březích Berounky na hranici chráněné krajinné oblasti Český Kras a je 

považováno za jednu z bran do Brd. Narodila se zde i slavná tenistka Martina Navrátilová. Nejstarší 

písemnou zmínkou o Řevnicích je darovací listina krále Václava I. z roku 1253, podle které se 

kostel sv. Mauricia stal majetkem rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou, založeného sv. 

Anežkou Přemyslovnou. Řevnice se také staly zastávkou královského průvodu, při které Karel IV. 

převážel korunovační klenoty z Prahy na Karlštejn. 

 

Farní kostel sv. Mauricia, který nese jméno podle římského vojína a mučedníka, byl postaven 

v barokním slohu (s rokokovými prvky) v letech 1749-52 (vysvěcen 1752) na místě dvou původních 

kostelů. Krásně opravený kostel nás překvapil svým interiérem s bohatě zdobeným barokním 

oltářem se sochami sv. Floriána a Šebestiána a nádhernými stropními freskami. Vyřezávané dubové 

lavice datované rokem 1753 zdobí znaky cechů a reliéfy světců a vpředu znak křížovnický. Napravo 

od vchodu do kostela je hrob velmistra řádu Františka Xavera Marata († 29.6.1915). 

 

Od kostela to nebylo daleko na nádraží, odkud jsme se vrátili vlakem do Prahy. Výlet se vydařil; 

celý den bylo sice zataženo, ale nespadla ani kapka vody a ochlazení proti předchozímu tropickému 

dni nám přišlo vzhledem ke kopcovitému terénu velmi vhod.  

Děkujeme Radce a Ivanovi za zorganizování výletu.                                                              Zdena 

                                                                                                                    

NOC KOSTELŮ 2017  u sv. Tomáše. 
       

17:50 18:00 Zvonění   

18:00 23:00 Pivo sv. Tomáše a klášterní legendy   

18:00 19:00 Soutěž pro děti   

18:00 23:00 Soutěž pro dospělé   

18:30 23:45 Chceš, aby se někdo za Tebe modlil?   

19:00 19:30 Prohlídka kostela (in English)   

19:30 20:00 Prohlídka kostela (en espaňol)   

20:00 24:00 Pouť světla přes Karlův most   

20:00 21:00 Svatotomášský sbor. Koncert   

23:30 23:45 Kompletář a požehnání   
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Víš, že?... 
 

* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 1. 6. od 19,30 v kapli sv. Barbory. 

* Benefiční koncert pro praktickou školu Ružinovská ve čtvrtek 1. 6. v 17 hod. v kostele sv. 

Tomáše na Malé Straně. Po koncertě bude možné vidět výtvarná dílka dětí s postižením (některá 

opravdu zajímavá) a vypít v kruhu přátel a známých trochu vína. Koncert bude uváděn Táňou 

Fischerovou, vystoupí 2 pěvecké sbory. Jste srdečně zváni.  

* Farní slavnosti již po čtrnácté – v sobotu 3. 6. 2017 

* Brigáda ve sv. Dobrotivé proběhne v sobotu 10. 6. Odjezd v 9,35 od kostela sv. Tomáše. Zpět 

budeme okolo 17 hodin. 

* V neděli 18. 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 Pražského Jezulátka. 

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

* Všechny činnosti ve farnosti končí 16. června.  Začínáme po prázdninách 18. září.  

* První svaté přijímání ve farnosti přijme tento rok osm dětí v neděli 11. 6. při mši sv. v 9,30.  

* V sobotu 17. 6. jsme všichni pozváni na oslavu naší školy sv. Augustina od 13,00 do 21,30 hodin 

(U Krčské vodárny 36, Praha 4) 

* Poslední mše sv. ve všední den v 19,00 hod před prázdninami bude 24.6. Příští mše sv. v 19,00 

bude 17. září.  

* Dětský tábor 2017: od 9. července do 22. července. Sv. Dobrotivá, Zaječov. Už přijímáme 

přihlášky. Formulář na www.skolasvatehoaugustina.cz 

* V tomto měsíci mají narozeniny tito naši farníci:  

Tomáš Hora 3.; Ludmila Polová 3.; Anna Kužílková 7.; Petr Svoboda 7.; František Šnajdr 7.; Jan 

Brčák 11.; Barbora Svobodová 12.; Dagmar Cahová 13.; Pavel Verner 16.; Lenka Šlechtová 17.; 

Ivan Dyba 22; Milada Střítezská 25.; Michael Verner 28.; Monika Pokorná 28. 

Dobrou chuť! 

Bublanina na velký pekáč 

Měla jsem báječnou tchýni a ta mi předávala recepty po své mamince. Jedním z nich byla 

bublanina, která „roste“podle velikosti plechu. 

Základní recept je podle čísla 5: 5 dkg tuku, 10 dkg cukru, 15 dkg polohrubé mouky, 1 celé vejce, 4-

5 lžic mléka a polovina prdopeč. 

Podle mých zkušeností se na velký hluboký plech dělá těsto z trojnásobné dávky. 

Ušleháme tuk, cukr a vejce, přidáme mléko a mouku s prdopečem. Pak už je postup stejný, nalijeme 

na vymazaný a moukou vysypaný plech a na těsto dáme ovoce podle naší chuti a podle toho, co je 

momentálně po ruce.  
                                       Dobrou chuť               Hanka  

 

 

Pokračuje oprava varhan kostela. Příspěvek je možně poslal na účet: 1933818319/0800 Var. 

symb.: 1717. Díky za štědrost. Více informací u Štěpána Svobody. 

http://www.augustiniani.cz/
http://www.skolasvatehoaugustina.cz/
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