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Předávejte druhým radost svojí víry 
 

P. Juan mi vyprávěl, ţe na konci letošní farní pouti do Compostely jeden z mladých naší 

skupiny měl pro celou skupinu krátké, ale velmi hluboké zamyšlení: „Pouť byla těţká“, 

prohlásil. „Kaţdý den jsme putovali mezi 32 a 42 km, bylo teplo a tělo se ozvalo. My mladí jsme 

si mysleli, ţe my budeme mít sílu, a budou to ti dospělí, kdo nebudou schopni dokončit cestu a 

dostat se do cíle bez pomoci. Ale bylo to právě naopak. Nejstarší členové doputovali bez 

problému a my, mladí, jsme často měli těţkosti s koleny a kotníky“.  A pak pokračoval: „Stejně 

je to i v ţivotě: kolikrát, protoţe  jsme mladší, si myslíme, ţe všechno víme, ţe nikdo uţ nás 

nemůţe nic naučit, a pak v reálu je to trochu jinak“.  

I my pokračujeme v naší pouti ve farnosti, se spoustou nových věcí, které jsou darem od 

Boha pro nás: děti uţ začaly školu. My jsme otevřeli první třídu základní školy sv. Augustina a 

chceme dále zasévat do ţivota mnoha dětí semínka lásky a naděje do budoucnosti. Na slavnost 

sv. Augustina se Mahulena a Zdeněk stali členy augustiniánské rodiny ve Třetím řádu sv. 

Augustina.  Máme v klášteře jednoho nového kandidáta, Miroslava, který začal svou formaci, 

aby se stal augustiniánem. A jsme otevřeni  novým věcem i nadále. 

Během následujících týdnů budeme připravovat  plány a programy pro farnost na letošní 

rok.  Mnoho věcí bude stejných jako vloni, ale  mohou být i nové, kdyţ máme nadšení a radost 

z toho, co nás čeká. Počítám s pomocí kaţdého a kaţdého zvu ke spolupráci ve farnosti. 

Myslím si, ţe tento rok můţe být rokem, ve kterém bychom všichni měli být otevření, 

abychom se nechali naučit něco nového. Nikdy nemůţeme říct, ţe všechno víme. Vţdy je třeba 

se na naší pouti naučit něco nového; a kaţdý můţe být pro někoho učitelem, ale pro jiného 

ţákem. 

Končím citací ze zamyšlení papeţe na setkání s mládeţí v Madridu, kde nás všechny, a 

nejen mládeţ, vyzval, abychom se nestyděli za to, ţe jsme křesťané:  

„Mít víru znamená opírat se o víru bratří, a stejně tak tvoje víra slouţí víře druhých jako 

opora. Prosím vás, drazí přátelé, abyste milovali církev, která vás zrodila k víře, která vám 

pomohla lépe poznat Krista, která vám dala objevit krásu jeho lásky. Pro růst vašeho přátelství s 

Kristem je zásadní, abyste se radostně začleňovali do farností, společenství a hnutí, a stejně tak 

se účastnili kaţdou neděli eucharistie, často přistupovat ke svátosti smíření a pěstovat modlitbu a 

rozjímání Boţího Slova.  

Z tohoto přátelství s Jeţíšem se také rodí podnět, který vede k vydávání svědectví o víře 

v nejrůznějších prostředích, včetně těch, kde se vyskytuje odmítání a lhostejnost. Není moţné 

setkat se s Kristem a nedat jej poznat druhým. Nenechávejte si Krista pro sebe! Předávejte 

druhým radost svojí víry.“ (Homilie Benedikta XVI. – mše svatá 21.8.11) 
P. Vít M. Marciniec, OSA, farář 
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„Ţít dobře umí ten, kdo se umí dobře modlit“ 
 (Sv. Augustin) 

 

Poznáváme sv. Augustina 
www.svatyaugustin.cz 

Svatý Augustin - dítě, žák a student 

 

Pozornému čtenáři knihy Vyznání neujde celkově neutrální, spíše však v mnoha ohledech 

negativní tón, ve kterém autor vzpomíná na svá léta učení a studií. Jak uţ jsme si řekli, je to 

zcela opačný postoj, neţ jaký bychom očekávali od kaţdého protěţovaného člověka, který se 

právě díky umoţnění vysokého vzdělání později dostal do vysněných pozic. Pro spravedlivé a 

objektivní hodnocení tohoto postoje musíme mít však na zřeteli několik faktů. Za prvé Augustin 

vzpomíná ve Vyznáních na svá školní a studentská léta přibliţně aţ po třiceti letech jako 

vášnivě zanícený konvertita a biskup vrcholně oddaný své katolické církvi. Za druhé je mu jeho 

nepřáteli a protivníky neustále připomínána jeho minulost a třicet let uplynulého ţivota  

v bludech bez poznání pravého Boha. Díky tomu dělá všechno proto, aby se sám s touto dobou 

definitivně vyrovnal tím, ţe by ve svém nitru našel určité „polehčující okolnosti a spoluviníky 

stavu, ve kterém tak dlouho ţil“ a nabídl je Bohu k uváţení. Další fakt, na který bychom neměli 

zapomenout, je jeho za ţivot  třikrát změněný postoj na potřebu vzdělání, a v době, kdyţ píše 

Vyznání, hlásá svůj třetí, a naštěstí uţ poslední názor.  

 
Nejprve to byl negativní, pak důrazně pozitivní, a nakonec opět negativní postoj. První a druhý 

se shoduje s většinou inteligentních lidí, kteří svoji počáteční tradiční dětskou nechuť k učení 

postupem času změní kdyţ ne přímo k zálibě ve studiu, tak alespoň k postoji, ţe studiem 

získané vědomosti jim dají úměrné moţnosti k jejich uplatnění v ţivotě, a tím šanci vybudovat 

si slušné postavení ve společnosti a ţít dobrý ţivot. Těmito fázemi prošel i ţák a student 

Augustin. Ovšem on jde ještě dál, a po své milánské konverzi v něm postupně uzrává třetí (ve 

skutečnosti se vrací opět k prvnímu) názor na potřebu vzdělání, který se nakonec mění v pevné 

přesvědčení: Vše, co v ţivotě člověk dělá, má dělat pro slávu Boţí. Přemýšlíš-li, nezapomeň 

přemýšlet i o Bohu. Rozhoduješ-li se, přizvi k rozhodování Boha. Nedílnou součástí kaţdého 

okamţiku tvého ţivota ať je Bůh. Pokud jsi Boha nepřizval k jakékoli své činnosti, jednáš a 

rozhoduješ bez něho, a tedy proti jeho vůli. A konečně, kdyţ se učíš, uč se nejen s myšlenkami 

na Boha, ale uč se především proto, abys mohl svým ţivotem hlásat Boţí slávu. Získáváš-li 

vědomosti z důvodů, do kterých jsi přednostně nezahrnul také Boha, je tvé snaţení nejen 

zbytečné, ale i neţádoucí, protoţe ti takové učení ubírá čas vyměřený k ţivotu na zemi, během 

kterého Boha můţeš poznat. 

 

Marcel Černý 

 

       Potkala jsem… 
V rodinném kruhu debatovali matka, babička a desetiletý syn (vnuk). Matka se radovala 

z japonského vynálezu, který je schopný v jakoukoli chvíli kaţdému člověku jednoduchým 

způsobem po stisknutí tlačítka přístroje okamţitě zjistit stav srdce, funkci plic, mozku, odchylky 

od normy vylučování všeho druhu i dalších moţných nevyrovnaností v těle a okamţitě doporučit 

způsob nápravy. Honzík vyzvídal, jestli to znamená tedy nesmrtelnost. Babička mu vysvětlila, ţe 

to jistě ne, ale aţ uţ nebude moţné repasování těla, přístroj vydá signál k odebrání se k lékařům 

a ti dají člověku injekci a on usne a tím jeho funkce na zemi skončí. 

A mě napadlo, ţe je někdo ochotný hlídat nepřetrţitě svoji smrtelnou schránku a opatrování duše 

pomocí Boţích ukazatelů mu připadá komplikované a nedůstojné.    

 
E. B. 

http://www.svatyaugustin.cz/
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„Ţít dobře umí ten, kdo se umí dobře modlit“ 
 (Sv. Augustin) 

 

„Síla se projevuje ve slabosti“ 

Miroslav Orel, kandidát  augustiniánů 
 
Od začátku září 2008 se komunita augustiniánů u sv. 

Tomáše trochu rozrostla. Začala doba prenoviciátu, to jest, 

doba poznávání augustiniánské rodiny,  pro Maroslava Orla. 

Setkali jsme se s ním a poloţili jsme mu několik otázek, aby 

ho naši čtenáři mohli trochu lépe poznat 

 

Můžeš se nám, prosím představit? 

Jmenuji se Miroslav Orel, je mi 24 let a přišel jsem 

z Nového Města nad Metují (Královéhradecká diecéze).  

 

Co jsi studoval dosud?  

Studoval jsem zedničinu, maturitní obor podnikání, poté v Anglii teologii na European 

Missionary Fellowship. Poté jsem se doteď věnoval 2 roky gastronomii a pracoval jsem jako 

pomocný kuchař ve vinárně. 

 

 Co tvoje rodina a tvoje rozhodnutí odejít do kláštera?  

Mamka s taťkou nejsou křesťané. Dát se Bohu do vlastnictví, být „inventářem v Boţím domě“, 

tato touha mě přivedla do kláštera. Myslím si, ţe Boţí volání, ať uţ do kláštera či do kostelní 

lavice, je svým způsobem pro kaţdého z nás tajemstvím. Zvlášť v zimě, ve vymrzlém kostele si 

to někdy můţeme více uvědomit, kdyţ naši zmrzlou mysl napadne otázka: „Co tu vlastně v té 

zimě dělám?“   

   

Máš nějaké speciální očekávání od života v klášteře?  

Lépe méně očekávat a nechat se překvapit. Mým přáním by bylo poznat farníky a nějak si 

zapamatovat jejich jména. Byl bych rád, kdyby se mi představovali a nezlobili se, kdyţ si 

nebudu moci vzpomenout na jejich jméno. Moc by mi to pomohlo, neboť kdyţ je více lidí 

pohromadě, jsem trochu ostýchavý. 

   

Jaký bude tvůj program v klášteře? 

Takový, jaký mi Pán a bratři vymyslí :-). Jsem tu krátce, tak se rozhlíţím a poznávám. 

   

Proč ses rozhodl začít proces poznávání augustiniánské rodiny jako kandidát?  

Svatý Augustin je fascinující jak svým učením, tak svým ţivotem. Téţ se mi líbí řehole tohoto 

řádu a při jejím čtení cítím, ţe by se mi mohla stát novým domovem. 

   

Jak jsi poznal augustiniány? 

Jedním z prostorů, kde se mohou lidé setkat, je internet. Zde jsem se setkal se stránkami 

augustiniánů. Mohl jsem se s bratry setkat i v reálném prostoru. 

   

Již jsi byl v naší farnosti. Jaký máš dojem z farního společenství u sv. Tomáše? 

Kdyţ jsem ten týden mohl vidět, jak farníci snášejí své kněze, kdy jim někdy nemusejí jasně 

rozumět, starají se o ně, a jak následují rady svých pastýřů, tak tito pastýři nemusejí za své 

farníky před Bohem jen prosit, ale především vţdy děkovat. (A to i dělají). 

 

Jaký je tvůj nejoblíbenější citát z Bible? 

2 Kor. 12:9 „Má milost ti postačí; vţdyť síla se projevuje ve slabosti.“ 
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„Ţít dobře umí ten, kdo se umí dobře modlit“ 
 (Sv. Augustin) 

 

Proslov kardinála Vlka při žehnání nové Školy svatého 
Augustina 

Drazí rodiče, milé děti, 

Při této vzácné a mimořádné příleţitosti otevření a poţehnání nové školy se nebudu zabývat 

výkladem přečteného biblického textu, ale hned na začátku musím poloţit provokativní otázku: 

Je rozumné a perspektivní otevírat novou školu v době, kdy se dnes u nás zavírají desítky a 

desítky škol nebo se slučují? 

Solidní a pravdivou odpověď lze dát v širokém kontextu společenské a kulturní situace ve světě i 

u nás doma. Školy, které předávají pouze informace, ztrácejí na významu a mohou být zavírány 

v dnešní mediální době, kdy si kaţdý jedinec a zvláště z mladé generace, snadno a rychle 

informace získá několikerým kliknutím. Ale především naše společnost se svou tak zničenou 

společensko-politickou a ţivotní kulturou potřebuje k přeţití školy, které nepřinášejí pouze 

informaci, ale dávají ţivotní, duchovní a hodnotovou formaci. Takţe zakládání škol, které mají 

takovéto základy, je nejen perspektivní, ale nezbytně nutné…  Bylo by krásné mít tady na 

velkých panelech citované výsledky bádání o společenské a duchovní situaci v dnešním světě a o 

překvapivé renesanci duchovních a náboţenských hodnot. Dovolte mi odcitovat aspoň pár vět ze 

sborníku různých autorů s názvem „Perspektivy globalizace“, který vydal v letošním roce docent 

Václav Mezřický: „Z velmi podrobných a věrohodných zdrojů plyne, ţe na světě dochází 

k podstatné renesanci religiozity, zejména křesťanské a muslimské, a ţe touto vlnou je zasaţena 

například i čínská populace… Náboţenství ve světě nepochybně představuje sílu, která můţe 

ovlivňovat vytváření základů právního řádu, jímţ by se mělo řídit světové vládnutí…“ /str. 199/ 

A v poslední kapitole tohoto sborníku, nadepsaného „Návrat Boha“, cituje Mezřický amerického 

sociologa Nesbita, který v jedné ze svých kniha uvádí, „ţe napříště myšlenka pokroku nebude 

vyvěrat z racionálně-sekulárního přesvědčení…, ale z renesance náboţenství. V míře 

odpovídající postupnému rozšiřování pochybností o současné civilizaci se podle něho dá 

předpokládat, ţe náboţenství 

vyplní vakuum vyplývající ze 

selhání modernity – ze 

zklamání z vědy, z ţivotní 

nudy. Bylo by také třeba 

dodat, ţe i ze vzmáhající se 

úzkosti z budoucnosti…“ 

(str. 225). To je jen několik 

perliček. Doc. Mezřický 

cituje bohatou literaturu na 

toto téma, například knihu 

dvou anglických autorů 

Micklethwaita a Woodridge, 

God is back, Bůh je zpět,…, 

z jejichţ závěrů vyplývá, ţe 

„náboţenství bude v 

budoucnu hrát …. stále větší 

roli ve veřejném prostoru“ 

(tamtéţ). 

První společná modlitba předškoláků a prvňáků  
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„Ţít dobře umí ten, kdo se umí dobře modlit“ 
 (Sv. Augustin) 

 

U nás k tomuto tématu vyšla nedávno kniha komentátora berlínského rozhlasu Petra Hahneho 

„Konec legrace“. Soukromá americká výzkumná společnost Pew Forum publikovala nedávno 

překvapivé výsledky svého bádání o mizení duchovních hodnot a o jeho souvislosti se šířením 

násilí ve společnosti. 

Takţe impuls k otevření této nové školy můţeme vidět ve slovech Kristových v evangeliu o výše 

uvedených „znameních časů“, které křesťan má sledovat… Ta společenská situace, kterou 

uvedená literatura líčí a kterou mi všichni z vlastní zkušenosti poznáváme, je dostatečným 

impulsem k takovému kroku. 

Na prahu nového školního roku při otevření a ţehnání této školy chci vyslovit dvě přání: aby se 

vedení školy a pedagogickému týmu podařilo naplňovat cíle tohoto nového typu školy a aby 

následovala další zaloţení podobných formačních míst, která by otevírala naději, ţe společnost - 

i kdyţ v dlouhé perspektivě – můţe začít hledat cestu, po které lze vycházet z nebezpečného 

stavu a pomalu začít směřovat k lepší a jistější budoucnosti, kterou - zdá se – někteří politici 

nejsou schopni pochopit a zajistit. Vloţme tento veliký plán do rukou Boţích, poněvadţ jen Bůh 

je schopen svou moudrostí a všemohoucností pomoci dostat se ze začarovaného kruhu zla, ve 

kterém se společnost točí.           

Kardinál Miloslav Vlk (1. září 2011) 
www.kardinal.cz 

 

 
Proti Proudu 

 

Skupina Proti Proudu tento rok oslaví 7. 

narozeniny a nás to vedlo k zamyšlení nad 

naším působením ve farnosti při dětských 

mších. Před několika lety se dala dohromady 

skupina mladých, kteří rádi zpívali a chtěli 

rozproudit ţivot ve farnosti a dodat trochu 

mladého ducha do klasických mší svatých.  

Začátky byly těţké, ale svým zpěvem, i kdyţ 

ne vţdy bez chyb, jsme chtěly a občas i chtěli 

chválit Pána.  

Velice nás těší, ţe po těch pár letech, které 

jsme společně ve farnosti ušli, zpívá při 

dětských mších mnohem více lidí neţ na 

začátku. Z počátku to vypadalo, ţe pořádáme koncert při mši a kromě pár dobrých duší v kostele 

nezpíval skoro nikdo. Jak říká sv. Augustin, kdo zpívá, dvakrát se modlí, proto bychom to jako 

augustiniánská rodina měli pořádně rozjet!   

Na konci školního roku jsme také začaly zpívat při večerních mších ve středu v kapli sv. 

Barbory. Protoţe je zde moc krásná atmosféra a dobře se nám tam zpívá, hodláme v tom i nadále 

pokračovat. O tom, jestli budou mládeţnické mše ve středu i tento rok, nebo se přesunou na jiný 

den, budeme v nejbliţší době informovat. 

Jinak dětské mše budou do konce roku v termínech 9.10., 6.11. a 27.11. 

Chtěly bychom poděkovat za podporu v minulých letech a zároveň poţádat o spolupráci a vaši 

účast na zpívání při příštích dětských mších.      Vaše Proti Proudu 

 

http://www.kardinal.cz/
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„Ţít dobře umí ten, kdo se umí dobře modlit“ 
 (Sv. Augustin) 

 

Bylo to v červenci a srpnu 
Tábor ve svaté Dobrotivé 2011 

 
Jiţ po třinácté se konal 

v červenci tohoto roku 

tábor v Zaječově a jako 

kaţdý rok se hrála celých 

devět dní táborová hra, 

tentokrát pod názvem ,,Po 

stopách velkých příběhů“. 

Program probíhal 

následovně. Kaţdý den se 

přečetl nějaký důleţitý 

příběh ze starého zákona a 

v duchu tohoto témata se 

hrály celý den hry a 

táborníci z toho čerpali 

příklady a ponaučení. 

Všichni byli rozděleni do 

tří skupin, které mezi 

sebou soutěţili a 

předháněli se, kdo první nalezne poklad - ztracenou Archu. První den byl pod názvem Kajin a 

Abel, dále potom Abraham a Izak, u kterého se k příleţitosti „obětování se“ konal celodenní 

výlet, který byl tentokrát na Svatou Horu, kde se slouţila mše svatá a byla i menší prohlídka 

kostela a okolí. Výšlap to byl velice náročný, protoţe to dalo dohromady přes 40 kilometrů, ale 

všichni se drţeli statečně a došli. Další příběh byl Mojţíš a jeho přechod přes moře, David a 

Goliáš, Jonáš a velryba, Eliáš, Jan Křtitel a na poslední den zbyl ten nejhlavnější a nejdůleţitější 

příběh a to ţivot Jeţíše Krista.  

 

Tábor se povedl stejně dobře jako všechny minulé a chceme poděkovat a pochválit všechny, co 

tábor připravili. Je hezké, kdyţ člověk můţe někam jet, zaţít nová dobrodruţství, legraci, poznat 

nové lidi a při tom všem se vzdělávat a osvojovat si nová moudra do kaţdodenního ţivota.  

Kateřina Trefná 

 

Cesta Svatotomášského sboru do Francie 
 

Letos na přelomu července a srpna podnikl Svatotomášský sbor „koncertní turné“ ve Francii. 

Projeli jsme Burgundsko, Languedoc a Francouzské středohoří. Navštívili jsme Citeaux a Cluny, 

viděli jsme nejslavnější francouzské vinice i slavný Canal du Midi. Koncertovali jsme – s 

velkým úspěchem – na Château St.Jacques d´Albas blízko Carcassonne a v kostele Panny Marie 

v Loubens-Lauragais, zpívali jsme při mši sv. v bazilice Notre-Dame v Revelu. U našich přátel v 

Loubens jsme zaţili úţasný večer plný pohody a veselí při zahradní slavnosti, uspořádané na naši 

počest, a zjistili jsme, ţe pouhá neznalost jazyka toho druhého nemusí ještě znamenat vzájemné 

neporozumění. Zkrátka, bylo to náročné, ale báječné. Doufáme, ţe o záţitky z naší cesty se 

formou komentovaného promítání fotografií budeme s farníky moci podělit některý večer v 

říjnu. Kdo by se chtěl o naší cestě dozvědět víc, můţe si o ní přečíst podrobnější povídání (i s 

fotografiemi) na stránkách farnosti věnovaných našemu sboru: 

http://www.augustiniani.cz/farnost/svatotomassky-sbor.      Eva 

http://www.augustiniani.cz/farnost/svatotomassky-sbor
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Jak jsme putovali do Santiaga de Compostela 

2.8-10.8.2011 
Bylo to v Astorce u Leonu, 

kde 2.8.2011 ráno před 

pátou začalo vlastní pěší 

putování.  
Denně se začínalo za tmy a 

s přestávkami jsme kaţdý 

s větším nebo menším 

úspěchem pokračovali do 

pozdního odpoledne. Někdo 

neměl dost sil, takţe mu na 

část cesty P. Juan vymyslel 

náhradní dopravu. Někdo 

uţ ráno nemohl jít, ale vţdy 

se našlo dobré řešení, jak 

dál. 

Cesty byly různé, rovné i 

vymleté vodou, do kopce i 

dolů svahem, po rovině, 

někdy kus po silnici a ke 

konci putování blíţe ke 

Santiagu, to uţ byly 

pomalu, podle našeho měřítka, okresní cesty. A také počet poutníků se zvyšoval, jak z počátku nás na 

cestě moc nebylo, tak později se mi špatně rozjímalo, kdyţ kaţdou chvilku mne předběhla skupina ţivě se 

bavících turistů a nebo jsem musela uskakovat před cyklistickými skupinkami. Ale třeba tento problém 

jsem měla jen já, jen jsem měla pocit, ţe to uţ pro mnohé není putování s vírou, ale tak trochu módní 

výlet. 

Přespávali jsme různě, někdy jsme měli štěstí a hned jsme našli volnou ubytovnu (alberge), někdy to dalo 

trochu práce přemluvit i ty nejzatvrzelejší, ţe opravdu přijde skupina, pro kterou je nutno rezervovat 

místa. Jindy zase P.Juan po rozhovoru s místním farářem, který byl znalý situace, nám zajistil přespání 

v alberge, která se zrovna rekonstruovala a nebo v klášteře, kde bylo ubytování jen na objednání. A 

jednou dokonce část z nás spala v garáţi. Ale pokaţdé nám svatý Jakub pomohl, nikdy jsme nezůstali bez 

střechy nad hlavou. Jen někdy se muselo přejít ještě o kousek dál, neţ se plánovalo. 

Denně jsme měli společné buď ranní chvály nebo nešpory nebo mši. Místo ani nerozhodovalo, důleţité 

bylo, aspoň pro mne, ţe jsme se modlili společně. Někdy se nám podařilo mít mši v místním kostelíku, 

ale pro mne byly nejkrásnější mše improvizované, třeba v salonku v alberge, kdy jsme neměli vybavení 

jako v kostelíku, místo kalicha byla sklenička, místo hostií byl kousek chleba. A přesto si myslím, ţe 

takováto mše byla pro mne nejsilnějším proţitkem a nejvíce jsem v tento okamţik cítila Boţí přítomnost. 

Modlili jsme se nejenom za sebe ale i za intence ostatních farníků, kteří nemohli putovat s námi.   

S jídlem také nebyly problémy, ráno jsme se cestou někde nasnídali, oběd byl v trávě a večeře, jak se to 

povedlo.  

Poslední den byl, aspoň pro mne, velmi silným záţitkem. Jak bylo zvykem, vyráţelo se zase za tmy a tak 

k ceduli s nápisem Santiago jsme dorazili, kdyţ svítalo, pak rychlá snídaně, a honem ke katedrále. Na 

schodech u Brány odpuštění jsme měli ranní chvály pak za chvilku byla veliká mše pro poutníky. 

Vzhledem k účasti pana kardinála z Jihoafrické republiky byla částečně vedena v angličtině a tak jsem 

měla moţnost více přemýšlet a rozjímat o celé cestě, zda jsem dokázala dostatečně přehodnotit to, co 

dělám, jaký mám vztah k Bohu a lidem. A nakonec byla zapálena veliká kadidelnice (botafumeiro) a 

místní řeholníci nám předvedli, jak úţasně s ní dokáţí manipulovat. Kadidelnice létala ze strany na stranu 

vţdy skoro aţ ke stropu katedrály.  

A pak uţ jen společný oběd, procházka po městě a cesta domů.  
                                                                   Hanka 
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Světové dny mládeže Madrid 2011  16. – 21. Srpna 
 

Z naší farnosti se zúčastnilo setkání více jak 20  mladých lidí v čele s otcem Vítem. 

Byli jsme ubytováni v ZŠ, kde jsme se setkali s augustiniánskou mládeţí z celého světa. Potěšilo 

nás, ţe jsme se mohli znovu vidět s lidmi, kteří se spolu s námi zúčastnili loňského setkání 

v Londýně.  

Dopolední program jsme trávili v českém paviloně, kde probíhaly katecheze otců biskupů (např. 

litoměřického biskupa Jana Baxanta nebo plzeňského Františka Radkovského), které byly 

zakončeny mší svatou. Po obědě bylo moţné vybrat si z velké nabídky kulturních událostí, např. 

z muzikálů nebo koncertů, nebo navštívit galerie a památky, kde byly vstupy pro účastníky 

setkání zdarma. 

Celý program vyvrcholil závěrečnou vigilií na letišti Cuatro Vientos, kde jsme i přes silný vítr a 

déšť přečkali spolu s více neţ milion lidmi noc. Při vigilii Sv. otec odpovídal mladým lidem na 

otázky víry a silnou bouři, která zkomplikovala situaci pořadatelům, komentoval slovy: „Zaţili 

jsme společně dobrodruţství. Silná víra můţe překonat i náročné ţivotní situace.“ Zakončena 

byla výstavem nejsvětější svátosti oltářní. I přes obrovský počet účastníku bylo neuvěřitelné, ţe 

jsme se všichni dokázali ztišit ve společné modlitbě. Setkání bylo ukončeno společnou mší 

svatou.  

Těšíme se na další  setkání, které se bude konat v roce 2013 v brazilském  Rio de Janeiru. 

Viva el Papa! Mládeţ z farností v El Ecorialu ( Madrid) 

Krystina Rysová 
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Víš, že…? 
 

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

 

* Chcete kaţdý den dostat e-mail s malým zamyšlením sv. Augustina? Pošlete nám svou e-

mailovou adresu na osaprag@augustiniani.cz. 

  

* V neděli 4. září br. Jozef, OSA, obnoví při mši sv. v 9:30 své sliby v augustiniánském řádu.  

Modleme se za něho!  

 

* Brigáda v našem klášteře ve sv. Dobrotivé v Zaječově. Tento měsíc se setkáme 10.9. Sraz 

před kostelem sv. Tomáše v 9:15 hod. Zpět budeme okolo 17:30 hod. Dík! 

 

* V neděli  11. září slavíme svátek sv. Mikuláše Tolentinského. Při mši sv. v 9:30 se budou 

ţehnat chlebíčky sv. Mikuláše. 

 

* Od 14. září bude opět mše svatá v 19:00 hod, v pondělí – čtvrtek v kapli sv. Barbory  

 

* V sobotu  17. září od 16:00 hod proběhne v kostele sv. Tomáše slavnostní koncert ke cti sv. 

Ludmily, pátý koncert festivalu duchovní hudby. Účinkovat bude Verner Collegium a 

Svatotomášský sbor ve spolupráci se Strahovským chrámovým sborem pod vedením Vladimíra 

Roubala. Na programu je hobojový koncert F.X.Thuriho (sólista Pavel Verner sen.) a Dvořákova 

mše D-dur Luţanská. Všichni jste srdečně zváni! 

 

* První  setkání  pastorační rady tohoto školního roku se uskuteční ve úterý 13.9. od 19:30 

hodin v refektáři našeho kláštera. Ekonomická rada se setká ve středu 14.9. od 19:30 hodin 

 

** Beseda na téma Pouť do Compostely 2011 a Setkání mládeţe s papeţem JMJ 2011 

s nahlédnutím fotografií bude u nás ve čtvrtek 15. září 2010 od 19:30 hod. 

 

* Všechny činnosti ve farnosti začínají od 19. 9. Sledujte naše stránky www.augustiniani.cz a 

nástěnku v kostele! 

 

** V neděli 25.9  organizujeme farní výlet po stopách augustiniánů okolo Bezdězu.  

Navštívíme: augustiniánský klášter v Bělé pod Bezdězem, horu Bezděz, augustiniáský klášter v 

České Lípě, rezidenci Na Stránce a byvalý augustiniánský kostel sv. Vavřince v Mělníku. 

Odjezd  v 8:30 hodin. Budeme zpět okolo 18:30 večer. Přihlášky v sakristii. 

 

** Fotografie z letních akcí farnosti si můţete prohlédnout na naší webové stránce: 

www.augustiniani.cz   

 

** Farní kalendář s akcemi pro tento školní rok můţete nahlédnout na našich webových 

stránkách 

 

* Na vrátnici kláštera můţete dostat Svatotomášské černé pivo, vařené podle receptury, která 

se zachovala v klášteře od 17. století. Příspěvek za pivo bude pouţit na opravu varhan kostela 

sv. Tomáše.   

 

 

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

Panny Marie, Matky potěšující, patronky řádu a České provincie OSA 
 

14. srpna 1439 poţádal tehdejší generální představený augustiniánského řádu P. Gerhard z 

Rimini papeţe Evţena IV., aby schválil pásové bratrstvo nejblahoslavenější Panny, zaloţené při 

kostele sv. Jakuba v Bologni augustiniánem P. Cesariem. S tímto bratrstvem bylo sloučeno i jiné 

bratrstvo, zaloţené rovněţ při kostele sv. Jakuba v Bologni, bratrstvo Panny Marie Potěšující. 

Papeţ Řehoř XIII. dne 15. července 1575 potvrdil toto sloučené bratrstvo pod názvem 

„Bratrstvo Panny Marie potěšující“ a za rok na to je povýšil na arcibratrstvo. Členové mohli 

obdrţet tolik odpustků, ţe papeţ Kliment X. doporučil neapolskému místokráli Donu Petrovi: 

„Dejte se zapsat do pásového bratrstva svatého Augustina, v němţ můţete získat všechny 

dosaţitelné odpustky.“ 

 

Dobrou chuť…! 
 
Vždycky jsem si myslela, že nejlepší recept na buchty je od paní 

Sandtnerové. Letos jsem dostala jiný recept a po jeho vyzkoušení jsem 
z těchto dvou udělala jakýsi hybrid. Jak jsem během prázdnin zjistila, buchty 

podle tohoto receptu Vám moc chutnaly. A tak, na základě četných žádostí, 

ho dávám ve známost.  
Nadýchané buchty 

Budeme potřebovat: 60 dkg polohrubé mouky, 2 celá vejce, zhruba 2/3 
sáčku sušeného droždí nebo 2/3 kostky čerstvého droždí, 3 vrchovaté 

polévkové lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, 200 ml oleje, 250 ml mléka, 1 
čajovou lžičku prdopeč a špetku soli. 

Zaděláváme buď klasicky a dáme vykynout a nebo v domácí pekárně (to 
dělám já, nikdy v ruce těsto tak nevypracuji, jako to udělá pekárna, a ještě 

mi to v ní i vykyne). Každá pekárna má, myslím, program na kynutá těsta. 
A po vykynutí už děláme buchty, jak jsme zvyklí. 

                                   Dobrou chuť                        
Hanka         

 

 

 V tomto měsíce mají narozeniny tito naši farníci:  
Anna Tomasyová 1.9.,  Marie Lidová 1.9., 

Miroslava Budišová 2.9., Jiří Hlíza 5.9.,  Tereza Černá 10.9., Marie Kalusová 10.9., 
Jiřina Poláková 12.9., Helena Eliášová 17.9., 

 René Paděra 20.9.,  
Johanka Střítezská 24.9., Filip Verner 25.9., 

Radka Dybová 25.9., Tomáš Brčák 27.9. 
 

Vše dobré pro každého, s jistotou, že se za něj modlíme.  
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Promluva papeže Benedikta XVI. na vigilii s mladými 20.8.2011 
Drazí mladí,  

Všechny vás zdravím, zejména ty mladé, kteří mi poloţili otázky a kterým děkuji za upřímnost, s 

níţ předestřeli své znepokojení, které v jistém smyslu vyjadřuje touhy vás všech dosáhnout v 

ţivotě něčeho velkého, něčeho, co naplňuje a činí šťastnými.  

Jak můţe být mladý člověk věrný křesťanské víře a zároveň mít velké ideály v dnešní 

společnosti? V evangeliu, které jsme slyšeli, nám Jeţíš v této záleţitosti dává odpověď: „Jako 

Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce“ (Jan 15,9).  

Ano, přátelé, Bůh nás miluje. To je velká pravda našeho ţivota, která dává smysl všemu 

ostatnímu. Nejsme plodem náhody nebo iracionality. Na počátku naší existence je plán Boţí 

lásky. Zůstávat v jeho lásce tudíţ znamená ţít zakořeněni ve víře, protoţe víra není pouhé přijetí 

abstraktních pravd, nýbrţ důvěrný vztah s Kristem, který naše srdce otevírá tomuto tajemství 

lásky; ţít jako osoby, které rozpoznávají, ţe jsou milovány Bohem.  

Pokud zůstanete v Kristově lásce, zakořeněni ve víře, naleznete i uprostřed protivenství a utrpení 

zdroj radosti a veselí. Víra neodporuje vašim nejvznešenějším ideálům. Naopak, pozvedá je a 

zdokonaluje. Drazí mladí, nepřizpůsobujte se něčemu menšímu neţ Pravdě a Lásce, 

nepřizpůsobujte se někomu, kdo je méně neţ Kristus.  

Zvláště dnes, kdy převládající relativistická kultura odmítá hledat pravdu, pohrdá hledáním 

pravdy, coţ je nejvznešenější touha lidského ducha, musíme odváţně a pokorně nabízet 

univerzální hodnotu Krista jako spasitele všech lidí a zdroje naděje pro náš ţivot. Ten, který na 

sebe vzal naše souţení, dobře zná tajemství lidské bolesti a projevuje svou láskyplnou 

přítomnost ve všech, kteří trpí a kteří se ve spojení s Kristovým utrpením velmi úzce podílejí na 

Jeho díle vykoupení. Naše nezištná vnímavost vůči nemocným a potřebným bude vţdy 

pokorným a tichým svědectvím soucitné tváře Boha.  

Drazí přátelé, nenechte se ochromit jakoukoli nevraţivostí! Nemějte strach ze světa, z 

budoucnosti, ani ze svojí slabosti. Pán vám dal ţivot v tomto dějinném údobí, aby díky vaší víře 

dále znělo jeho Jméno po celé zemi.  

Při této modlitební vigilii vás vybízím: ţádejte Boha, aby vám pomohl znovu objevit vaše 

povolání ve společnosti a v církvi a zůstávat v něm s radostí a s veselou myslí. Stojí za to 

přijmout do svého nitra Kristovo povolání a vydat se odváţně a velkodušně po cestě, kterou nám 

nabízí!  

Mnozí jsou povoláni Pánem k manţelství, ve kterém se muţ a ţena stávají jedním tělem (srov. 

Gn 2,24) a realizují se v hlubokém společenství ţivota. Plán opravdové lásky je denně 

obnovován a prohlubován sdílením radostí a těţkostí a vyznačuje se úplným osobním 

darováním. Rozpoznávat krásu a dobrotu manţelství proto znamená být si vědomi toho, ţe 

jedině kontext věrnosti a nerozlučitelnosti jakoţ i otevřenosti k boţskému daru ţivota odpovídá 

velikosti a důstojnosti manţelské lásky.  

Jiné však Kristus volá, aby jej následovali blíţe v kněţství a v zasvěceném ţivotě. Jak krásné je 

vědět, ţe tě Jeţíš hledá, hledí na tebe a svým nezaměnitelným hlasem také tobě říká: „Následuj 

mne!“ (srov. Mk 2,14).  

Drazí mladí, k tomu, aby bylo možné objevit a věrně uskutečnit tu životní formu, k níž Pán 
každého z vás volá, je nezbytné zůstávat v jeho lásce jako přátelé. A jak zachovávat přátelství, 
ne-li prostřednictvím častého kontaktu, konverzace, společenstvím a sdílením nadějí či úzkostí? 
Svatá Terezie od Ježíše říkala, že modlitba je „důvěrný rozhovor s tím, o němž víme, že nás 
miluje“ (Vlastní životopis, 8). 
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Pastorační program na rok 2011/2012 

 

Od  19. září 2011 do 18. června 2012 

 

 

 

* u sv. Josefa   u. sv. Tomáše  
 

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.  

P 
O 
N 
D 
Ě 
L 
Í 

12:15 
Mše sv.  
U SV. 
DOROTY 

17:00–18:00 
Španělština 
dospělí I  
REFEKTÁŘ 
 

17:00–18:00 
Angličtina dětí 
TAGASTE 

17:00-18:00 
Čeština 

 
KASICIAKO 

17:00–19:00 
Angličtina 
dospělí 
III 
KASICIAKO 
 

18:00–19:00 
Angličtina dospělí 
IV 

REFEKTÁŘ 

18.10–19:10 
Příprava na 
křest dospělí 
TAGASTE 

 

19:00 
Mše sv. 
U SV. 
BARBORY 

19:30–21:00 
Augustiniánská 
fraternita 
 
REFEKTÁŘ  

 

 

Ú 
T 
E 
R 
Ý 

 12:15 
Mše sv.  
U SV. DOROTY 

16:00-16:45 
Náboženství 
prodětí 

18:00–19:00 
Španělština 
dospělí I I 
REFEKTÁŘ 
 

19:00–
20:00  
Příprava 
na 
biřmování 
TAGASTE 
 

19:00 
Mše sv. 
U SV. 
BARBORY 

18:30–19:30 
Augustiniánská spirituality (angl)  
KASICIAKO 
 

19:30–20:30 
Augustiniánská skupina 
REFEKTAŘ 
 

S 
T 
Ř 
E 
D 
A 

12:15 
Mše sv.  
U SV. 
DOROTY 

15:00–16:00 
Španělština 
děti  
KASICIAKO 
 

17:00–17:45 
Náboženství biřmování 
mládeže 
TAGASTE 
 

17:30–18:30 
Angličtina 
dospělí  
II 
KASICIAKO 

18:30–19:30 
Biblická 
skupina 
(angl)  

BIBLE STUDY 
TAGASTE 

 

18:30–
19:30 
Meditační 
skupina 
(angl) 
(2. a 4.. 
týden) 
HIPONA 
 

18:30–
19:30 
Španělština 
dospělí II  
REFEKTÁŘ 

19:00 
Mše sv.  
U SV. 
BARBORY 
 

19:30–20:30 
Katecheze pro dospělé 
REFEKTÁŘ 
 

Č 
T 
V 
R 
T 
E 
K 

10:00–12:00 
Návštěva starších lidi a 

nemocných 

12:15 
Mše sv. 

U SV. DOROTY 

14:00–15:30 
Pastorace 
pro děti ve 

škole 
v Karmelitské 

19:00–
20:00 

Španělština 
dospělí 

II 
REFEKTÁŘ 

 

19:00 
Mše sv. 
U SV. 

BARBORY 

19:30 
Modlitba Taizé  (1. čtvrtek) 

REFEKTÁŘ 

20:00 –22:00 
Skupina GPC 

(šp) 
KASICIAKO 

 

P 
Á 
T 
E 
K 

12:15 
Mše sv.  
U SV: DOROTY 

15:30 
Úklid kostela  
 

18:00–19:00 
Španělština dospělí 

I V 
Konverzace 
KASICIAKO 

19:00 Skupina 
mládeže (1. pátek 
měsíce) 

S 
O 
B 
O 
T 
A 

09:00–10:00  
Charita  

09:30–18:00  
Brigáda ve sv. 
Dobrotivé (2. 
Sobota) 

18:30 
Sbor 
(angl)  
 

18:00 
Mše svatá (angl)  
U SV. BARBORY 

   
 

             

                  

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

