
Tolle Lege 
Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Březen 2012, r. XVI. č. 170 

„Bůh – tato jediná slabika je vším, po čem toužíme“ (Sv. Augustin) 
 

Postní Program: 
I 4319 

„Nevzpomínejte na věci minulé, nedbejte na to, co se dávno stalo! Hle, činím věci nové“ 

 
Velký paradox křesťanského života je v tom, že v Písmu nás Ježíš stále zve, abychom prožívali svůj život s 
radostí a nadějí, abychom v Něho důvěřovali, nebáli se a doufali v Jeho milosrdenství. Paradox je právě 
v tom, že je pro nás těžké tomu uvěřit a hledáme si své vlastní jistoty, místo toho, abychom se v životě 
nechali opravdu vést Ježíšem.  
 
Chceme, aby postní doba byla tento rok ve farnosti ve znamení toho, co jsme nazvali „Program I4319“, to jest 
43. kapitola, 19. verš knihy proroka Izaiáše, kde nás Bůh povzbuzuje, abychom se dívali dopředu, protože On 
činí všechno nové, protože On chce udělat z každého z nás něco nového. Postní čas nás vybízí, abychom se 
nechali modelovat Bohem, abychom se stali novými lidmi. Ale jak to udělat? Připomeň si každý den I 4319. 
Když přijde pokušení, když už máš dojem, že nemáš sílu pokračovat, když se Ti zdá, že jsi na dně, když máš 
radost... a vlož svou starost na Boha, který Tě miluje! 
 
I4319 je síla k tomu, abychom se dokázali starat o bratra, to znamená dobře si všímat, být pozorný, dívat 
se s uvědoměním a pozorovat jeho  potřeby. 
I4319 je přání chtít i duchovní dobro bratra a nebát se mu udělit bratrské napomenutí směřující k věčné 
spáse. 
I4319 je dívat se na každého člověka novýma očima 
I4319 je věřit, že věci mohou být jinak, než já si přeji 
I4319 je být solidární s těmi, kteří mají méně než já  
I4319 je naslouchat Bohu, sobě a ostatním a najít si na to čas 
I4319 je se modlit za naši farnost, za každého člověka, který k nám chodí 
 
Tento půst žijme v duchu I4319, protože všichni, farnost i každý z nás, chceme být noví. 

 

Postní projekt ve farnosti 
POSTNÍ PROJEKT NAŠÍ FARNOSTI 

 

Přestavujeme Vám projekt, který chceme podpořit ve farnosti během postní doby. Můžeme na to věnovat 
peníze ušetřené  naším půstem. Projekt můžeme realizovat, když najdeme ve farnosti (ve třech komunitách) 
aspoň 200 lidí, kteří by byli schopni ušetřit 5,-Kč denně na tento projekt. Peníze dávejte do speciální krabice 
k tomu připravené v sakristii. Pán Bůh zaplať! 

 
Stipendia pro augustiniánského kněze, P. Luciena Gumeasa z Konga, který žije a pracuje v Nairobi 
v Keni. P. Lucien, OSA  potřebuje pomoc, aby mohl dokončit kurz strojírenství a pak mohl dál v Kongu učit 
další děti a mládež. Potřebovali bychom získat 2700USD. Budeme moct to udělat? 
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„Půst bez milosrdenství není nic“. (Sv. Augustin) 

 

Potkala jsem… 

Na party, které jsem se náhodou zúčastnila, odhaloval v jednu chvíli literární umělec přítomným 
škodlivost konvencí. Konvence totiž svazují člověka a zabraňují rozvinutí jeho osobnosti. 
Jako jeden z příkladů uváděl vypěstovanou nesamostatnost katolických věřících, která kromě jiného 
vyplývala i z toho, že po staletí poslušně oblékali každou neděli do kostela muži svatební šaty, babičky 
nedělní šátky a ostatní návštěvníci kostelů obleky vyhrazené pro slavnostní příležitosti. Svázanost 
svátečním, ale v důsledku mnohaletého nošení nemoderním oblečením a církevními kostnatými 
konvencemi pak podle něj způsobila celoživotní vylekanost a trpnou poslušnost vůči kněžím a církvi 
vůbec. Ve společnosti se tito lidé vyznačovali stádností, kterou dodnes trpí a poznají se podle toho, že 
dělají jen to, co jim dovolí Vatikán. Zmínil v souvislosti s konvencemi oblékání do směšných krajek, 
podivné pokrývky hlavy a staromódní vyšívání, do kterých se halí  kněží dodnes. A na jejich charakteru se 
projevuje nesamostatnost a neschopnost jít s dobou.  
Neuplynulo ani půl roku a prostřednictvím jednoho sdělovacího prostředku jsem se s tímto bořitelem 
konvencí v zájmu svobodného rozvinutí osobnosti bez svázanosti Vatikánem znovu setkala. 
Nadšeně hovořil o jistém setkání světového významu, kterého se měl čest zúčastnit a o nenahraditelném 
konvenčním požadavku který prožitek umocňuje: nutnost oblečení předepsaných společenských oděvů, 
v případě mužů smokingů, a protože neexistuje žádná výjimka ani pro toho, komu se třeba zatoulal na 
letišti kufr, byla zřízena půjčovna požadovaného šatstva za poměrně vysoký obnos, odpovídající 
významu akce. Posměšně hovořil o několika osobnostech, které neuznávají konvence a nakonec se 
nemohli zúčastnit závěrečného ceremoniálu setkání a tím se vyřadili ze společnosti „slušných lidí“, kteří 
vědí, že konvence patří nezastupitelně do života inteligentního člověka, protože ho „patřičně formují pro 
zdravé fungování ve společnosti“. Pomyslela jsem si o formaci této člověčí améby své… 

E.B. 

2. rok přípravy na velké jubileum sv. Cyrila a Metoděje. 

Rok biřmování. 

Přinášíme texty z Katechismu katolické církve na téma biřmování.  

1286. Tato plnost Ducha neměla být jen výsadou Mesiáše, ale měla být sdělena celému mesiášskému lidu. 

Kristus vícekrát přislíbil toto vylití Ducha; tento příslib uskutečnil nejprve v den velikonoc a později skvělejším 

způsobem v den letnic. Apoštolové, plni Ducha svatého, začali „hlásat velké Boží skutky“ (Sk 2,11) a Petr 

prohlásil, že toto vylití Ducha na apoštoly je znamením mesiášské doby. Ti, kteří tehdy uvěřili kázání apoštolů 

a dali se pokřtít, dostali pak „dar Ducha svatého“ (Sk 2,38). 

1287. Tato plnost Ducha neměla být jen výsadou Mesiáše, ale měla být sdělena celému mesiášskému lidu. 

Kristus vícekrát přislíbil toto vylití Ducha; tento příslib uskutečnil nejprve v den velikonoc a později skvělejším 

způsobem v den letnic. Apoštolové, plni Ducha svatého, začali „hlásat velké Boží skutky“ (Sk 2,11) a Petr 

prohlásil, že toto vylití Ducha na apoštoly je znamením mesiášské doby. Ti, kteří tehdy uvěřili kázání apoštolů 

a dali se pokřtít, dostali pak „dar Ducha svatého“ (Sk 2,38). 

Výtvarný seminář u sv. Tomáše, pondělí 2. července – sobota 7. července 2012 
6 dní od 9,30 do 4,30 (hodinová přestávka na oběd).  
Maximální počet účastníků: 10. 
Seminář vede Fr. Richard G. Cannuli, OSA 
Náplní semináře je malba ikony sv. Augustina z Hippo, 11x9 palců (cca 23x28 cm). Malba bude 
provedena podle byzantské ruské tradice – desková malba vaječnou temperou, vykládaná 22karátovým 
plátkovým zlatem. Materiál bude zajištěn.  
Seminář poskytne účastníkům také čas k reflexi nad spiritualitou „ikony“ ve smyslu jejího místa v církvi a 
symbolismu, který je používán při její tvorbě.  Účastníci semináře si odnesou dokončenou ikonu. 
Cena semináře je 420.00 USD. 
Důležité: NENÍ ZAPOTŘEBÍ ŽÁDNÝ UMĚLECKÝ TALENT, jen vlastní úsilí a touha.  
Přihlášky: osaprag@augustiniani.cz  

mailto:osaprag@augustiniani.cz
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„Půst bez milosrdenství není nic“. (Sv. Augustin) 

 

 
 
 
 
 
 

I my jsme součást historie! 

Jak jsme sledovali v posledních číslech Tolle Lege, my augustiniáni už jsme v Čechách 750 let. 
Tolik bratrů, tolik projektů, tolik práce během těch sedmi století bylo uděláno. A teď je čas na nás. A 
nejen na augustiniány, ale na celou augustiniánskou rodinu, přátele, dobrodince, farníky, na všechny, 
kteří mají blízko ke sv. Augustinovi nebo augustiniánům.   

Chtěli  bychom během tohoto roku, počínaje březnem a konče prosincem, vzpomínat na 
nejdůležitější události v životě augustiniánů v Čechách, děkovat za to a chválit Boha. Je to pro nás i výzva 
do budoucnosti, aby přítomnost augustiniánů v Čechách mohla nadále pomáhat k šíření evangelia 
s radostí a nadějí.  

Budeme slavit ve všech našich klášterech, a to následovně:  
Ve  sv. Dobrotivé otevíráme oslavu výročí 24. března, když připomínáme zjevení Panny Marie 
Oldřichovi z Valdeka a posléze pozvání augustiniánů do Čech. Pak na  XV. mariánské pouti 19. května a na 
konci června, kdy navštíví kostel kardinál Dominik  Duka, OP, arcibiskup pražský. 
 
V Bělé pod Bezdězem si na den sv. Václava (28. září) připomeneme 600. výročí posvěcení kostela  
 
V Dolním Ročově  se budeme těšit na pouť 15. srpna. 
 
Do Domažlic a  dalších  zrušených  augustiniánských klášterů v okolí se podíváme  během zájezdu na 
podzim. 
 
V Praze připomeneme výročí během XIV. augustiniánského týdne (duben), na farních slavnostech (první 
víkend v červnu) a v listopadu,  když slavíme narození sv. Augustina a poslední vysvěcení našeho kostela. 
 
Kompletní program můžete sledovat na našich webových stránkách www.augustiniani.cz. Těšíme se, že 
budeme spolu slavit a děkovat za 750 let služby evangeliu v Čechách s radostí a nadějí.  

750. výročí založení kláštera a kostela sv. Dobrotivé v Zaječově 
Podle nejstarších dochovaných zpráv, v roce 1262 pán z Valdeku, který byl zbožným křesťanem a choval 

hlubokou úctu k Matce Boží, přemýšlel, jaký dar by jí mohl věnovat. Jak uvádí kronikář, jedné noci byl vzbuzen ze 
snu a přenesen na zalesněné místo v předvečer slavnosti Zvěstování Páně, 24 března. Tam uslyšel slova: 

„Oldřichu, toto je vůle mého Syna a vůle moje, abys na tomto místě, které vidíš, co nejdříve postavil klášter 
pro mé služebníky k jeho poctě a v mém jménu. Můj Syn ochotně přijme tento velkodušný dar pro své 
služebníky…“ 

PROGRAM: 

24. 3. 2012 

Začátek oslav. Den výročí zjevení Panny Marie 25. 3. 1262 

13:00 Otevření výstavy fotografií ze života kostela a kláštera v Zaječově (kostel)  

14:00 Poutní mše svatá  

15:15 Přednášky na téma: 750. let kostela a kláštera ve sv. Dobrotivé (Lidový dům) 

Přednáší:  

PhDr. William Faix, OSA:  Zjevení Panny Marie a založení kostela ve  sv. Dobrotivé 

Štěpán Svoboda: Varhany kostela sv. Dobrotivé 

16:30 Malé občerstvení  

Všichni jste srdečně zváni. V poradě, že někdo bude potřebovat odvoz, ať se přihlásí u P. Juana 

http://www.augustiniani.cz/
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Ze života naší školy sv. Augustina 
 

V naší augustiniánské škole se snažíme nejen poskytovat dětem informace, ale hlavně je formovat. 
Snažíme se, aby děti - na úrovni odpovídající svému věku - pochopily, že vše, co se v životě naučíme, by 
nám mělo sloužit, abychom byli lepšími lidmi a pomáhali i ostatním být lepšími a šťastnějšími. 
 
Koncem ledna jsme dokončili první pololetí. Už půl roku jsme - děti, učitelé, ale i rodiče, jako rodina – 
pracovali jme se společným cílem: položit základy naší školy tím, že poznáme něco nového a vytvoříme 
vztahy mezi námi. Během tohoto celého roku pracujeme na tom, aby všichni vnímali školu jako svou, a 
také všechno, co do školy patří. 
A uvědomujeme si, že to nejdůležitější, co máme ve škole, jsou lidé. 
Jednou v tomto semestru se mě na den otevřených dveří jeden z rodičů zeptal, jak se bude měřit úspěch 
naší školy. Odpověděli jsme mu, že úspěch se u nás bude posuzovat na základě toho, zda děti budou 
chodit do školy rády anebo ne. Myslím si, že naše děti do školy rády chodí. Myslíte si to také Vy? 
Ale děti také rády mluví o jiných úspěších, a to o vysvědčení. Každé z dětí ve škole a i ve školce koncem 
ledna dostalo vysvědčení. Prvňáčci dostali své první jedničky, ale i dvojky, které jsou chvályhodné. Byli 
skoro všichni spokojení, ale hlavně, jak říkala paní učitelka Kateřina, je třeba nadále pracovat a ne jen 
chtít se učit něco nového. Ale, myslím 
si, nejlepším úspěchem našich prvňáčků je, že mezi nimi vládne duch spolupráce, stále chtějí něco nového 
objevovat, rádi pomohou, když je něco třeba udělat, a mají, jak by řekl sv. Augustin, „nepokojné srdce“. 
Přeškoláci dostali vysvědčení s beruškami a hodnotilo se u nich nejen chování, ale i práce, kterou pod 
vedením sestry Alexie udělali. Její úspěch je v tom, že jsou „hodnější“ než na začátku a pomalu dokážou 
trochu více myslet na ostatní. 
A naše děti ze školky dostaly od paní učitelky Jarmily samé barevné jedničky, které mluví o jejich 
disciplíně a o jejich radosti z toho všeho, co se každý den děje ve škole. Začaly si také pomáhat samy mezi 
sebou, když jdou ven, anebo ve třídě, když paní učitelka potřebuje pomoc. 
Práce konaná našimi učitelkami je také na jedničku. Pracují s trpělivostí a radostí. Myslím si, že každá z 
nich dokázala najít u každého dítěte něco, za co ho pochválit. Naplňují filosofii školy, která učí více 
chováním než tím, co učíme. Učitelé pomáhají dětem pojmenovat to, co se děje, pomáhají, aby si každé 
dítě uvědomilo a bylo zodpovědné za své chování. Učitelé vychovávají nejvíce tím, že umějí chválit, když 
dítě dokáže udělat něco dobrého. 
To, co se podařilo udělat během tohoto pololetí, můžete sledovat ve školním kalendáři a ve zprávách na 
našem webu. Budeme i nadále počítat s Vaší podporou naší školy, která učí  „Všemi smysly, rozumem a 
srdcem“ 

 

Augustiniánské školy ve Španělsku 

Jako spolupracovnice projektu pro zřízení první augustiniánské školy v ČR po roce 1990 (zahájení v roce 
2010, Hornokrčská 3, Praha 4 - Krč) jsem byla pozvána vedoucím tohoto úsilí P. Mgr. Juanem Provecho 
OSA na studijní pobyt do Španělska.  
Milí, vstřícní a srdeční hostitelé nás se španělskou otevřeností seznámili s veškerým chodem tří 
navštívených škol: Colegio San Agustín, Madrid, Colegio Ntra. Senora del Buen Consejo, Madrid a Colegio 
San Agustín, Los Negrales. První dvě školy jsou pravidelně excelentně hodnoceny ve státních, centrálně 
zadávaných zkouškách, které se konají každý rok ve všech lichých ročnících škol (bez rozdílu zřizovatele) 
v celém Španělsku. Třetí škola funguje pouze třetím rokem a je zatím lehce nad celostátním průměrem. 
Zájmem všech učitelů je obsadit také co nejdříve špičkovou pozici.  
Jako pozoruhodnost stojí za zmínku, že děti, které přicházejí v šesti letech do školy, plynně čtou a píší, 
mimořádná - na naše zvyklosti - je disciplína, vzájemná ohleduplnost, slušnost, klid a evidentní 
spokojenost se sounáležitostí se školou. 
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Nezvyklé pro nás bylo zjištění, jak před obědem a odpoledne mají možnost žáci celé školy využívat 
rozsáhlá otevřená i krytá sportoviště obklopující školu – v případě nepříznivého počasí i množství 
prostorů ke hrám a sportování uvnitř budov školy. Samozřejmou součástí školních komplexů 
vzdělávajících v jedné škole i přes tisíc žáků jsou plavecké bazény, prvotřídně vybavené odborné učebny, 
nepřeberné množství výukových materiálů a metodických materiálů pro pedagogy. Těm je nechána 
naprostá pedagogická svoboda, nejsou kontrolováni žádnými inspekcemi vedením školy, ani nikým 
jiným. Jejich vysvědčením je výsledek celostátních testů a zkoušek. 
Augustiniánské školy pracují s dětmi od dvou let. Na mateřskou školu navazuje základní škola, po ní 
následuje střední systém ukončený zkouškou, opravňující ke vstupu na vysokou školu. Vypracovaný 
pedagogický přístup (učitel, pomocný učitel a osobní tutor) zajišťuje, že všichni, kteří přicházejí ve dvou 
letech, absolvují celý systém bez větších problémů. 
V těchto školách odpadá problém, který vyvstává v našich církevních školách: dát přednost učiteli 
odborníkovi, ale „nevěřícímu“, před méně zkušeným, ale praktikujícím katolíkem? V systému 
augustiniánských škol je striktně vyžadováno, aby do školy přijímaný teolog měl současně vystudovanou 
některou z pedagogických aprobací a aprobovaný pedagog musí mít doplněná teologická studia. 

Eva Bartoňová 
 

 

Postní Doba: Historie a Význam 
 

V počátcích křesťanství se v Jeruzalémě slavila pouze jedna slavnost: Velikonoce. Půst začínal v 
předvečer soboty a trval až do sobotní noci (vigilie), kdy se slavily Velikonoce.  Končil o této 
veliké noci velikonočním přijímáním. 
Tento půst jako příprava se postupně prodlužoval. Nejdříve to byly tři dny ("Velikonoční 
třídení"), posléze se trval půst celý Svatý týden. Brzy se půst začal zachovávat celé tři týdny a 
konečně, na konci III. století, se křesťané v Egyptě na památku Ježíšova postu na poušti začali 
postit celých 40 dní, po které se připravovali na velikou Slavnost Velikonoc. 

Již Svatý Augustin hovoří ve IV. století o postní době jako o všeobecné praxi rozšířené v celé 
Církvi. Nešlo zde však pouze o půst, jak napovídá název. Bylo to závěrečné období přípravy 
katechumenů na křest, který se konal o Velikonoční noci. Žadatelé o křest, kteří prokázali svou 
touhu po novém životě podle evangelia, byli o této noci představováni ve společenství věřících. 
Každou neděli se konaly poslední přípravy na křest: nejprve "skrutinia" - osvědčení katechety, že 
jsou dobře připraveni. Další neděli se konalo „vyznání víry“ a katechetům bylo odevzdáváno 
Kredo, neděli poté Otčenáš. V neděli, kterou od Velikonoc dělila již jen velmi krátká doba, se 
zříkali ďábla, hříchu atd. Po II. vatikánském koncilu církev opět obnovila tento postup při křtech 
dospělých. Moje zkušenosti, které jsem získal po dobu několika let s mládeží i s dospělými, 
ukazuje, že tento způsob je velmi podnětný a radostný pro celé křesťanské společenství. 
Po mnoho staletí byla postní doba také posledním obdobím pokání a přípravy na smíření s těmi, 
kteří porušili křestní závazky spácháním výjimečně těžkého hříchu: vraždy, cizoložství...., a byli 
po dlouhou dobu zbaveni možnosti sv. přijímání. Na Zelený čtvrtek jim bylo dáváno rozhřešení, 
aby se společně s ostatními mohli účastnit tohoto velkého svátku. 
Je zřejmé, že toto období je pro nás plné významu a života. Postit se neznamená pouze odpírat si 
jídlo. Je to zříkání se všeho, co se nelíbí Bohu. Ježíš a židovská tradice vždy spojovala půst-
modlitbu-almužnu. Tyto tři úkony byly nerozlučně spjaty. Prožívejme toto výjimečné a silné 
období v radostném odříkání se jako neoddělitelnou součást Velikonoc, tohoto tak významného 
svátku.  

P. Miguel Fuertes, OSA 
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Poznáváme sv. Augustina 
Svatý Augustin a půst 

www.svatyaugustin.cz 
     „Co nám vlastně prospěje, že se poněkud zdržíme jídla a tělesného veselí?“, ptá se Učitel církve svatý 

Augustin ve své čtvrté části spisu O křesťanském boji, nazvané De utilitate ieiunii (O užitečnosti postu). Půst 

chápe jako jeden z projevů tělesné zdrženlivosti, jako účinný výraz díků Bohu za všechna jeho dobrodiní, které 

nám nepřetžitě dává. Smyslem půstu se podle něho může i chápat ulehčení duše od přítěže tělesnosti, a 

pomáhat jí  ve výstupu k duchovní dokonalosti. Bylo by chybou  chápat své tělo jako hříšného a žádostivého 

nepřítele, který nás vzdaluje od Boha, a proto je nutné ho posty napravovat, jak smysl půstu někteří lidé 

vnímají. Lidské tělo jako schránka duše je především dokonalé Boží dílo, navíc obdařené svobodnou vůlí a je 

určeno k tomu, jak říká Augustin, aby bylo služebníkem duše. Duše každého člověka je, jak učí  Židé, malý díl 

z nekonečné duše Boží a této Boží duši v člověku nemůže sloužit hříšný nepřítel. Dobrovolným půstem se  tedy 

nemáme pokušet trestat tělo, které má duši sloužit,  ale jeho očistěním vytvořit duši větší prostor k jejímu ještě 

intezivnějšímu spojení se Stvořitelem. Podle našeho učitele má půst vedle příznivého zdravotního vlivu 

především význam duchovní, protože: „ Tělo táhne k zemi, mysl nahoru míří; láska ji uchvacuje, avšak přítěž jí 

v letu zpomaluje. O té věci mluví Písmo takto: Neboť  tělo, jež rozkladu podléhá, zatěžuje duši, a přebývání 

pozemské sráží mysl, mnoho věcí zamýšlející (Moudr. 9, 15) Tělo tedy je jistě nutné ukázňovat, ovšem bez toho, 

abychom potírali tělesnost všeobecně a  k tomu Augustin říká, že takovým tělesným ukázňováním mu 

ulehčujeme, aby duši ještě lépe sloužilo. „Ať se tedy vaše láska nedomnívá, že tělo je nepřítelem duše“, 

pokračuje,  a o účelech postů říká, že jsou dané zřetelem na cestu, kterou jdeme. Máme se tedy zvlášť v postní 

době zamyslet, která je naše cesta a kam míříme a pro takové zamyšlení udělejme duši dostatek prostoru.  

          Posty tedy pro nás  mají nepochybný význam, ovšem svůj význam mají i pro jinověrce a dokonce i pro 

pohany. V knize dále čteme: „Neboť i sami pohané  leckdy zachovávají půst; a přece nepochopili cesty, po níž 

kráčíme. Je to asi tak, jako kdyby si někdo krotil koně, aby na něm mohl bloudit.“ Posty pohanů nebudou mít 

podle Augustina smysl do té doby, než poznají jejich pravého adresáta. Smysl postů u pohanů i u věřících 

nejrůznějších vyznání je v podstatě stejný, nebo velmi podobný, ať už určitý půst zachovává například budhista, 

muslim, žid, nebo křesťan. Každé náboženství svému příslušníku určitý počet postů a způsob jejich provedení 

ukládá, a jsou tedy pro jejich věřící závazné, na druhou stranu možná ve světě neexistuje vyznání, které by další 

dobrovolné posty zakazovalo. Tak například Židé mají jeden jediný hlavní půst, který je podepřen autoritou 

Pentateuchem, tedy Pěti knihami Mojžíšovými, a v obodbí Proroků k němu přibyly další čtyři, později pátý. 

Přesto zbožní Židé dodržují ještě celou řadu dobrovlně přijatých postů. Trochu podobně je tomu i v některých 

východních církvích, jmenujme namátkou například řeckou pravoslavnou církev. Tam se vedle různých 

dobrovolných postů, a předepsané tzv.Svaté Čtyřicátnice, tedy období Velkého Půstu před Paschou, dodržuje 

ještě několikadenní předvánoční Půst před svátkem Kristova Narození. Pro nás je tento půst zajímavý i proto, 

že ho znal a dokonce se o něm několikrát zmiňoval i náš  svatý Augustin. 

       Vedle nesporné užitečnosti postů Augustin navíc doporučuje stejně jako církev trvalou střídmost v jídle a 

pití. „Oni z lidí, kteří ohnuti k zemi si pouze z těla hledají nasycení a potěšení, dají se přirovnat k dobytčatům; 

nesmírně jsou vzdáleni andělům“, píše dále. Jedno  obžerství a nestřídmost ale přeci jen schvaluje a vřele 

doporučuje. Je to nenasytnost po Božím slově. Jakmile jednou takové slovo bezpečně poznáme, staneme se 

těžce závislými a přestože jde o Boží slovo, nikdy nás nenasytí tak, abychom další a další už nemohli přijímat. 

K tomu je naše tělo, respektive duše dokonale uzpůsobená. 

             Závěrem několik výroků svatého Augustina na toto téma: 

-  V postu nejde o to nenávidět své tělo, nýbrž pouze bojovat proti zlým návykům a tak přispívat k ozdravění. 

-  Blaze tomu, kdo se postí, aby nasytil chudého. Naopak, půst bez milosrdenství není nic. 

-  Půst bez almužny trýzní tělo, ale neočišťuje duši 

-  Půst očišťuje mysl, povznáší smysly, podrobuje tělo duchu, srdce činí zkroušeným a pokorným, mraky 

žádostivosti rozptyluje, žáry prostopášnosti hasí, rozžíhá pravé světlo čistoty. 

-  Ať Vaše zdrženlivost bude pokrmem chudých. 
Marcel. 

http://www.svatyaugustin.cz/
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Víš, že…? 
 
* Modlitba Taizé v naší farnosti první čtvrtek v měsíci - 1. března  2012 od 19,30 hod. 
 
* Svátost pomazání nemocných a starších lidí ve farnosti se uskuteční 4. března při mši sv. v 9,30 
hodin. Zájemci, přihlaste se v sakristii. 
 
* V rámci postní přípravy bude 10.3. v našem refektáři promítán film „Popieluzsko“ od 18,00 hodin 
 
*V sobotu 17.3. jsme všichni pozváni na první pracovní brigádu tohoto roku do kláštera ve sv. 
Dobrotivé. Sraz v 9,30 před klášterem. Zpět budeme okolo 17,00 hodin. 
 
*19. března slavíme slavnost sv. Josefa. Poutní mše svatá ve 12,15 v kostele sv. Josefa. 
 
* Změna: Večerní mše sv. v neděli bude od 25. 3. od 18,00 hod. 
 
* Křížová cesta v době postní bude každý pátek a každou neděli v 16,30 v kostele sv. Tomáše. 
 
* Farní rekolekce 17. března od 10,00 do 13,00 hodin v klášteře. Dobrá příležitost k zamyšlení se nad 
sebou v postní době.  
 
* Během postní doby dovrší katechumenát několik mladých lidí, kteří, dá-li Pán Bůh, budou pokřtěni o 
Velikonocích. O 3., 4. a 5. neděli postní se budeme za ně modlit vždy při mši sv., kdy se budou konat jejich 
skrutinia. 
 
* Chcete každý den dostat e-mail s malým zamyšlením sv. Augustina? Pošlete nám svou e-mailovou 
adresu na osaprag@augustiniani.cz. 
 
* Mládež našeho kostela připravuje postní a velikonoční  program od druhé poloviny března. Program 
chce přiblížit význam postní doby a vysvětlovat velikonoční události dětem a mládeži ze škol Prahy 1. 
Modleme se za tento projekt a za naši mládež. 
 
 ** V tomto měsíci mají narozeniny tito naši farníci: 
3.3. Andulka Kokošková; 5.3. Michal Polák;  6.3. Jakub Urban; 10.3. Carmen Paděrová; 12.3. Lucie 
Svobodová; 13.3. Markéta Kučerová; 15.3. Štěpán Svoboda; 18.3. Michal Polák; 24.3. Štěpán Doležal; 26.3. 
Anna Svobodová; 28.3. Miloš Kopa;  28.3. Vojtěch Verner; 31.3. Alžběta Týndlová 

Dobrou chuť 
Kokosové řezy 
Jak jistě víte, pracuji ve stravovacím zařízení a i tam sbírám recepty, tento je od našich cukrářek.  
Na těsto budeme potřebovat: 1 Heru, 25 dkg cukru, 6 žloutků, 35 dkg hladké mouky a 1 prdopeč. Těsto 
zpracujeme na vále jako linecké, rozválíme a dáme na plech na pečící papír. Ještě rukou ho rozprostřeme 
po celé ploše. 
Ještě neupečené ho pomažeme po celé ploše chuťově výraznou marmeládou a na to dáme kokosovou 
směs. 
Kokosová směs: ušleháme 6 bílků s 30 dkg pískového cukru a do ušlehané hmoty opatrně vmícháme 25 
dkg kokosu.  
Pečeme tak 40 – 45 minut při 160 stupních, povrch koláče musí být růžový  
                                   
                                                                             Dobrou chuť!                     Hanka 

mailto:osaprag@augustiniani.cz
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XIV. Augustiniánský týden 

„Sv. Augustin a augustiniáni v Čechách: 750. let  ve službě evangelia“ 

23.4-27.4.2012. Klášter sv. Tomáše. Praha 1 

Program 
23. dubna.  
17:30. Koncert Benefiční koncert pro praktickou a speciální školu v Růžinovské s účinkováním dětí školy 
sv. Augustina a  školy v Růžinovské 
18:30 Zahájení výstavy: „Sv. Augustin a augustiniáni v Čechách“ 
19:00 Španělské víno  
 
24. dubna.  
19:00. Mše sv. Slavnost obrácení sv. Augustina 
 
25. dubna.   
18:00  Přednáška P. Francis Chambers, OSA: Sv. Augustin a přátele 
 
26. dubna.  
12:15. Slavná mše svatá. Svátek Panny Marie Matky dobré rady  
18:30 Křest knihy: Mgr. P. Jan Nep. Jiřiště: „Kostel a klášter sv. Václava v Bělé pod Bezdězem“ 
19:00 Přednáška PhDr. P. William Faix, OSA: „750 let augustiniánů v Čechách“ 
 
27. dubna 
18:00 Přednáška P. Mgr. Antonio Rivas, OSA: „Sv. Augustin v době krizí“ 

 

Jak se staví škola v Africe? 
Co obnáší stavba v rozvojové zemi a jak se vůbec lze vyrovnat s tamními 

podmínkami života? I o tom nám budou vyprávět manželé Böhmovi, dva ze 
zakladatelů neziskové organizace SIRIRI. 

Škola v Bozoum je jedním z několika projektů SIRIRI. Jedná se o podporu 
fungování druhého stupně základní školy - v roce 2009 musel být totiž provoz 
jediné školy tohoto druhu z důvodu nedostatku financí ukončen. Žáci tak byli 
nuceni ukončit své vzdělání po pěti letech školní docházky. Pak byl provoz školy 
v provizorních prostorách znovu obnoven. V září 2011 se zahájilo vyučování 
pod střechou zbrusu nové a krásně barevné školy.  

„O návrh nové školy nás požádal přímo otec Aurelio, představený misie 
bosých karmelitánů ve středoafrickém městečku v Bozoum, spolehlivý partner SIRIRI na místě. Manželova firma pak 
zdarma vypracovala projekt a v únoru 2011 jsme odletěli do Afriky,“ říká Ludmila Böhmová. 

Za osm měsíců intenzivní spolupráce přibližně 30 afrických dělníků a zedníků s misionáři a dobrovolníky z 
České republiky a Itálie se v Bozoum podařilo postavit krásnou školu s kapacitou 200 dětí. Slavnostní otevření bylo 
pro všechny velkým zážitkem -  obyvatelé Bozoum jsou velmi hrdí na to, že mají novou školu a jejich děti se mohou 
dál vzdělávat. 

Jaké to je být u toho, když vzniká něco tak unikátního, si můžete přijít poslechnout na přednášku Karola a 
Ludmily Böhmových, která se bude konat ve čtvrtek 1. března 2012 v 19:30 hodin v rámci Farní kavárny 
v klášteře Augustiniánů v Praze 1, Malá Strana. 

Těšíme se na vás! 
Pro vnitřní potřebu církve vydává 

©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2012  

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/

