
 

 

Tolle    Lege 

 

Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Září  2013, r. XVII. č. 187 

„Kdo se nenechá přemoci pravdou, bude přemožen omylem“ (Sv. Augustin) 

„Jak je dobré a milé, když bratři bydlejí pospolu“ 

aneb 
Farnost s nadějí a radostí 

Naše augustiniánská rodina v Praze roste! 

V neděli 25.8. jsme se radovali s br. Jozefem v den jeho věčných slibů, když slíbil čistotu, chudobu a poslušnost 

na celý život. Jozef nyní pokračuje ve svém posledním roce studií ve Španělsku, a, dá-li Bůh, na konci školního 

roku přijme kněžské svěcení a bude s námi v Praze sloužit.  

O jeden týden později, v neděli 1.9., br. Mirek Pio, po skončení rok noviciátu ve Španělsku,  složí své první 

sliby na jeden rok. Tento rok bude br. Pio - podle svatého pátera Pia (je to jeho řeholní jméno, na které si 

budeme muset zvyknout a tak ho oslovovat) zůstává v Praze s námi a bude pokračovat svých studiích teologie 

na univerzitě. 

Tyto události posledních týdnů jsou velmi důležité nejen pro augustiniány, ale pro celou naši farní rodinu. Je to  

odpověď Boha na naše modlitby a práci, je to dar a  naděje do budoucnosti.  

Jinak začínáme nový školní rok. Ve farnosti dokončíme rok víry poutí na Velehrad koncem září; chceme tam  

děkovat za dar víry, modlit se a prosit za farnost a za řeholní povolání.   

A na co se budeme v naší farnosti zaměřovat během tohoto roku? O tom budeme rozhodovat na setkání 

pastorační rady.  V návrhu programu je prožívat tento rok, po čase věnovaném několika různým událostem,  

jako normální rok, ve kterém se prožívá normálnost křesťanského života. Budeme mít čas se zamyslet nad 

první encyklikou papeže Františka o víře a nad tím, jaká je „zvláštnost“ augustiniánských farností, a nějakým 

způsobem  pokračovat  v  misijním duchu ve farnosti.  

K tomu potřebujme každého z vás. Jste k tomu zváni. Najděte si své místo ve farnosti. A nepokládejte si otázku 

„Co očekávám od farnosti“, ale zkuste si odpovědět na otázku: „Co mohu tento rok farnosti dát?“  Kdo dává, 

dostane ještě více. Ať jsme farnost plná života!!               P. Vit, OSA 
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MŠ a ZŠ sv. Augustina 

"Jsme různé hudební noty potřebné k tomu, aby vznikla krásná melodie" 

Motto školy roku 2013/2014: 
 

Od 2. září začíná v augustiniánské škole sv. Augustina nový školní rok. Ve škole budeme mít už víc 

než 100 dětí (50 v ZŠ a 51 v MŠ). Budeme mít  už 3. třídu, která se  bude jmenovat „Kartágo“ (je to 

město, kde sv. Augustin chodil do školy, když dokončil vzdělání v Madauře. Bylo mu tehdy asi 16 let).  

Začátkem tohoto nového školního roku budou ve škole nové šatny, knihovna, jídelna a počítačová 

učebna. Přivítáme  i  5 nových pedagogů. 
 

Během tohoto roku budeme pracovat na tom, aby naše škola pokračovala ve stejném směru jako 

minulý rok: zakotvit se v dobrých základech a k tomu nadále nabízet vzdělání a výchovu, při které 

formace je důležitější než informace; kde láska je ve středu výchovného procesu. Přitom si také 

uvědomujeme, že každý z nás jsme trochu jiný, ale všichni jsme potřební, aby z naší školy vznikla 

krásná melodie.  

Díky za podporu; dveře naší školy jsou vždy pro všechny otevřené. Podívejte se občas na web 

(www.skolasvatehoaugustina.cz) a buďte součástí naší školy! 

 

 

Potkala jsem… 

 

 Do školy dorazily dva průzkumné týmy. Jeden tvoří sexuologové, druhý pedagogové, ústavní 

výzkumníci. Mají zjistit, jestli je žactvo v oblasti sexu dostatečně  poučeno. 

Děti nafukují prezervativy /menší děti si mohly vybrat maňáskovité/, navlékají je na mrkev z obchodu naproti 

škole, malují, jak si představují okamžik, kdy vznikly. Starší se ušklibují a vyprávějí si pak na WC, jak 

odborníci rudli, když na nich Zezula s vážnou tváří chtěl vědět, jestli je sex s nezletilým zvířetem trestný a jak 

by odborníci sestavili nejlepší žebříček kazet sado-maso. Fencl se zase dožadoval odborného zhodnocení 

erotického TV seriálu. 

Přesto se stal největším předmětem zájmu ředitele a průzkumníků zatím anonymní žák 4.C. V písemné části, 

kde měl  podle svého vysvětlit slovo sex a odpovědět, jestli si myslí, že mu sex něco  zajímavého v budoucnosti 

přinese, napsal: „Můj tatínek mi říkal, že sex je krásná a jemná věc mezi tatínkem a maminkou. Mám si dát 

pozor na úchylné dospělé, co se o sex druhých, třeba dětí, podezřele starají. Jsou to prasečníci.“ 

Do příští pedagogické porady tohoto mudrce ze 4. třídy třídní učitelka jistě vypátrá. 
 

E.B. 
Svatotomášský sbor včera, dnes a zítra 

 

O letošních prázdninách absolvoval Svatotomášský sbor na počátku července vystoupení ve vinném sklípku 

pana Pavlase v Dobšicích u Znojma a v neděli pak zazpíval při  mši sv. u dominkánů ve Znojmě. V srpnu pak 

následovalo každoroční soustředění, tentokrát v Rokytnici nad Jizerou které nám úžasným způsobem 

zprostředkovala naše Monika (Pokorná), za což jí velice děkujeme. Kromě četných krásných vycházek po 

okolních kopcích jsme zde uspořádali koncert v kostele sv. Prokopa v Jablonci nad Jizerou a zpívali jsme 

rovněž při nedělní mši sv. v Rokytnici. 

Na konci srpna s námi ukončil spolupráci jeden z našich zakládajících členů, doc. RNDr. Otakar Jelínek, CSc. 

Děkujeme mu ze srdce za vše, co za patnáct let společného zpívání pro naši farnost i pro sbor vykonal a 

přejeme mu hodně zdraví, sil a pohody do dalších let. 

Svatotomášský sbor plánuje na sobotu druhého listopadu provést při večerní mši sv. Requiem Pavla Kudeláska. 

Vyzýváme zájemce, kteří by se chtěli této akce zúčastnit aktivně, aby se přihlásili sbormistrovi, panu Pavlu 

Vernerovi.  

Pavel a Eva Vernerovi 

http://www.skolasvatehoaugustina.cz/
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Tady máš na cestu....  
 

Poutník – nese si  na tyčce buchty zavázané v šátku. Tak ho známe mnozí 

z pohádek a Pán Bůh dává řeholníkovi též na cestu raneček. Pán mi v něm 

nechal malý vzkaz: 

Mému srdci nejdražší Synu, 

je velikým potěšením pro mé srdce, když vidím, jak mě mladí muži a ženy 

touží následovat, jak se chtějí změnit v lásku. Daroval jsem ti do srdce touhu, 

malý plamínek, a těší mě, že se snažíš přinášet polínka, aby se tento plamínek 

změnil ve velký oheň. Ale jistě zjistila tvá duše, která touží být láskou a jenž 

je obklopena světem a tělem, že putování není jednoduché. Sám víš, jak se 

mnou lidé naložili.  

Člověk je na cestě a na pouti, ale zde na zemi jeho cesta nikdy nekončí. Ať už 

se zastavíš, či budeš putovat, vždy budeš mít kus cesty za sebou a kus cesty 

před sebou, dokud se nenavrátíš do země, protože jsi z ní byl vzat. Prach jsi a 

v prach se obrátíš. Mě samotného položili do hrobu a třetího dne jsem opět 

vstal z mrtvých. Tak i ty budeš vzkříšen – to je mé zaslíbení pro tebe a pro tvé 

bližní. Ohlašuj to, zvěstuj, hlásej a zpívej všem, které na své cestě potkáš! 

Na cestu jsem ti připravil malý raneček, který se ti bude hodit. Je v něm dar čistoty, chudoby a poslušnosti.  

Dar čistoty 
Víš, že tento dar se týká srdce. Stvořil jsem tvé srdce a toto tvé srdce bude nepokojné, dokud se nestane částí 

mého srdce. Mnozí a mnohé bude usilovat o tvé srdce. Budou ti nabízet mnoho ne-smyslů, úvah a řešení, jen 

aby tě odvedli od pravého Smyslu. Potkáš-li krásnou ženu, ať je ti její krása připomínkou Stvořitele nádhery a 

okrasy. 

Dar chudoby 
Chtěl bys, drahý synu, být boháčem? Pamatuj, že pro boháče bude nesnadné, aby vešel do nebeského 

království. Vše přijímej s vděčností. Dostaneš-li mnoho, děkuj, že se máš o co podělit. Dostaneš-li málo, děkuj, 

že jsi blíže ráji a očekávej obdarování. Měj na paměti, že chudé budeš mít stále kolem sebe. Není tvým cílem 

z nich nadělat boháče, ale s těmi, kdo žijí v bídě, se poděl o svůj chléb a šat. 

Dar poslušnosti – buď vůle Tvá... 
Synu, ne vždy tvá vůle bude jako ta má. Jsi bůh, ale Já jsem Bůh. Opustit svou vůli je jako prolít krev. Nebudeš-

li někdy rozumět, vzpomeň si na můj zápas v Getsemanské zahradě, kde se mé lidství, vůle mého těla (pud 

sebezáchovy a touha žít), vzpouzelo Božské vůli, až jsem se krví potil. Jak velkou lásku má Otec k lidem, když 

vydal mě, svého Syna! Jak velkou lásku!  

Ať se děje, co se děje, neboj se! Každé zlo obrátím v dobro a každý prach opět učiním živým. Ty jsi můj a já se 

ti dávám jako tvé bohatství. Jsi mým potěšením, tak se neboj milovat! Kolik jen duší touží po mé lásce! Tak běž 

a každému trochu mé lásky dej! 

Vždy s tebou, před tebou, za tebou, pod tebou nad tebou a v tobě...  Tvůj věrný přítel. 

        Br. Miroslav Pio Orel, OSA  

 

 
V úterý 10.9. v kostele Nejsv. Trojice ve Spálené ulici přijme br. Jozef v 17 hodin nižší svěcení 

(lektorát a podjáhenství). Obřady povede biskup Ladislav Hučko. Tato svěcení  přijímá 

kandidát ke kněžství  a  slouží jako příprava na budoucí službu kněze.  Obřady budou podle 

řeckokatolické liturgie. Všichni jste srdečně zváni. 
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„Stvořil jsi nás, Bože…“  

Bratr Jozef a bratr Mirek Pio odpovídají pro Tolle Lege na stejné otázky; dozvíme se o jejich životní cestách u 

augustiniánů. 

Jaké je motto Tvého řeholního života? 

Jozef: Nejsem člověk mott, reklam a titulů. 

Takže motto? Nezamýšlel jsem se... Spíš 

bych asi dovedl zacitovat pár vět z Bible, 

které mi slouží jako inspirace (i jako 

motor) v mém řeholním životě. 

"V čem jsem dříve viděl pro sebe prospěch, 

to považuji nyní kvůli Kristu za ztrátu. 

Ano, vůbec všecko to považuji za škodu ve 

srovnání s oním nesmírně cenným 

poznáním Krista Ježíše, svého Pána." (Flp 

3,7-8) 

 

Mirek Pio: Jak poznávám Krista a jeho 

přítomnost ve svém životě, tak se mé motto 

mění. Řeholní život není nějakou ideologií, 

a tedy nelze vymyslet nějaký politický 

slogan. Motto řeholníka je spíše něčím, na 

co Pán upírá mou pozornost. Momentálně 

bych napsal: „Nedokážeš-li plně milovat, zůstaň aspoň fascinován (udiven) láskou.“ 

Co děláš, když máš volný čas? 

Jozef : Rád chodívám na procházky, případně jezdím na kole. I když to bude znít paradoxně, rád relaxuji 

opakováním si latiny, mám ji prostě rád (vždyť je to mateřština svatého Augustina). 

V budoucnu bych se chtěl nějakým způsobem vrátit k mému koníčku, k chovu zvířat. Zatím v klášteře v El 

Escorial jenom pěstuji kytky. 

 

Mirek Pio: Mám rád, když se mohu jít projít s růžencem, vnímat svět, stvoření a lidský běh, bez toho, aniž bych 

se musel dívat na hodinky.  

Co je nejjednodušší a nejtěžší v řeholním životě? 

Jozef : Nejjednodušší a zároveň nejtěžší je vzdát se své vůle v prospěch komunity. 

 

Mirek Pio: Nejjednodušší je to, co člověk umí dělat a má k tomu obdarování od Boha. Nejtěžší je dělat něco, 

k čemu člověk nemá dary. Těžké je také vzdát se své vůle. Je to jako prolít svou krev. Ne vždy je totiž naše vůle 

stejná, jako je vůle Boží.  

Jak oslovit nevěřící? 

Jozef : Životem a ochotou k naslouchání. Víra je dar Boží a nedá se někomu nanutit, co však bychom měli 

ukázat je, jak Bůh promlouvá v našem životě. Jedno polské přísloví říká, že zvědavost je prvním stupínkem do 
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pekla, myslím si však, že je to i první schůdek do nebe. Tedy je nutno vzbudit zvědavost okolního světa o nás a o 

důvod naší radosti. 

 

Mirek Pio: Buďme rádi, že jsme křesťany v katolické církvi a že jsme učedníci Ježíše Krista. Buďme za to 

opravdu vděční a nebojme se o tom s lidmi mluvit. 

Doplň: Miluji, a......... 

Jozef : Promiň, ale nerozumím. Když miluji, co mám ještě doplnit? To snad stačí, ne? 

Mirek Pio: Miluji,... navzdory vlastní sebelásce  

Co si myslí Tvoje rodina o Tvém rozhodnuti? 

Jozef : Dnes? Jsou rádi a myslím, že i šťastní. Samozřejmě to mělo svůj vývoj. Na začátku nebyli moc nadšení, 

což je asi logické. Dodnes existují deformované představy nejenom o Bohu, ale i o řeholním životě.   

 

Mirek Pio: Když dítě dělá něco nepochopitelného, tak z toho rodiče nadšení nejsou. Vstupem do kláštera jdu 

proti logice lidského běhu. Mé rozhodnutí přináší pro ně i pro mě nové výzvy i překážky a doufám, že se mi je 

podaří s rodiči překlenout. 

Jak bych si přál sloužit jako augustinián? 

Jozef : Chtěl bych být nápomocen při otevírání srdcí. Abychom společně objevovali vnitřní krásu, nad kterou 

žasl Augustin. 

Jinak na to se mě ptal Antonio během slibů. Položil mi následující otázku, na kterou jsem kladně odpověděl: 

"Chceš, z vnuknutí Ducha Svatého, štědře odevzdat celý svůj život službě božímu lidu, prostřednictvím vytrvalé 

modlitby, intenzivního studia učení spásy a vroucí apoštolské horlivosti?" 

 

Mirek Pio: Během noviciátu jsem mohl více rozpoznat svá obdarování i svá omezení. Přál bych si rozvinout svá 

obdarování a něco se naučit. Mohu dobře sloužit, pokud budu něco dobře umět. Dnes zatím vím, že bych 

nechtěl, aby služba byla na úkor modlitby.   

Farnost anebo škola? 

Jozef : Co bude třeba... farnost, škola, případě ani jedno. 

 

Mirek Pio: Farnost.  

Dodej, co bys chtěl. Nějaké poselství pro čtenáře Tolle. 

Jozef : Sice jsem už děkoval, ale neunavím se to opakovat, děkuji Vám všem, a speciálně spolubratřím ze 

španělské, polské a maltské provincie, kteří jste přišli podpořit jednak mě, ale hlavně náš Řád svatého 

Augustina. Nechte se překvapit Pánem, stojí to za to. 

 

Mirek Pio: Jsem rád křesťanem a řeholníkem  

 

P. Juan, OSA 
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Generální kapitula Augustiniánů 

Papež František zahájil Generální kapitulu řádu sv. Augustina. při mši svaté v bazilice sv. Augustina v Římě, 

v den sv. Augustina. Generální kapitula je shromážděni provinciálů a volených zástupců bratrů augustiniánů z 

celého světa (52 zemí). Modlete se spolu s námi, aby naše Generální kapitula proběhla podle Boží vůle a pod 

vlivem silného působení Ducha Svátého. 

Generální kapitula potrvá do konce září a bude na ní zvolen nový generální představený řádu. Vystřídá tak ve 

funkci P. Roberta Prevosta, který vedl řád sv. Augustina dvanáct roků.  

Na kapitule se účastni jako překladatel náš P. Antonio, který se setkal s papežem po mši sv. a pozdravil ho 

jménem naší farnosti.  

*** 

Uchovávat si neklid ženoucí k Bohu a k lidem  
 

Homilie Svatého otce na svátek sv. Augustina, bazilika sv. Augustina 

„Stvořil jsi nás pro sebe a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě“ (Vyznání, 

I,1,1). Těmito, později proslulými, slovy se sv. Augustin obrací k Bohu v knize 

Vyznání, a je v nich obsažena syntéza celého jeho života.  

„Neklid“. Toto slovo se mne mocně dotýká a přivádí k zamyšlení. Začnu otázkou: 

Jaký zásadní neklid zakouší sv. Augustin ve svém životě? Anebo bych spíše měl říci: 

Jaké druhy neklidu nás tento velký a svatý muž vybízí objevit a pěstovat v našem 

životě? Navrhuji tři: neklid duchovního hledání, neklid setkání s Bohem a neklid 

lásky.  

1. První je neklid duchovního hledání. Augustin prožívá zkušenost, která je dnes poměrně obvyklá u dnešní mládeže. Je 

vychován matkou Monikou v křesťanské víře, třebaže není pokřtěn. Avšak s věkem se od ní vzdaluje, nenachází v ní 

odpověď na svoje otázky a tužby svého srdce, je přitahován jinými nabídkami. Stává se členem skupinky manichejců, 

věnuje se pilně studiím, nezříká se bezduché zábavy, dobových podívaných, intenzivních přátelství, poznává intenzivní 

lásku a začíná brilantní kariéru učitele rétoriky, která jej přivede až k císařskému dvoru do Milána. Augustin je 

„úspěšným“ mužem, má všechno, ale v jeho srdci zůstává neklid hledání hlubokého smyslu života; jeho srdce neusnulo, 

řekl bych, že nebylo anestezováno úspěchem, věcmi a mocí. Augustin se neuzavírá do sebe, nepolevuje a stále hledá 

pravdu, smysl života a tvář Boha. Dopouští se jistě omylů, vydává se pochybenými cestami, hřeší. Je hříšníkem, ale 

neztrácí neklid duchovního hledání. A tak objevuje, že jej Bůh čekal, ba dokonce, že jej nikdy nepřestal hledat jako první. 

Chtěl bych říci každému, kdo pociťuje lhostejnost vůči Bohu, vůči víře, i tomu, kdo je vzdálen Bohu nebo Jej opustil, ale 

i nám, kteří se ve svém každodenním životě dopouštíme možná menších „vzdálení“ a „útěků“ od Boha: Pohleď do hloubi 

svého srdce, pohleď do svého nitra a ptej se: máš srdce, které touží po něčem velkém anebo srdce, které je uspané věcmi? 

Uchovalo si tvoje srdce neklid hledání anebo jsi ho nechal udusit věcmi, které jej přivedly k zakrnění? Bůh tě čeká, hledá 

tě: co odpovíš? Všiml sis této situace svojí duše? Anebo spíš? Věříš, že tě Bůh očekává, anebo jsou pro tebe tyto pravdy 

jenom „slova“?  

2. Augustinovi je vlastní neklid srdce, který vede k osobnímu setkání s Kristem, přivádí jej k pochopení, že onen Bůh, 

kterého hledal daleko, je Bohem blízkým každému člověku, Bohem, který je blízkým našemu srdci a je nám blíže než my 

sami sobě. Avšak ani při tomto objevu a při setkání s Bohem se Augustin nezastavuje, nepolevuje, neuzavírá se v sobě 

samém jako někdo, kdo již dosáhl cíle, ale pokračuje v cestě. Neklid hledání pravdy, hledání Boha stává se neklidem ještě 

většího poznání a vyjití ze sebe sama, aby jej dal poznat druhým. Je to neklid lásky. Chtěl by poklidný život studia a 

modlitby, ale Bůh jej volá, aby byl pastýřem Hippony v obtížné situaci rozdělené komunity a s válkou přede dveřmi. A 

Augustin se nechává zneklidnit Bohem, neúnavně Jej zvěstuje, odvážně evangelizuje, bez bázně se snaží být obrazem 

Ježíše, Dobrého Pastýře, který zná svoje ovce (srov. Jan 10,14), ba dokonce, jak rád říkám, „cítí svoje ovce“ a vychází 

hledat ty ztracené. Augustin žije to, co svatý Pavel žádá po Timotejovi a po každém z nás: Hlásej slovo, ať je to vhod či 

nevhod, zvěstuj evangelium (srov. 2 Tim 4,2) velkodušným srdcem Pastýře, který je neklidný kvůli svým ovcím. 
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Augustinovým pokladem je právě tento postoj stálého vycházení k Bohu, stálého vycházení k ovcím... Je mužem, který je 

v napětí mezi tímto dvojím vycházením. Nikdy „neprivatizovat“ lásku, ale být stále na cestě! Stále neklidný! A to je 

postoj neklidu. Můžeme se ptát: jsem neklidný kvůli Bohu, abych Jej hlásal a dával Jej poznat? Anebo se nechávám 

fascinovat onou světskou spiritualitou, která ponouká dělat všechno pro lásku k sobě? My zasvěcené osoby myslíme na 

osobní zájmy, funkcionalismus děl, na kariéry... a spoustu věcí... Nezpohodlněl jsem ve svém křesťanském životě, ve 

svém kněžství, ve svém řeholním životě, ale také v komunitním životě? Anebo si uchovávám sílu neklidu vůči Bohu, 

Jeho Slovu, které mne vede, abych vycházel ven ke druhým?  

3. Přistupme k poslednímu neklidu, neklidu lásky. Tady nemohu nevidět matku Moniku. Kolik jen slz prolila tato svatá 

žena pro obrácení syna! A kolik matek i dnes prolévá slzy, aby se jejich děti vrátily ke Kristu! Neztrácejte naději v milost 

Boží! Ve Vyznáních čteme větu, kterou jistý biskup řekl svaté Monice, která prosila za svého syna, aby našel cestu víry: 

„Není možné, aby syn tolika slz zahynul“ (III,12,21). Sám Augustin se po své konverzi obrací k Bohu slovy: „Z lásky ke 

mně plakala před Tebou má matka naplněna vírou a prolila více slz, než kolik jich prolijí matky nad fyzickou smrtí svých 

dětí“ (ibid., III,11,19). A tato neklidná žena mohla nakonec pronést nádherná slova: Cumulatius hoc mihi Deus praestitit! 

Bůh jí hojně vynahradil, co oplakala! A Augustin je dědicem Moniky, od níž obdržel onen zárodek neklidu. Je to neklid 

lásky: hledat vždy a bez ustání dobro toho druhého, milovaného člověka, s onou intenzitou, která přivádí až k slzám. 

Vybavuje se mi Ježíš, jak pláče u hrobu přítele Lazara; Petr, který se po zapření Ježíše setkal s Jeho pohledem 

oplývajícím milosrdenstvím a láskou a hořce zaplakal; otec, který vyhlíží na zápraží návrat syna a když jej v dáli spatří 

běží mu vstříc; vybavuje se mi Panna Maria, která s láskou následuje Syna Ježíše až pod kříž. Jak jsme na tom my s 

neklidem lásky? Věříme v lásku k Bohu a k druhým? Anebo jsme v tomto bodě nominalisty? Nikoli abstraktně, nejenom 

slova, ale konkrétního bratra potkáváme; bratra, který je vedle nás. Necháváme se zneklidnit jeho nouzí, anebo zůstáváme 

uzavřeni v sobě, ve svých komunitách, které jsou nezřídka pro nás „komunitami komfortu“? Někde lze bydlet v jednom 

domě a nevědět, kdo bydlí vedle, anebo lze žít v komunitě a nepoznat svého spolubratra: s bolestí myslím na řeholníky, 

kteří postrádají plodnost a jsou starými mládenci. Neklid lásky neustále nutí vycházet druhému vstříc a nečekat, až ten 

druhý vyjde a řekne, co potřebuje. Neklid lásky nám dává pastorační plodnost a my se musíme – každý z nás – ptát: jaká 

je moje duchovní a pastorační plodnost?  

Prosíme Pána za vás, drazí augustiniáni, kteří začínáte svoji generální kapitulu a za nás všechny, aby v našem srdci 

uchovával duchovní neklid hledat Jej neustále, neklid odvážně Jej hlásat a neklid lásky vůči každému bratru a sestře. Ať 

se tak stane. 

Přeložil Milan Glaser 
www.radiovatican.cz 

Dobrou chuť 

Banánové řezy 
Tento moučník je něco mezi dortem a nedělním koláčem, ale trochu spíše slavnostnějším. 

Budeme potřebovat:  

na těsto: 5 vajec, 5 lžic cukru krupice, 4 lžíce horké vody, 3 lžíce oleje a 7 lžic polohrubé mouky smíchaných 

s polovinou prdopeč a lžící kakaa. 

na krém: 2 pomazánková másla, 3 vanilkové cukry, 2 lžíce moučkového cukru, 1 tvaroh a 1 šlehačku 

a ještě: asi 5 banánů nakrájených na kolečka, piškoty, šálek vychladlé silné kávy a nastrouhanou čokoládu. 

Ušleháme bílky s cukrem na hustý sníh, za stálého šlehání (na nejnižší stupeň) přidáme postupně žloutky, vodu, 

olej a mouku s práškem a kakaem. Těsto nalijeme na hlubší vymazaný a vysypaný plech a pečeme asi 20 minut 

při 175 stupních. 

Uděláme si krém: pomazánková másla ušleháme s cukry a tvarohem a do směsi vmícháme ušlehanou šlehačku. 

Na vychladlý korpus natřeme třetinu krému, na to rozložíme kolečka banánů, na ně natřeme druhou třetinu 

krému a poklademe hustě piškoty namočenými v kávě. Poslední vrstvu tvoří třetí třetina krému. Moučník 

posypeme nastrouhanou čokoládou a necháme do druhého dne v lednici odležet. 

                                                               Dobrou chuť.                                             

Hanka 

 

* V tomto měsíci 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., 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. 
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Víš, že…? 

* Všechny činnosti ve farnosti začínají po prázdninách 16. září. 

*Společná FARNÍ POUŤ NA VELEHRAD se uskuteční až ve dnech 28.-29.9.2013; počet míst je omezen na 

50 poutníků (jeden autobus) a tak je nutno se již nyní přihlásit v sakristii. Cena 1000.- Kč  

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

* Ve čtvrtek 5.9. od 19:30 modlitba Taize.  

* V sobotu 7.9. jsme všichni pozváni na pracovní brigádu do kláštera ve sv. Dobrotivé. Sraz v 9,30 před 

klášterem. Zpět budeme okolo 17 hodin. 

* V neděli  8. září slavíme svátek sv. Mikuláše Tolentinského. Při mši sv. v 9:30 se budou žehnat chlebíčky sv. 

Mikuláše. 

* První  setkání  pastorační rady tohoto školního roku se uskuteční ve čtvrtek 4.9. od 19:00 hodin v refektáři 

našeho kláštera.  

* Od 16. září bude opět mše svatá v 19:00 hod, v pondělí – čtvrtek v kapli sv. Barbory. Od 18:45 se modlíme 

společně Nešpory. Všichni jste zváni!  

* Fotografie z letních akcí farnosti si můžete prohlédnout na naší webové stránce: www.augustiniani.cz   

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

na osaprag@augustiniani.cz  

* Na vrátnici kláštera můžete dostat Svatotomášské černé pivo, vařené podle receptury, která se zachovala 

v klášteře od 17. století. Příspěvek za pivo bude použit na opravu varhan kostela sv. Tomáše.    

*Od 22. září znovu začne výuka náboženství pro děti od 5 do 10 let, která bude probíhat  každou neděli po mši 

svaté v 9:30. Informační schůzka bude v neděli 22. září v 10:45 v refektáři. Přihlašovat své děti můžete až do 

15. září u P. Juana 

Tábor 2013 

 
 Pro vnitřní potřebu církve vydává 

©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2013  

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.  
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