
Tolle    Lege 

 

Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Květen 2014, r. XVIII. č. 195 

„Něco jiného je učit se a něco jiného věřit, že to víme.“  (Sv. Augustin) 

 

„Nebojte se!... Radujte se!... Pojďte do Galileje, a tam mě uvidíte“ 

 

Jsme v nejkrásnějším čase roku: slavíme stále vzkříšení Ježíše a zároveň v květnu, měsíci Panny Marie, 

můžeme pociťovat blízkost naší nebeské maminky.  Školní a farní rok pokračuje ke konci a vše mluví o 

životě. Je to opravdu příležitost k velkému děkování a chvále. Dělám to? 

Slova, která dala název tomuto zamyšlení, byla prvními třemi slovy, která Pán Ježíš vyřkl ve vyprávění 

podle Matouše po svém vzkříšení.  A mohou být pro nás trochu i programem nejen během velikonočního 

času tohoto roku, ale i během celého našeho života.  

A jak na to:   

„Nebojte se!“:  Ježíš vstal z mrtvých a od tohoto okamžiku my také, to znamená, že už má poslední slovo 

život a naděje; pro každého z nás je připraven stejný osud jako pro Krista. A Bůh je s námi: kdo může být 

proti nám?  

„Radujte se!“: Je to postoj. Radost, která pochází z jistoty člověka, že je milován a že Bůh nás nikdy 

nenechá zlu na pospas.   

„Jděte do Galileje, tam mě uvidíte“: Galilea byla místem, kam byli apoštolové pozváni na misie, místem 

setkání s Kristem, místem, kde všechno začalo. Každý z nás by se měl vrátit do doby, kdy jsme prožívali 

své osobní obrácení a začali jsme žít jako křesťané, a obnovit své odhodlání být pořád s Kristem. Kde je 

moje Galilea? 

 

A co můžeme dělat tento měsíc, abychom žili v duchu radosti? Doporučují čtyři věci: 

 

1. Soustředit se na Marii. Ona je matkou Ježíše, která prožívala Jeho vzkříšení s nevýslovnou radostí a učí 

nás vždy doufat a chválit Pána. Chtěl bych vás všechny pozvat, abychom se modlili během tohoto měsíce 

růženec anebo  jiné mariánské modlitby  (Zdrávas, královno) cestou do práce nebo z práce. 

 

2. Čeká nás Noc kostelů, jako výjimečná evangelizační noc, kdy se světlo Kristovo může dostat tam, kam 

se obvykle nedostává. Máte –li chuť a čas, nabídněte se jako dobrovolník a můžete pomáhat s organizací 

v našem kostele.  

 

3.  Zkusme při mši sv. dávat pozor na modlitby kněze (kolekta - po Gloria, nad dary a po přijímání) a 

trochu se nad nimi zamysleme, abychom si uvědomili, za co prosíme Boha. Tyto modlitby jsou 

modlitbami nás všech, ne pouze kněze.  

 

4. Poslední den měsíce konáme naši mariánskou pouť do Dobrotivé. Tento rok je spousta novinek (i trasa 

pěšky bude jiná).  Naplánujte si to, abyste tam mohli být s námi (někdo mi říkal, že v poslední době jsme 

trochu zlenivěli, moc se nám nechce na farní akce!) a s Marií, všemi farníky a přáteli chválit Boha.  

 

Tolik k tomuto měsíci. V červnu bude celý měsíc oslava: farnost, škola, Boží Tělo, konec školního 

roku…  

P. Juan, OSA 
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Potkala jsem… 
 

Dceři svitne a její podezření se potvrdí pohledem na chodbu: zde sedí pěkně před televizí, jako slepice na 

hřadu, všichni pacienti z pavilonu, včetně sestřiček a paní doktorky. Dychtivě očekávají znělku čtyřstého 

padesátého osmého pokračování srdceryvného seriálu o těžkostech věrné lásky, která překonává úklady 

zlosynů a roztodivné nástrahy osudu. Vše v podání umělců, kteří se mohou uživit nejspíš jen těmito 

rolemi, které vyžadují tři herecké kreace a slovník o několika desítkách výrazů. 

Spolu s matkou zadoufají, že tento nedostatek ve vzdělání a zaostalý duševní stav matky nebudou chtít 

zdravotničtí odborníci řešit přeřazením maminky na psychiatrii. Jednu dychtivou psychiatrickou 

pracovnici tam totiž také zahlédly. 

E.B. 

 

Výhody přicházejícího stáří 

 
1. Budeš mít spoustu času, ale žádný nápad co s ním. 

2. Posadíš-li se někde na lavičku, aby ses kochal přírodou, usneš.  

3. Budou se ti stále líbit mladé holky, ale oslavovat tě budou staré báby. 

4. Když si budeš chtít pořídit něco na sebe, budeš poslouchat řečí, že už to neunosíš a do rakve se 

to nehodí. 

5. Pán Bůh ti síly vezme, ale chuť nechá.     

6. Začnou ti říkat pamětník právě v době, kdy začneš zapomínat. 

7. Budeš víc číst, ale na konci stránky nebudeš vědět, o co na ní šlo. 

8. Budou ti říkat, jak krásně vypadáš, jako by nevěděli, že máš doma zrcadlo.  

9. Všechny boty tě budou tlačit, nebo se ti budou zouvat.  

10. Obouvací lžíci budeš potřebovat metr dlouhou. 

11. Čím budeš mít míň zubů, tím budeš kousavější.  

12. Ať ti uvaří cokoliv, dostaneš po tom pálení žáhy, zácpu nebo průjem.  

13. Vlasů budeš mít dost, ale na menší hlavu.  

14. Do vany polezeš po hlavě, protože neohneš nohy v koleně. 

15. Budeš mít moře zkušeností, ale žádné posluchače. 

16. Když si budeš chtít u stánku koupit tisk a upadne ti peněženka, budeš dělat, že si oprašuješ 

koleno, pak lýtko, pak ti rupne v zádech, čímž tvé ohýbaní končí a peněženku vzteky kopneš do 

kanálu.   

17. Budeš čůrat tak často a tak dlouho, že se skoro nebudeš mít čas napit.  

18. Budeš mít brejle na blízko, na dálku, na šířku, bifokální, trifokální a pak jedny s jednou 

nožičkou, kterými budeš vidět.  

19. Strávíš hodně času v posteli nikoliv kvůli odpočinku nebo radovánkám, ale protože se 

nebudeš moci zvednout.  

20. Až ti někdo přijde přát, aby ses dožil stovky, pošleš ho do pr...  
 

 
Pokračuje oprava varhan kostela. Příspěvek je možně poslal na účet: 1942811389/0800 

Var. symb.: 1717. Díky za štědrost. Více informací u Štěpána Svobody. 
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"Klenot jest dítě" aneb pohled dovnitř augustiniánské školy v Praze - Krči 
 

"Láska je motivací každého vyučování." (sv. Augustin, De catechizandis rudibus) 

"Dítky, nejdražší boží dar a klenot, nejpilnějšího opatrování hodny jsou" (J.A. Komenský: 

Informátorium školy mateřské) 

 

První augustiniánská mateřská a základní škola v naší 

republice je příkladem školy, která se snaží naplnit 

představy sv. Augustina o smyslu života a jeho 

hledání. Učíme se porozumět sobě samému, učíme se 

lásce k sobě, k bližnímu a k Bohu. Všichni se 

vzájemně učíme jeden od druhého a společně hledáme 

pravdu a pravé štěstí. Umět dávat a přijímat s láskou - 

to jsou hlavní přednosti augustiniánské výchovy. 

 

Třetím měsícem jsem jedním ze stavebních kamínků 

1. třídy Tagaste pod taktovkou (ne aktovkou) paní učitelky Dominiky. První pohled do třídy se 

podobá barevnému zrychlenému filmu prostorově ozvučenému v rozmanitých tóninách. Najednou se 

ozve rytmický potlesk paní učitelky a hlučící klubko dětí se zázračně rychle ztiší a odpovídá také 

rytmickým tleskáním. Hlasité překřikování vychovatele 15 - 17 prvňáčků nemá naději na úspěch. 

 

Den začíná zklidněním a společnou modlitbou. Děti dovedou bez ostychu vyjevit svá osobní přání i  

dojemné modlitby. Někdy vyprávějí, co zažily zajímavého. Učíme se naslouchat jeden druhému, cítit 

s ním a projevit sounáležitost. 

 

Největším překvapením a záhadou mi zpočátku byla skutečnost, že se na každou otázku nebo výzvu  

paní učitelky zvedne téměř okamžitě spousta hlásících se rukou. Každá žákyně nebo žák chtějí 

uplatnit svůj názor, znalost, zkušenost. Nikdy se nebojí, nestydí ani nejsou lenivé. Vysvětlení se 

dostavilo brzy: v dětech je vrozená i podporovaná soutěživost, a je to pro ně čest být vyvoláno. 

Důležitá je pochvala a povzbuzování pro jednotlivce i celou skupinu, občas i formou nějaké dobroty. 

Nikdo druhý se dětem za špatnou nebo nepřesnou odpověď neposmívá, a pokud se objeví jen náznak, 

je zadušen hned v počátku. 

Styl výuky probíhá často diskusí, projevením svého názoru, vysvětlováním významu méně známého 

jevu nebo slova ostatním - každý má příležitost se projevit. Děti jsou velmi zvídavé a mají  velkou 

fatazii, která nás dospělé uvádí v úžas. Jsou vedeny k samostatnosti, tvořivosti a k   přemýšlivosti: učí 

se hledat své vlastní cesty, jak řešení nalézt. Pokud jsou s úlohou hotovi, a jejich řešení je správné - 

pomáhají si je vzájemně mezi sebou vysvětlit a opravit za dohledu učitelek. Občas na závěr úlohy 

žákyně nebo žák, kteří se přihlásí, přijdou postupně před tabuli a pro všechny děti nahlas vysvětlí, 

jakým postupem a úvahou zadaný úkol řešili. Objevujeme s paní učitelkou Dominikou nové 

pedagogické talenty! 

 

Být v augustiniánské škole učitelem-žákem nebo žákem-učitelem je opravdová radost; stále se něco 

nového děje, tvoří, vyvíjí a poznává cestou augustiniánského hledání Pravdy. 

 

Nejkrásnější odměnou za náročnou  práci je pak odpověď na otázku (např. po  prodlouženém 

víkendu): "Děti, kdo z vás se těšil dnes do školy?" Zvedne se les rukou včetně té mé. 
 

            Helena 
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Ach ta člověčina 
Jednou přišel ďábel, sám Lucifer, do církve, do kostela, zastavil se, rozhlédl se a řekl si: „Cítím tu 

člověčinu! Tu hlínu, do které Bůh vložil život! Tu zpotvořeninu mezi andělem a zemí!  

 

Tento týden jsem se na své fakultě učil, že člověk je složen z duše, na níž navazuje rozum a vůle. Takto je 

složen také anděl. Ale rozdíl mezi andělem a člověkem je v tělesnosti. Zatímco anděl je pouze duch, 

člověk je stvořen z prachu země. Napadá mě otázka, že anděl světla, Lucifer, se zprotivil Bohu nejen 

proto, že byl pyšný, ale také proto, že nesouhlasil s tím, aby Bůh stvořil člověka. Logika tu je.  

Je zajímavé, že Lucifer si neodešel žít svoji „rebelskou pýchu“ někam do koutku v nebi, ale zaútočil na 

člověka, dílo Božích rukou! Také je zajímavé, že tento had z ráje ke svedení člověka využil již člověčinu 

člověka a to tak, že nabídl Evě jablko a ona po něm zatoužila tělem, rozumem, vůlí a nakonec i duší.  

Proto se o člověku neříká, že se sám od sebe, zničehonic postavil proti Bohu, ale že byl sveden. Bůh 

ovšem vydal příkaz, že kdokoliv bude jíst z tohoto stromu, propadne smrti; a Boží slovo platí. 

 

Boží lásku a její působení známe! Bůh nenechává člověka lhostejně v jeho zatracení a vyhnanství, ale 

slitovává se nad ním, protože Bůh ví, že člověk byl obalamucen Luciferem. Bůh touží zachránit člověka a 

to nejdříve tak, že daruje Adamovi a Evě děti – nenechal je neplodné, ale dal jim schopnost vytvářet život 

v čase. Zároveň Bůh chce naučit člověka lásce ke Stvořiteli. Avšak aby člověk mohl milovat Boha, 

nemůže být bohem. Tím, že člověk okusil jablko, se stal bohem, protože najednou znal i zlé: I řekl 

Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu 

života, jedl a byl živ navěky.“ (Gn 3:22). Před ochutnáním člověk znal jen Boží dobrotu a lásku. Nestyděl 

se. Všimněme si, že po ochutnání jablka Bůh říká o člověku, že je jako jeden Z NÁS (Trojice), nikoliv 

proto, že by člověk byl bez těla, ale proto, že najednou měl znalost zla a potenciál toto zlo uskutečňovat. 

Ďáblovou největší pastí nebylo to, že mu člověk naslouchal, ale to, že člověk poznal zlo. Dokážete si, milí 

čtenáři, představit, že si nedokážete představit zlo? Dokážete si představit, jak by bylo krásné, 

kdybychom se dokázali dětsky zeptat Pána Boha – „A co je to Zlo, nebeský Otče?“ Občas můžeme 

zakusit rajskou nevinnost, když o někom řekneme, že je nevinný, tedy neznalý zla. 

 

Když se Lucifer rozhlíží po kostele, necítí člověčinu nosem, neboť andělé nemohou cítit, ale cítí ji 

z přítomnosti zla, které člověk páchá či je schopen spáchat. V kostele, kde je také přítomna láska, Lucifer 

nemusí lidi pokoušet k velkému zlu, ale stačí mu série mnoha malých pokušení. Jen si představte 

pomluvu. Ta je, jako když roztrhnete péřový polštář. Kdo je pak schopný posbírat všechna ta vánkem 

rozfoukaná peříčka? A jaká je obrana proti Luciferovi? Jistě, že má pravdu v tom, že člověk je znalý zla, 

není nevinný a je zla schopen – jak dokázal a stále dokazuje ve své historii. O to více je třeba se 

přimknout k nekonečné lásce Boží, která za nás položila život, aby nás učinila nevinnými – znalými lásky 

ke svému Stvořiteli. Kdo miluje Boha, zná sice zlo, ale naučí se svobodně a správně volit mezi láskou a 

zlem. Bůh nám dal svobodnou vůli nejen k tomu, abychom mohli zhřešit, ale také k tomu, abychom se do 

něj mohli bláznivě zamilovat. Možná Bůh dopustil ve své všemohoucnosti a prozíravosti Luciferovo 

pokušení, aby člověka naučil nejen znát dobré a zlé jako On, ale aby se také člověk naučil milovat jako 

ON, a tak nás zbožšťuje. Bůh je láska – milujeme-li, Bůh v nás přebývá a my v Něm (1 Jan 3:24; 4:13). 

Kde a kdo je tedy Bůh? A takové zamilované blázny Lucifer nenávidí. Ale že to zde na zemi při lidském 

pachtění není s láskou tak růžové, je každému z nás jasné. Ale o tom příště. Přeji vám krásný květen, 

lásky čas.       

Br. Methodius, OSA 

* V tomto měsíci mají narozeniny tito naši farníci: 
Terezie Trefná 1.; Zdeněk Křenek 2.; Marcel Černý 4.; Terezie Olivová 4.; P. Antonio Rivas, OSA, 6.; P. 

William Faix, OSA 8.; Jakub Korčák 8.; Kateřina Futerová 10.; Marie Šárová 11.;  Ondřej Černý 16.; Eva 

Brčáková 16.;  Dagmar Urbanová 23.;  ; Jana Hovorková 30.; Maria Trefná 31. 
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Farnost s augustiniánským charismatem. 

Co je to? 

 
 V následujících číslech Tolle Lege budeme postupně představovat, jaké jsou nejdůležitější rysy 

augustiniánské farnosti, abychom si uvědomili, v čem by měla naše farnost být zvláštní ve srovnání s ostatními 

farnostmi. 
 

2.- Struktura 

 

A) Organizace 

 

- Farní kněží a vikáři: jmenování farních kněží a vikářů se musí řídit výhradně kritérii pastorace, se 

zaměřením na hledání osob schopných plnit výše zmíněné služby v závislosti na všeobecné, sociální a 

náboženské situaci v dané farnosti. 

 

- Farní rady: v každé farnosti se vytvoří pastorační a ekonomická rada, jako výraz spoluzodpovědnosti. 

 

- Účast v diecézních orgánech: bude se usilovat o spolupráci v diecézních strukturách (děkanství, 

vikariát) stejně jako o převzetí odpovědnosti za pastorační plány diecéze. 

 

- Otevřenost: ekumenismu, dialogu mezi různými náboženskými vyznáními, otevřenost společnosti a její 

realitě, občanům, novým misiím. Otevřenost chápaná jako blízkost a hluboké přátelství. 

 

- Formace: týká se potřeby soustředit se zvláště na formaci osob, které se budou věnovat práci ve farnosti 

s cílem dosažení co největšího úspěchu při realizaci evangelizačního úkolu. Zároveň je nutné formovat 

osoby zaměřené na pastoraci v našich farnostech stejně jako neustálé formování farních kněží a vikářů. 

 

B) Priority: 

 

- Evangelizace: dnes je v našem zájmu zintenzívnit ty činnosti, které stojí na samém začátku 

evangelizace, v prvopočátku evangelizačního procesu, který postupně oslovuje osoby, jejichž 

prostřednictvím a jimi vyvíjenými různými činnostmi pak proniká do všech oblastí kultury a sociální 

reality. 

 

- Pastorační oblasti: v našich farnostech je třeba věnovat prvořadou pozornost chudým, mladým a 

nemocným, pastoraci v oblasti kultury, pastoraci dospělých a pastoraci rodin. 

 

- Důraz: V rozvíjející se práci v těchto prioritních oblastech se bude klást zvláštní důraz na pastoraci 

oblasti povolání a formace, misionářskou pastoraci ad gentes a na sociální spravedlnost, stejně jako na 

liturgickou činnost. 

 (Pokračování příště) 

Jarní výlet 

V sobotu 17.5. 2014 pořádáme tradiční výlet, tentokrát po naučné stezce Okolí Okoře. Sraz bude v 8.40 

(přesný odjezd v 8.48) na zastávce autobusu č. 350 na „kulaťáku“ v Dejvicích (na začátku ulice 

Jugoslávských partyzánů). Vystoupíme v Noutonicích a budeme pokračovat pěšky přes Okoř (zřícenina 

hradu ze 14. století) a Budeč (rotunda sv. Petra a Pavla z přelomu 9. a 10. století, učil se zde latinským 

knihám sv. Václav) do Zákolan. Odtud se dostaneme do Prahy opět autobusem, který ze Zákolan odjíždí 

ve 13.44. Všichni jste srdečně zváni.  
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                                                               23. května 2014 

Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Tomáše 
Program Noci kostelů 23. května 2014 

17:50 18:00 
Zvonění 
4 zvony kostele sv. Tomáše zdraví všechny poutníky Noci kostelů   

  

18:00 23:00 
Soutěž pro dospělé 
Hledej něco v kostele, buď součástí historie a můžeš něco vyhrát!   

  

18:00 24:00 

Klášterní kavárna 
Mládež od sv. Tomáše vás všechny srdečně zve do kavárny „V ambitě“. Přijďte, těšíme se 

na vás! Buďte připraveni nejen na tradiční Svatotomášské pivo, ale i na netradiční nabídku 

různých jiných věcí... Děkujeme!    

  

18:00 19:00 
Soutěž pro děti 
Soutěž pro děti a jejich rodiče/prarodiče: „Hledejte důležité symboly v kostele a v klášteře“  

  

18:00 23:00 
Prostor ticha 
Kaple sv. Doroty. Tady můžete najít čas pro sebe a pro Boha. Pomůžeme vám s tím!  

  

18:00 23:00 
Pivo sv. Tomáše a klášterní legendy 
V ambitu kláštera se dozvíte něco o historii tradičního klášterního piva kláštera sv. Tomáše. Pivo se vaří od 

roku 1352   

  

18:00 24:00 
Sv. Augustin a augustiniáni dnes ! 
Kdo je sv. Augustin?. Kdo jsou augustiniáni? Klášterní ambit    

  

18:00 23:30 
Výstavy  
Na chodbě před sakristií se setkáte s nejcennějšími knihami knihovny kláštera sv. Tomáše. V 

klášterní kryptě výstava mladých umělců.    

  

18:30 24:00 

Jsme světlem pro Prahu! 
Místo pro modlitbu, ztišení, chválu. Nech tady světlo, aby svítilo. Napiš, za co chceš, aby se 

někdo místo Tebe modlil. Rozdávej radost, udělejme velké srdce plné světla pro svět, který 

tolik světlo potřebuje. …    

  

18:30 23:45 

Chceš, aby se někdo za Tebe a s Tebou modlil? 
Možnost rozhovoru s knězem, který se s Tebou a za Tebe modlí. Přines svoje starosti, 

problémy, přímluvy, ale i radosti…, a nechť zůstanou tady v kostele u Boha! Kaple sv. 

Doroty    

  

20:00 21:00 
Svatotomášský sbor. Koncert 
Koncert klasické hudby. Koncertní program obsahuje skladby v širokém záběru od 

nejranějšího období (gregoriánský chorál) až po skladby současných autorů.    

  

20:00 24:00 

Pouť světla přes Karlův most. 
Spojení nevěřícího Tomáše a Krista Spasitele průvodem s rozsvícenými svícemi z kostela sv. 

Tomáše na Malé Straně přes Karlův most do kostela Nejsv. Salvátora na Křižovnickém 

náměstí    

  

20:45 22:00 
Čtení na pokračování: sv. Augustin. Myšlenky  
Čtení na pokračování ze spisů sv. Augustina.    

  

21:00 22:00 
Hudba 
V kapli sv. Barbory. Meditativní vážná hudba - Pavel Verner a jeho hosté.   

  

23:30 23:45 
Kompletář a požehnání 
Ukončení výstavu Nejsvětější Svátosti s modlitbou a závěrečné požehnání    

  

http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=31729
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=31740
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=31731
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=31730
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=31732
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=31733
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=31734
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=31757
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=31735
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=31736
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=31737
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=32446
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=31762
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=32477
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=31739
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10:00 23:00 
Rozhovor nejen duchovní 
V kapli sv. Barbory jsou lidé, nejen kněží, se kterými se můžete setkat a popovídat si. Mají 

čas jen pro Vás.    
 

Modlitba za Noc kostelů 
Všemohoucí Bože, přesto, že jsi jediný, různé kultury a různí lidé tě nazývají různými jmény. 

Prosíme tě proto za každého člověka, jenž o letošní Noci kostelů opustí svůj byt či dům a vstoupí do 

křesťanských chrámů a modliteben, aby v nich nalezl jak laskavé a otevřené lidské společenství, tak i 

ticho, v němž může objevit svůj duchovní domov. A samozřejmě tebe skrze Krista, našeho Pána. 

 

Víš, že…? 

* Celý květen budou po mši sv. ve 12:15 hod májové pobožnosti a litanie k uctění Matky Boží Panny 

Marie. 

* Katecheze pro dospělé: Setkání každou středu od 19:30 v klášterním refektáři. Je to setkání určené 

k prohlubování poznatků křesťanského života. Všichni jsou vítáni. Téma: Kniha Deuteronomium 

* Farní kalendář můžete sledovat na naší internetové 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.   

* 16. května je svátek sv. Jana z Nepomuku. Ve 20:00 hodin jsou zpívané nešpory v kostele. Potom 

bude průvod na Karlově mostě k soše sv. Jana Nepomuckého, kde zpíváme litanie! 

* Dětská mše sv.  tento měsíc bude 18.5. v 9:30 hodin.  

* V neděli 25. května budeme společně slavit svátek SVATÉ RITY z CASCIE. Mše svatá bude v 9:30 a 

při ní budou posvěceny růže sv. Rity. 

* 12.07.2014: Kněžské svěceni br. Jozefa Ržoncy, OSA 

Dobrou chuť! 

Tvarohový koláč s citronem 

Ovoce na zahrádce ještě není a tak si můžeme udělat osvěžující koláč z tvarohu. 

Na těsto budeme potřebovat: 25 dkg hladké mouky, 12,5 dkg másla, špetku soli, 4 dkg cukru, 1 žloutek a 

1-2 lžíce vody podle potřeby. 

Na náplň budeme potřebovat: 2 citrony, 2 vejce, 2 lžičky sušené strouhané citronové kůry (pokud máme 

jistotu, že citrony nebyly chemicky ošetřené, můžeme požít kůru z nich, ale té méně, je více aromatická), 

75 dkg tvarohu, 25 dkg zakysané smetany, 10-15 dkg cukru, jak kdo má raději sladší nebo kyselejší, 1 

vanilkový cukr a 5 dkg Gustinu nebo jiné škrobové moučky. 

Těsto uhněteme, zabalíme do fólie a asi na hodinu dáme do lednice. Potom ho rozválíme a vložíme do 

kulaté formy s vyšším okrajem, nejlepší je dortová, rovnoměrně natlačíme a vytvarujeme 3-4 cm vysoký 

okraj. 

Pak uděláme náplň. Oddělíme žloutky a bílky, tvaroh promícháme s kůrou a citronovou šťávou, 

zakysanou smetanou, přidáme žloutky, cukr smíchaný se škrobovou moučkou a vanilkový cukr. Myslím, 

že je lepší to trochu našlehat, tvaroh je potom hladší. Pak jemně vmícháme z bílků ušlehaný sníh 

(můžeme použít i bílek z těsta), naneseme na těsto a povrch urovnáme. 

Pečeme v troubě vyhřáté asi na 160 stupňů asi 50-60 minut. 

Koláč necháme pořádně vychladnout, aby tvaroh dobře držel tvar. Ideální je ho nechat přes noc v lednici. 

Dobrou chuť!                                                                                Hanka 

http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=31728
http://www.augustiniani.cz/
mailto:osaprag@augustiniani.cz
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Připravujeme! 
 

11. Farní slavnosti kostela sv. Tomáše a školy sv. Augustina 

„S otevřenými dveřmi“ 
Klášter sv. Tomáše. Sobota 7.6.2014. Od 15:00 do 22:00 hodin 

Koncerty -Divadelní představení -Program pro děti a rodinu- Dílny- Společné hry pro všechny 

Občerstvení - A hodně jiných věcí!! 

TÁBOR 2014 

Putujeme…! 
Zaječov 1.7.-9.7.2014 

 

 Co žádáme od tábora? Chceme naplnit náš volný čas přáteli, konverzacemi, které nás naplňují, úsměvem, 

který vyjadřuje radost, a setkáními, která nás učí dialogu a pokoji. Proto nabídneme: Sporty, noční hry a 

táboráky, dobrodružné dny a výlet, dílny, zamyšlení… 

Můžeš si to užít v křesťanském a augustiniánském prostředí, kde budeme mít i chvíle pro setkání ve 

skupinkách, budeme slavit mši sv., modlit se spolu a především bavit se. 

Přihlášky posílejte do 1. června na e-mailovou adresu juan@augustiniani.cz 

XVII. POUŤ DO SV. DOBROTIVÉ  
„Můj duch plesá v Bohu, mém spasiteli“ (Lk 1,47) 

Sobota, 31. května 2014 

Program pouti 2014  
08:30 Odjezd z Prahy 
10:00 Začátek pouti v obci Těně 
12:00 Příchod do kláštera 
14:00 Poutní mše svatá 
15:00 -17:00 Kulturní a zábavný program 

Klášter pod názvem „Klášter Zvěstování Panny Marie“ založil jako první 

augustiniánský klášter v Čechách v roce 1262 pan Oldřich Zajíc z Valdeka jako 

dík za vítězství Přemysla Otakara II. nad maďarským králem Bélou IV. v bitvě 

u Kressenbrunnu. 

V roce 1327 klášter získal ostatky svaté Dobrotivé (Benigny), umučené r. 449. 

Od té doby se klášter nazývá „Klášter svaté Dobrotivé“ a stává se cílem 

každoročních poutí až do husitských válek, během nichž je vypálen. 

Klášter je poté obnoven až roku 1469. Během dalších je několikrát pobořen a znovu obnoven. 

Koncem 17. století proběhla velkorysá barokní přestavba podle plánů italského architekta Dominika 

Canevalleho a jeho syna. Zdejší klášter byl významným poutním místem zejména v 18. století pro svoji 

pověst o zázračné sošce svaté Benigny. 

Klášter byl násilně zrušen v dubnu 1950 v rámci Akce K, kdy byli zdejší řeholníci internováni do 

pracovních táborů. 1. září 1950 byl ve Svaté Dobrotivé zřízen 52. pomocný technický prapor. Areál 

kláštera tehdy začal chátrat. 

Po roce 1990 byl klášter vrácen augustiniánům, je postupně opravován, a v kostele se slouží pravidelné 

bohoslužby. Pouť byla obnovena v roce 1998, koná se vždy 7. sobotu po Velikonocích. 

„Přijď s námi a s Pannou Marií na pouť!“ 
Informace a přihlášky v sakristii kostela sv. Tomáše anebo na tel. 257530556 anebo na mailu 

osaprag@augustiniani.cz  
 

Pro vnitřní potřebu církve vydává 

©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2014  

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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