olle lege
Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Květen 2019, r. XXIII. č. 250
„Miluji a dělej co chceš“ (Sv. Augustin)

Květen: MARIA
Je tady tendence „rozdělovat“ naše uctívání
Boha. To znamená přemýšlet o zmrtvýchvstalém
Kristu právě o Velikonocích nebo uvažovat o
zázracích Bohočlověka jen o Vánocích před
betlémskou stájí. Často vidíme v našich kostelích jak
rychle opadá používání našich velikonočních hymnů
během dvou nebo tří týdnů po velikonoční vigilii. Z
toho důvodu na nás Církev naléhá, abychom
oslavovali toto Kristovo vítězství nad naší smrtí a
hříchem nejen o slavnosti Nanebevstoupení, ale dále v
každém dni našeho života.
Tento měsíc květen, který je od 18. století
ustanoven jako mariánský, je připomínkou úlohy
Panny Marie v díle spásy. Za prvé, ona sama byla
vykoupena, protože sama byla svědkem utrpení, smrti a vzkříšení jejího Syna. Za druhé,
jelikož jsme se podle vysloveného přání jejího Syna (Jan 19: 26-27) stali její vlastní rodinou,
je její prostřednictví tak silné, jako je milostivé.
Takto doprovázeni Marií skrze svatá tajemství našeho vykoupení, prosme ji,
abychom na její přímluvu byli jako ona věrni vnuknutím Ducha svatého. Jak řekl svatý
Ludvík z Montfortu: „Jestliže opravdu milujeme Marii a napodobujeme její vírou
naplněný život, nevyhnutelně nás přivede do domu Boha, našeho Otce.“
P. William S. O.S.A
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JAKO KATOLÍK







rád sloužím
těší mne následovat Krista
udivuje mne Milosrdenství Boží
baví mne chválit
štve mne, když napadají mojí víru
rozesmutňují mne bratři, kteří nečinně čekají, že se něco stane

CO NÁM ŘÍKAJÍ SVĚTCI

- Chceš-li někoho poznat, neptej se na to, co si myslí, ale co miluje. (Sv.
Augustin)
- Milovat blížního očistí oči, aby viděli Boha ( komentář sv. Augustina k
evangeliu sv. Jana 17, 8)
- Ne všichni můžeme dělat velké věci, ale můžeme dělat malé věci s velkou
láskou (sv. Matka Tereza z Kalkaty)


K ZAMYŠLENÍ










Neexistuje srdce tak tvrdé, aby se nemohlo změnit skrze Boha
Naučil jsem se, že chyby mohou být tak stejně tak dobrými učiteli jako
úspěch
Abychom rozuměli ostatním je třeba dívat na život jejich očima, ale nikdy
nezavírat naše
Praktikuj umění nacházet to pozitivní ve všech věcech, osobách, místech a
událostech
Každý den je novou stánkou života, a já ji čtu jak mohu se vší láskou
Každý den ti přinese důvody, aby ses usmál – nezapomeň to udělat!
Abys byl velikým, nejdříve se musíš naučít být malým.Pokora je základ
veškeré opravdové velikosti.
Slova, která nejsou doprovázená skutky jsou jako hromada suchého listí,
které ti přivane vítr
Ať trpělivost vládně u tebe v každé věci, kterou děláš, ale především se
sebou samým
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Boží slovo jako dar
Je to pro nás obrovská škoda, že často bereme dar Božího slova jako samozřejmost a že si
často nevážíme toho, že vůbec máme Boží slovo.
Bůh nemusel promlouvat k praotcům, k Mojžíšovi, k prorokům skrze Krista, apoštoly…. Nemusel
promlouvat: kdyby s rozhodl zůstat v mlčení a skrytosti, tak by se nebyl provinil vůči člověku. A
čistě teoreticky to mohlo dopadnout tak, že by se Bůh nerozhodl promluvit – a dnes bychom neměli
a neznali Boží slovo, Bibli. Mohlo to takto dopadnout. Ale on se rozhodl jinak, protože je prostě
dobrý. Rozhodl se promlouvat a tím zachraňovat. Jeho slovo má takovou povahu, že nás přibližuje
k samotnému Bohu, vtahuje do jeho blízkosti. Právě tak přijímáme Boží život, proměnu, tj. spásu.
Toto potvrzuje konstituce Dei verbum: „Tímto zjevením oslovuje neviditelný Bůh ze své veliké lásky
lidi jako přátele a stýká se s nimi, aby je pozval a přijal do svého společenství.“
Bez biblického zjevení pro nás Bůh představuje „neznámého Boha“, vzdáleného a
nepochopitelného. Možná Stvořitele, „Nejvyšší energii“, ale ne toho přítele, jehož lze považovat za
partnera v dialogu…. a nejen tehdy: v celém životě na všech možných rovinách.
Boží slovo je tedy darem. Nezaslouženým. Zdarma daným. Prostě milostí, již bychom si sami
nikdy „nevydobyli“ ani „nevydolovali“. A nevymysleli.
Právě proto, že jej přijímáme jako dar, v liturgii po vyslechnutí biblického textu odpovídáme
„Bohu díky“. Děkujeme za dar slova, který není samozřejmostí.
(Angelo Scarano: Modlitba s Biblí v ruce)

Zápis z jednání pastorační rady farnosti sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1, uskutečněného dne
28.března2019 v 18,30 hod. v refektáři kláštera
Aktivity v kostelích ve farnosti:
*P.Pavel Pola z kláštera Pražského Jezulátka mailem zaslal stručný přehled aktivit, které v letošním
roce u Jezulátka dělají a plánují:
-Člověk v dialogu (přednášky cca 1x za měsíc, většinou v úterý večer; letošní téma: Hledání smyslu
(velmi úspěšný cyklus)
-Programy pro školy („Stopy“) pro první stupeň jednou týdně, jeden program je i pro starší
gymnázium. Angažuje se 10 lektorů
-čtvrteční meditace – probíhá každý týden v klášteře
- katecheze (5 dospělých katechumenů), zpovědní služba (1.5 hodiny denně)
- Slavnosti Jezulátka : 2.- 5.května. (4.večer průvod, 5. při hlavní mši bude hostem nový strahovský
opat).
Kontrola minulého zápisu:
*stále není zajištěno uvádění čísel písní i na pravé straně (z pohledu k oltáři). Štěpánka osloví naše
pány varhaníky, zda jsou schopni toto vytvořit, jinak zakoupíme od dodavatele.
*topení – podlahové v lavicích: projekt zastaven, protože se ukázalo jako neúčinné a proto
ponecháme (možná se zvětší topné panely na kolena) stávající způsob, eventuálně se dokoupí
vyhřívané podsedáky
*historické varhany na levé straně před presbytářem (zapůjčené) budou přestěhovány do kaple sv.
Doroty

4

www.augustiniani.cz

Tolle Lege

Květen 2019

*stojany na svíčky před některými oltáři v kostele jsou zapůjčené, my dokupujeme svíčky,
osvědčilo se
*každé úterý je cca od 18,30 v kapli sv. Barbory možnost sv. zpovědi a následně je od 19,00 mše
svatá a následuje katecheze dospělých
* skupina mládeže se schází jednou za 14 dní ve čtvrtek. P.Juan ocenil jejich pomoc nejen při všech
akcích ve farnosti, ale i ve škole
* P.Juan informoval o finančním hospodaření farnosti-došlo ke zlepšenému hosp. výsledku a peníze
budou použity na další projekty.
P.Juan upozornil na nutnost, aby všichni, kteří během týdne navštěvují jednotlivé aktivity,
byli všímaví a kontrolovali při odchodu, aby nezůstával nikdo v prostorách kolem refektáře,
toalet, zadních místností. Jako možné řešení bude zavedení zvonků do jednotlivých prostor a
vchod do kláštera – v pozdějším odpoledni bude uzavřen a každý, kdo přijde později na
jednotlivou aktivitu na příslušnou místnost zazvoní. Toto opatření je proti vniknutí
nevítaných osob. Zavedeno bude bezodkladně.
Plány do konce školního roku:
*Květná neděle 14.4. bude klasická, jako každý rok pro všechny komunity v 11,00 průvod s oslíkem
od kostela Pražského Jezulátka.
* od 23.4. se koná tradiční AUGUSTINIÁNSKÝ TÝDEN
*24.5. bude tradiční Noc kostelů
*1.6. se uskuteční pouť do sv.Dobrotivé (odjezd v 8,30); po návratu budou v klášterní zahradě
Farní slavnosti: grilování a oslava pouti
*9.6. při mši svaté přijme cca 17 dětí první svaté přijímání
Výhled na podzim 2019:
*V říjnu se plánuje uskutečnění farní poui do Říma při příležitosti 30.výročí svatořečení
Anežky České – včas budou zájemci, kteří se přihlásí v zákristii informováni
*
Různé:
*všechny farníky, kteří jsou na bohoslužbě, kterou vede některý z našich filipínských kněží,
prosíme o trpělivost a také prosíme o povzbuzení s jejich bojem s češtinou.
*Příští zasedání Pastorační rady se uskuteční 19.června 2019.
Zapsala Marie Hradecká 29.3.2019

Ve

své knize „Vyznání“ sv. Augustin působivě popisuje cestu své konverze, jež byla dovršena
křtem, který mu udělil biskup Ambrož v Milánském dómu. Kdo si přečte Vyznání, může sdílet
cestu, kterou musel Augustin projít během svého dlouhého vnitřního boje, aby nakonec o
Velikonoční noci roku 387 přijal z křestního pramene svátost, která způsobila v jeho životě velký
obrat. Sledujeme-li pozorně průběh života sv. Augustina, zjistíme, že konverze přece jen nebyla
dílem jediného okamžiku, ale byla právě cestou. A je možné vidět, že tato cesta nekončila u
křestního pramene. Stejně jako před křtem, zůstal i po něm Augustinův život, byť jinak, cestou
konverze – až k jeho poslední nemoci, když si nechal připevnit na zdi texty kajících Žalmů, aby je
měl stále před očima, když si sám sobě zakázal přijímat Eucharistii, aby si znovu prošel cestu
pokání a přijal spásu z rukou Kristových jako dar Božího milosrdenství.
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Jarní výlet do Zásmuk a Kouřimi
První dubnovou sobotu ráno jsme se sešli v počtu sedmi osob u metra Háje a autobusem se vydali do
Zásmuk (směrem na Kutnou Horu). Tentokrát se naší farní procházky nezúčastnila Radka s Jerrym, ale
připojili se k nám dva noví členové – pan Marek s dcerou Emilkou, která chodí do 3. třídy Školy sv.
Augustina. Ani Jana, která se k nám opět přidala, s sebou nevzala svého vodícího psa, a proto ji po celou
dobu doprovázela Štěpánka.
Po hodině jízdy jsme vystoupili na náměstí v Zásmukách. Naše první kroky zamířily k barokní soše sv. Jana
Nepomuckého a pak ke kostelu s románskými, gotickými a barokními prvky, který byl nakonec novogoticky
přestavěn. Před kostelem stojí barokní mariánský sloup se sochami sv. Rocha, Františka Xaverského, Jana
z Nepomuku a Šebestiána. Kostel byl bohužel zamčený, tak jsme pokračovali k zámku s bíle zářící fasádou
(bohužel nepřístupnému), který jsme si prohlédli aspoň zvenku. Viděli jsme tam i „prampouch“, který nemá
s rampouchem nic společného, je to jen označení pro malou spojovací chodbu mezi zámkem a menší
budovou, která v sobě ukrývala prostorné sklepení. V přilehlém parku jsme se ještě zastavili před grottou,
jejíž stěny zdobí kamínky (určitě jsou mezi nimi i polodrahokamy) a čtyři drobné fresky s vyobrazením
zámků Český Šternberk, Zásmuky, Častolovice a Malenovice. Nad hlavním vchodem je umístěna osmicípá
šternberská hvězda.
Posledním zastavením v této barokní perle Kolínska byl klášter františkánů. Ivan předem zajistil klíče, a tak
jsme si prohlédli tento rozlehlý komplex, který už delší dobou prochází obnovou. V refektáři na klenbě je
opět šternberská hvězda, v kapli byly na klenbě i stěnách obnovené fresky s výjevy ze života řádu
františkánů.
Ze Zásmuk jsme se vydali po žluté značce do Toušic. Prošli jsme lesem ke kamennému mostu ze 17. stol.
Tento barokní most původně zdobila socha sv. Jana z Nepomuku, bohužel po ní na mostě zůstal jen prázdný
podstavec. Ale z iniciativy MAS (místní akční skupiny) Podlipansko, o.p.s. se situace vyřešila velmi
šikovně: v rámci mezinárodního projektu bylo vytvořeno nové abstraktní dílo (opracovaný velký kus
kamene však lidskou postavu moc nepřipomíná) a umístěno do potoka pod mostem. Z informační tabule
jsme se dověděli, že nová socha má na sobě umístěny atributy sv. Jana, které však nebyly při pohledu
z mostu vidět. Odvážný Ivan se o tom tedy šel i přes varování paní Urbanové přesvědčit. Všechny atributy –
5 hvězd a kříž – na ležícím kameni v potoce nejen našel, ale navíc zvládl vrátit se k nám na břeh suchou
nohou (!).
Nedlouho poté jsme narazili na další kamenný most s pěti oblouky, který se klenul nad pěkným vodopádem.
A pak jsme pokračovali už jen po polní cestě do kdysi významného, nyní spíš ospalého města Kouřimi.
Cestou jsme míjeli několik bývalých mlýnů. Za jedním hospodářským stavením, kde nás pozoroval vraník a
stádo ovcí s dovádějícími jehňaty, jsme našli pár „tělo mučících“ fitness přístrojů, které šli Ivan s Emilkou
vyzkoušet.
Dorazili jsme ke Kouřimi a vystoupali po schodech k malebné části tohoto starobylého města, Ptačímu
rynečku, odkud to bylo kousek na rozlehlé, hezky upravené hlavní náměstí s jarní květinovou výsadbou.
Prošli jsme kolem velkého oblého balvanu se jménem Prokopa Holého a kolem geografického středu
Evropy (protíná se tu 15. poledník s 50. rovnoběžkou). Ačkoliv byla sobota odpoledne, všechny restaurace i
obě cukrárny na náměstí byly zavřené. Ivan s Markem a Emilkou navštívili místní muzeum, ostatní
účastnice se odebraly do jediné otevřené restaurace v boční ulici, kde jsme se nakonec všichni setkali.
Po občerstvení jsme zamířili k nejvýznamnější památce Kouřimi – k románsko-gotickému arciděkanskému
chrámu sv. Štěpána s krásnou výzdobou a unikátní kryptou, která nikdy nesloužila k pohřbívání, ale pouze
k ukládání cenností. V kryptě byly objeveny pod devíti vrstvami bílých omítek fresky s motivy sv. Kateřiny
a Ukřižování. V srdci krypty je pěkně nasvícený velmi cenný románský sloup, ke kterému se sbíhají žebra
obkročné klenby. Florální kamenná výzdoba horní hlavice sloupu byla před lety poškozena kulovým
bleskem (!) a zničené prvky poté citlivě doplněny. Bohužel se čas nachýlil, a tak jsme si museli odpustit
výstup vzhůru na přilehlou renesanční zvonici, takže jsme další unikát – zvony zavěšené srdcem vzhůru –
mohli shlédnout jen na obrázku.
Autobusem jsme odjeli do Českého Brodu. Jeli jsme přes Lipany, z okna jsme zahlédli slavnou mohylu.
V Českém Brodu jsme nastoupili na vlak a o půl hodiny později se rozloučili na Masarykově nádraží.
Děkujeme Ivanovi za krásný výlet i vymodlené slunečné počasí. Byl to zase jeden super strávený den.
Zdena
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Víš, že?...
* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 2. 5. od 19:30 v kapli sv. Barbory.
*Modlitba za pronásledované křesťany v kostele sv. Tomáše 6.velikonoční neděle (26.5.)
od 14.45, v 17hod. adorace, v 18 hod. mše sv. a tím zakončení.
* Celý květen budou po mši sv. ve 12:15 hod májové pobožnosti a litanie k uctění Matky
Boží Panny Marie.
* 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!
* V neděli 26. května budeme společně slavit svátek SVATÉ RITY z CASCIE. Mše svatá
bude v 9:30 a při ní bude průvod a budou posvěceny růže sv. Rity.
* V rámci Noci kostelů v pátek 24. 5. vás Svatotomášský sbor zve na Mariánský koncert
od 20:00 v kostele sv. Tomáše
* 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.
* Každou neděli přede mší sv. se modlíme od 9:00 hod. sv. růženec. Můžete se předem
domluvit, abychom se pomodlili za vaše intence.
* Každou neděli přede mší sv. se modlíme od 9:00 hod. sv. růženec. Můžete se předem
domluvit, abychom se pomodlili za vaše intence.
* Každého 22. v měsíci probíhá po mši sv. ve 12:15 pobožnost ke sv. Ritě v kostele,
s požehnáním růží a modlitbami za lidi v jakékoli nouzi. Všichni jste srdečně pozváni.

Vždycky je nějaký důvod, proč slavit!!!
FARNÍ SLAVNOSTI
1. června
Rezervujte už data ve svém diáři!
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24. května 2019

Dobrou chuť!
Božský perník
Když jsem zase jednou připravovala pohoštění po mši, tak jsem si řekla, že by to chtělo
změnu. A našla jsem tento recept, jednoduchý a hlavně rychlý. A myslím, že i chutný.
Ten název jsem nevymyslela já, ale líbil se mi, tak jsem ho ponechala.
Budeme potřebovat: 2 hrnky mléka, ¾ hrnku oleje, 1 vejce, 3 lžíce rumu, 2 lžíce kakaa, 1
lžička skořice, 1 prdopeč, 1 prdoper (pro vysvětlení prášek do perníku), 1 čokoládový
pudink, 3 hrnky hladké mouky, 1 hrnek cukru a 1 lžíci marmelády.
Všechno dokonale promícháme, já to dávala postupně do šlehače, prostě jednoduchá
příprava.
Nalijeme do vymazaného a moukou vysypaného plechu s vyšším okrajem a pečeme v troubě
vyhřáté na 160° asi 35-40 minut.
Můžeme perník jen tak pocukrovat, proříznout a promazat marmeládou, polít čokoládou,
prostě konečná úprava je pouze na momentálním rozhodnutí.
Dobrou chuť!

Hanka

Výlety zdarma od DDM hl.m Prahy
7.5. Slapská přehrada (Třebenice) – Ztracenka – Štěchovice (podél Vltavy)
délka: cca 10 km
sraz v 9.20 – stanice autobusu 390 na Smíchovském nádraží, bus odjíždí v 9.25
14.5. Bratronice – Nižbor
délka: 10 km
sraz v 7.30 – Hradčanská nást 1 bus jede v 7.35
21.5. Mníšek pod Brdy, kaple – Malá Svatá Hora – Dobříš
délka: 10,5 km
sraz v 8.25 – stanice busu 317 na Smíchovském nádraží, bus odjíždí v 8.30

28.5. OLbramovice- Vrchotovi Janovice a zpět
délka: 10 km
sraz: 8.15h Hlavní nádraží u pokladen, vlak jede v 8.30
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XXII. POUŤ DO SV. DOBROTIVÉ

„Už nemají víno“ (Jan 2,3).

Sobota 1. června 2019
8:30 Odjezd z Prahy.
10:00 Začátek pouti v obci Těně. Modlitba růžence.
12:00 Příchod do kláštera. Požehnání opraveného poutního areálu.
Možnost svátosti smíření.
14:00 Poutní mše svatá.

„To nejlepší víno je v naději a dostane se každému, kdo má odvahu mít rád. To nejlepší víno přijde!. A
šeptejte to zoufalým a znechuceným. Mějte trpělivost, mějte naději, čiňte to jako Maria: modlete se, jednejte
a otevírejte srdce, protože to nejlepší víno přijde. Bůh se vždycky přibližuje těm, kteří zůstali bez vína a mají
k pití pouze sklíčenou mysl. Ježíš upřednostňuje to nejlepší víno pro ty, kteří si z toho či onoho důvodu nyní
uvědomují, že rozbili všechny svoje džbány.“ Papež František

Informace a přihlášky v sakristii kostela sv. Tomáše anebo na mailu osaprag@augustiniani.cz
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