
 
 

   

                                       olle lege 

Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Září 2019, r. XXIII. č. 253 

 

„V tomto světě existují dvě nezbytné věci: zdraví a dobrý přítel.“ (Sv. Augustin) 

 

Vnímat! 
Jsme po prázdninách a začíná nový školní rok, i u nás ve farnosti. Loni jsme 

pracovali na tématu trpělivost jako křesťanská ctnost, která nám pomáhá 

poznávat sebe i ostatní lidi. Mohli jsme si uvědomit, že Bůh má s námi trpělivost, 

a i my bychom měli být trpěliví sami se sebou a s ostatními. Tento rok chci 

navrhnout, abychom byli vnímaví vnímavostí, která je základem lásky. Chceme 

během tohoto roku pracovat na tom, abychom měli oči, srdce a ruce otevřené 

pro druhého člověka a pro farnost. Když vnímáme, co se děje okolo nás, 

uvědomujeme si, že my nejsme středem, a můžeme odpovídat na potřeby 

druhých.  Když pomáháme a staráme se s láskou o to, co máme společného, 

jsme šťastnější a děláme šťastnějšími i ostatní.  

Vnímavost jako schopnost vidět potřeby druhých 

Vnímavost jako schopnost vidět potřeby školy 

Vnímavost jako schopnost vidět, co Bůh ode mne žádá 

Být vnímaví znamená: Vnímat – Myslet – S rozmyslem konat 

 

Myslím si, že svět bude krásnější a my šťastnější, když  budeme vnímaví a 

budeme odpovídat na  znamení času, která jsou zároveň výzvou od Boha. 

Radostný vnímavý školní rok! 
P. Juan  
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ČTYŘI LEKCE, KTERÉ NÁM ŘÍKÁ TVÁ MATKA (CÍRKEV) A JSOU 

NEZBYTNÉ PRO TVŮJ DUCHOVNÍ ŽIVOT 

Ukliď si svůj pokoj (Vyzpovídej se) 

Naše Matka církev nás zve k „úklidu naší duše“ pravidelně prostřednictvím svátostí smíření 

Sněz to (Přijmi Eucharistii) 

Bez jídla bychom mohli (nakonec) zemřít. To samé se stane s naším duchem, když 

nepřijímáme Ježíše v Eucharistii. 

Měj rád své sourozence (Praktikuj soucit) 

Matky se snaží zajistit, aby se jejich děti navzájem o sebe staraly. Stejně tak Církev nás zve 

milovat našeho bližního. 

Zavolej rodině (Pomodli se) 

Když dosáhneme určité úrovně zralosti, musíme mít vlastní iniciativu „zavolat naší rodině“ v 

nebesích a modlit se. 

 

TŘI ZPŮSOBY, JAK SE VÍCE PŘÍBLÍŽIT SVATÉMU AUGUSTINOVI 

 

1.  Číst a být zvědavý, toužit více poznat 

2.  Mít dobré přátele 

3.  Velmi milovat Boha  

VYVARUJME SE 

1. Zahálení a ztrácení času 

2. Myšlení jenom na sebe 

3. Domnívání se, že já jsem nejlepší 

 

Od 1. do 18. září probíhá v Římě generální kapitula augustiniánského řádu. Prosíme o 

modlitbu na tento úmysl. Generální kapitula Augustiniánů 

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 poloviny září a bude na ní zvolen nový generální představený 

řádu. 
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Láska 
 
Svatý Augustin několikrát poznamenal, že se na každé stránce Bible fakticky objevuje jediné 

slovo – „láska“; Bůh je láska a tento Bůh chce proměnit každého v lásku. „V tom, čemu 

nerozumíš, je láska skrytá“ (říká svatý Augustin). 

Jistě, toto platí, ale jak najít tuto lásku ve starozákonních textech o válkách? 

V rodokmenech? Opět ve světle kontextu: i tyto pasáže (ve světle celkového kontextu Bible) 

vypovídají o velké lásce k vyvolenému národu, k jednotlivcům. Posléze o „radikální nelásce“ 

k nepřátelům Božího lidu – a ve Starém zákoně je zlo ztotožňováno s konkrétními lidmi-

nepřáteli. Až v Novém zákoně bude možné odlišovat zlo od člověka – hříšníka. Takže ve 

světle Nového zákona můžeme tvrdit, že Bůh nechoval „nenávist“ vůči nepřátelům Izraele (a 

vůči samotnému Izraeli, když selhával, jako například na poušti po vyvedení z Egypta, 

v zemi zaslíbené pak modloslužbou…): tento svatý Hospodin nesnášel jejich hřích, protože 

byl vždycky proti nim samotným. 

 

Boží srdce 

Svatý Řehoř Veliký zanechal tuto radu: „Poznej Boží srdce v Božích slovech.“ Jinými slovy: 

poznej, jaký Bůh je, jaký je jeho charakter, jeho vztah k tobě a k člověku. 

 

Starý zákon v Novém a Nový ve Starém 

Od sv. Augustina máme další bystrý postřeh: „Nový zákon je skrytý ve Starém, Starý je 

zjevený v Novém“.  

Máme potíže se Starým zákonem? Kdykoliv budeme mít určitý starozákonní text, zkusme ho 

promyslet ve světle Nového zákona (Krista).  

A naopak: u novozákonního textu uvažujme, jak se v něm promítá Starý zákon. 
 

                                                (Angelo Scarano: Modlitba s Biblí v ruce) 

 

Pouť do Věčného města 2019 
  

K základu zdravého života z víry patří jistě vděčnost. Blíží se třicáté výročí svatořečení 

Anežky České a následné třicáté výročí mírumilovného přechodu Zemí českých do 

svobodného světa. Přidejte se k nám na pouť do Říma, abychom projevili vděčnost a 

společně Bohu poděkovali za milost, kterou nás všechny nejen těmito skutečnostmi obdařil. 

Pouť se bude konat od pátku 11. října do neděle 13. října (tři dny). Do Říma poletíme. 

Bližší informace během září. 

Během poutě se zaměříme především na návštěvu papežských basilik: Sv. Petra ve Vatikánu, 

San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore a dalších. Na místech, která jsou pro 

křesťany tak vzácná, se můžeme také společně modlit a prosit za to, abychom alespoň po 

dalších třicet let mohli všichni žít v míru a svobodě, prosperitě a pokoji. 

Přihlásit se můžete na mail: juan@augustiniani.cz anebo v sakristii kostela sv. Tomáše.  

Těšíme se na společnou cestu! 

 

mailto:juan@augustiniani.cz
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Poznat více… Co třeba Štěchovice? 

 
Na čas prázdnin a dovolených většinou už jen vzpomínáme, ale přesto můžeme o víkendu, 

pokud vyjde pěkné počasí, ještě vyrazit někam na výlet. A nemusí to být ani moc daleko, 

krásných míst je kolem nás, zaplať Pán Bůh, ještě dost. Třeba takové Štěchovice s krásným 

kostelem a novou křížovou cestou.  

Unikátní stavba římskokatolického kostela, zasvěceného patronu Svatojánských proudů, 

loďařů, vorařů, mlynářů a zpovědníků, sv. Janu Nepomuckému, byla svěřena architektu 

Kamilu Hilbertovi, navrhovateli dostavby Svatovítské katedrály. 

Architektonické řešení štěchovického kostela je ojedinělé, snoubí v sobě eleganci secesní, 

antickou s byzantskými motivy a spolu se slohem románským a renesančním tvoří souzvuk 

projevů různých dob k oslavě harmonie mnohosti v jednoduchosti, k oslavě Boha. 

V roce 2015 kostel sv. Jana Nepomuckého oslavil 100 let od svého vysvěcení a 

v následujícím roce byla slavnostně otevřena nová unikátní Křížová cesta u kostela.  

Netradiční Křížová cesta začíná u silničky, která se stáčí od mostku přes Kocábu do vrchu ke 

kostelu. Připomíná nám cestu odsouzeného Ježíše na horu Golgotu, na kterou sám musel 

vynést kříž, na který byl na hoře přibit. Tuto scénu najdete vytesanou do pískovce nade 

dveřmi do kostela. Křížová cesta je symbolem nejen Kristova, ale všeho lidského utrpení a 

bolesti, které musíme v životě nést.  

Štěchovická křížová cesta je ale zvláštní. Nenajdete zde tradiční texty a obrazy, náležející 

k jednotlivým zastavením, ale jen ohromné neopracované kameny, na kterých jsou 

připevněny keramické tabulky se jmény 14 obcí, spadajících pod spojenou farnost 

Štěchovice – Slapy. Velké kamenné monolity připomínají kámen, který byl při 

Zmrtvýchvstání odvalen z Ježíšova hrobu jako symbol Boží moci a milosrdenství, které 

z nás dokáže sejmout a „odvalit“ i to nejtěžší břemeno. 
                                                                                                                                                         Zdena 

Tradiční „podzimní“ výlet 
 

Zveme všechny zájemce o tradiční „podzimní“ (správně pozdně letní) výlet, tentokrát proti 

proudu říčky Šembery z Českého Brodu do Vyžlovky, který se koná v sobotu dne 14. září 

2019. Sraz je v 9:10 h na Masarykově nádraží před pokladnami (osobní vlak 8605 odjíždí 

v 9:31h). Z Českého Brodu, kde si prohlédneme nejvýznamnější památky jako např. kostel 

sv. Gotharda, původně románský z 12. století, starou radnici z druhé poloviny 14. století, 

bývalý kapucínský klášter s kostelem sv. Maří Magdaleny, hradby z červeného pískovce a 

původně hřbitovní renesanční kostel Nejsvětější Trojice s kazatelnou, se vydáme pěšky po 

červené turistické stezce až téměř do cíle naší cesty (současně se seznámíme s místní 

přírodou a historií na 2 naučných stezkách – Údolím Šembery a Zahrady, které vedou po 

stejné trase). Čeká nás např. původně tvrz Tuchoraz z konce 13. století, přestavěná na 

hrádek, zřícenina hradu Šember a hradiště Staré zámky z mladší doby bronzové, pozdní doby 

halštatské a slovanské a Lichtenštejnský památník z roku 1898. Zpět do Prahy odjedeme 

autobusem buď č. 387 v 16:25h, nebo č. 382 v 16:55h, nebo č. 381 v 17:25h  do Prahy (přes 

Uhříněves na metro Háje). Cesta je dlouhá asi 14 km, svačinu a pití s sebou. Případné další 

informace na telefonu 724924025 
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Víš, že?... 
 

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

víc než 260 dětí. Otvíráme 1. třídy 4letého gymnázia.  

*Ve čtvrtek 5. 9. od 19:30 modlitba Taizé.  

* Požehnání dětí, učitelů a vychovatelů na začátku školního roku bude při mši sv. v neděli 

2. 9. v 9:30 hodin 

* Všechny činnosti ve farnosti začínají po prázdninách 16. září.  Rozvrh bude zveřejněn na 

webu farnosti a na nástěnce kostela od 12. 9.  

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

žehnat chlebíčky sv. Mikuláše.  

*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. Přihlašovat své děti můžete až do 24. září u P. Juana. 

* Zájemci přípravy na biřmování ať se hlásí u P. Jozefa.  

* Úklid kostela nejen během prázdnin vždy v pátek po 15:00 hodině. Přijďte nám pomoci, 

pokud máte čas!! 

* Paní kostelnice  prosí všechny farníky, aby dárky pro kostel (květiny, svítidla, knihy, atd.) 

přinášeli do sakristie nebo předali otcům augustiniánům přímo do ruky, nebo přes týden p. 

Futerovi na recepci. Děkuji všem farníkům za dary.     

* 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.  

* 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. 

Bylo to v létě… 

Tábor sv. Dobrotivá  

 
V pátek 21. června jsme odjížděli z kostela na tábor do Zaječova. Letošním tématem byli 

David a Goliáš. První tři dny se účastnily děti školního věku, poté děti mladší. Měli jsme 

letos na táboře hodně dětí. Jeden den bylo odpoledne pět dílen. V mé dílně si děti mohly 

vyrobit náramek z bavlnek nebo si udělat svoji palačinku. Ve středu večer jsme připravovali 

bojovku nejen pro děti, ale i pro maminky. Maminky začínaly ve dvojicích od kostela a šly 

po vyznačené cestě, která byla označena svíčkami. To ale maminky nevěděly, že půjdou přes 

potok a že za křovím jsem já a že budu na maminky stříkat vodu. Šly dál směrem na hřbitov 

a na cestě na ně čekalo další překvapení. Byl tam jeden kluk schovaný v popelnici a pouštěl 

hudbu, aby maminky trochu vylekal, a potom u brány na hřbitově byli další kluci, kteří 

pouštěli petardy. No a na hřbitově na maminky čekal kufr, ve kterém bylo schované červené 

víno. Tábor se opět vydařil, nikdo se nezranil a všichni jsme si to moc užili. 
                                                                                  Andulka Š. 
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SEKULÁRNÍ AUGUSTINIÁNSKÁ FRATERNITA 
 

Kdo? Augustiniáni? Á, to jsou ti řeholníci, že ano? 

Ne tak docela. Lze být zároveň augustinián(ka) a laik. Od samého začátku augustiniánského 

řádu  existují u augustiniánských klášterů různá společenství věřících, kteří orientují svůj život 

podle charisma řádu, jako arcibratrstva, fraternity a třetí řády. 

Pro třetí řád, který sídlí tady, u sv. Tomáše, začal minulou neděli důležitý rok. Šest členů 

jedné z našich augustiniánských skupin, po léta poznávajících učení a ideál života sv. Augustina, se 

rozhodlo vstoupit do třetího řádu, do naší sekulární augustiniánské fraternity, a začali během nešpor 

zkušební období, neboli noviciát; etapu, která směřuje k tomu, aby se stali terciáři, tj. laickými 

augustiniány. 

Fraternita nosí jméno patera Víta Marečka, na zaslouženou počest tomu, kdo ji v Praze znovu 

založil po Sametové revoluci, a během let udržoval u sv. Tomáše přítomnost a spiritualitu 

augustiniánů. 

Blahopřejeme Třetímu řádu a novým novicům, s důvěrou, že jejich duchovní cesta bude 

obohacením pro nás všechny. A oni počítají s našimi modlitbami, v tomto roce rozpoznávání a 

růstu, tak důležitém v jejich životech. 

 

 

 

Dobrou chuť! 

Cuketové lasagne 
Každý rok se snažím najít nějaký nový recept z cukety, tak jsem vyzkoušela tento a mohu 

říci, že je opravdu dobrý. A pokud nepoužijete pšeničnou mouku, je vhodný i pro 

bezlepkovou dietu. 

Budeme potřebovat: 4 menší cukety nebo 2 větší, mleté maso cca 50 dkg, konzervu 

loupaných krájených rajčat, já kupuji ty s bylinkami (nebo 4-5 rajčat oloupeme a nakrájíme 

na kostičky), 1 větší cibuli, 2-3 stroužky česneku, 2 bobkové listy, 2 kuličky nového koření, 

1 lžičku sušené bazalky, 1 lžičku oregana, pepř a sůl. 

Na zálivku budeme potřebovat: 25 dkg zakysané smetany, 3 vejce, 2-3 lžíce hladké mouky 

(ti, co nemohou lepek, použijí třeba pohankovou nebo kukuřičnou) a sůl. 

A ještě 25 dkg strouhaného sýra. Původní recept doporučuje Goudu, já použila Eidam. 

Cukety nakrájíme na plátky silné tak 2 mm, pokud možno krájíme šikmo, aby plátky byly 

plošně větší, trochu osolíme a necháme vypotit. Mezitím si na cibuli a česneku orestujeme 

maso, přidáme koření, rajčata, sůl a pepř a vydusíme přebytečnou tekutinu a odstraníme 

bobkové listy.  

Vypocenou cuketu vysušíme a plátky opečeme na troše olivového oleje. 

Suroviny na zálivku ušleháme a můžeme se dát do konečné úpravy. Do pekáčku dáme vrstvu 

masa, na to poklademe cuketové plátky, nalijeme trochu zálivky a posypeme sýrem. Dále 

zase maso, cuketa, zálivka a sýr. Poslední vrstva musí být sýr. 

Pečeme v troubě vyhřáté na 180° asi 40-50 minut, měla by se udělat zlatohnědá krusta. 

Po vyjmutí z trouby necháme chvilku zchladnout a podáváme. 

                                     

                                            Dobrou chuť               Hanka 
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Z knih sv. Augustina 

Jestliže toho však nejsme schopni, dokud jsme v tomto těle a daleko od Pána, okoušejme 

alespoň, jak je Hospodin dobrý: vždyť nám dal jako záruku Ducha a v něm zakoušíme jeho 

sladkost. A prahněme po tom prameni života, z něhož můžeme být v střízlivém opojení 

zavlaženi a osvěženi jako strom zasazený u vodních proudů, který dává plody v pravý čas a 

jehož listí neopadá. Duch svatý přece říká: Lidští synové budou mít naději v ochraně tvých 

křídel. Budou opilí hojností tvého domu, napojíš je z potoka svého blaha, neboť u tebe je 

pramen života. Takováto opilost neničí mysl, přesto ji však povznáší a dává zapomenout na 

všechno pozemské - ale jen případě, že už můžeme s velkou touhou říci: Jako jelen prahne 

po vodních pramenech, tak prahne má duše po tobě, Bože. 

 

U každodenních malých a lehkých hříchů, bez nichž se tento život neobejde, je dostatečnou 

náhradou dennodenní modlitba věřících. Říkat: Otče náš, jenž jsi na nebesích, náleží právě 

těm, kdo se již tomuto Otci znovu narodili z vody a z Ducha svatého. Tato modlitba úplně 

smazává drobné každodenní hříchy. Smazává i hříchy, od kterých se věřící ve svém životě, 

vedeném sice ve hříchu, ale pokáním změněném k lepšímu, odvracejí - pokud tak jako 

pravdivě říkají: odpusť nám naše viny (je totiž co odpouštět), stejně pravdivě říkají: jako i my 

odpouštíme našim viníkům; to znamená, jestliže zároveň naplňuji to, o čem mluví: protože i 

to je almužna, když se odpouští tomu člověku, jenž o to žádá. 

 

A nedomnívej se, že zlí lidé - i když teď vcházejí do zdí kostela - vejdou do nebeského 

království; budou v pravý čas odděleni, pokud se nezmění k lepšímu. Dobré lidi tedy 

napodobuj, zlé snášej a všechny měj v lásce, protože nevíš, čím bude zítra ten, který je dnes 

zlý. Nemiluj však jejich nespravedlnost, ale je samé miluj proto, aby dosáhli spravedlnosti, 

protože je nám přikázána nejen láska k Bohu, ale také k bližnímu, a na těch dvou přikázáních 

spočívá Zákon i Proroci.  

Ten zákon může naplnit jen ten, kdo přijal dar Ducha svatého, rovného Otci i Synu, neboť 

tato Trojice je Bůh, a v tohoto Boha je třeba vkládat veškerou naději. V člověka ať je 

jakýkoliv, se vkládat nemá. Jiný je v podstatě ten, který nás ospravedlňuje, a jiní jsou jsou ti, 

s nimiž jsme ospravedlňováni. 

 

Aby si nechtěli osobovat aspoň samotnou víru, nechápajíce, že je jim darovaná od Boha - 

apoštol na jiném místě říká, že se mu dostalo milosrdenství, aby se stal věřícím, - týž apoštol 

dodává: Není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. A 

abychom se nedomnívali, že věřící se obejdou bez dobrých skutků, řekl ještě: Ještě přece 

jeho dílo, v Kristu Ježíši jsme stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh 

připravil. Pravou svobodu získáme tehdy, když nás Bůh činí, tedy když nás formuje a tvoří, 

nikoliv jako lidi, to už učinil, ale jako dobré lidi; to nyní dělá ze své milosti; abychom se stali 

v Kristu novým stvořením, jak to odpovídá výroku: Stvoř mi, Bože, čisté srdce; přičemž 

srdce, nakolik se tím myslí na přirozenost lidského srdce, mu Bůh již dávno stvořil. 
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PASTORAČNÍ PRÁCE NA ROK 19/20 

Od 16.9.2019 do 15.6.2020

Pondělí: 

18:00–19:00 

Příprava na křest dospělí – TAGASTE 

19:30–21:00 

Augustiniánská fraternita – REFEKTÁŘ 

Úterý 

17:00 -17:45 

Modlitba k Božímu milosrdenství 

17:30–18:30 

Angličtina dospělí (středně pokročilí) - 

KASICIAKO 

17:00–18:00 

Španělština dospělí (středně pokročilí) – 

TAGASTE 

18:30–20:00 

Španělština dospělí –Každý druhy týden  

(pokročilí) – KASICIAKO 

18:30–19:30 

Bible study (angl) - TAGASTE 

19:30–19:30 

Katecheze pro dospělé - REFEKTÁŘ 

Středa 

18:00–19:00 

Adult Religious education (angl) – TAGASTE 

18:30–19:30 

Španělština dospělí (začátečníci) – 

KASICIAKO 

Čtvrtek 

18:05-19:05 

Mládež – TAGASTE 

18:00 -19:00 

Španělština dospělí - Každý druhy týden  

(konverzace) –REFEKTÁŘ 

19:30 

Modlitba Taizé (1. čtvrtek) – KAPLE SV. 

BARBORY 

Pátek 

15:00 

Úklid kostela 

Neděle 

9:45-10:45 Religious education (angl) 

10:45-11:30 Náboženství pro děti-HIPPO 

10:00-12:00 Náboženství pro děti -ŠP- (1., 2. 

a 4. neděle) 

11:00-12:00 Biblická formace -ŠP- (3. 

neděle) 

 

Více informace: www.augustiniani.cz 
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