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Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Prosinec 2019, r. XXIII. č. 256 

 

„Nikdo se nebojí příchodu toho, kterého miluje. Proto, milujeme-li Krista, měli bychom 

toužebně očekávat jeho příchod“ (Sv. Augustin) 
 

Advent je čas vnímat! 

 
Slavností Krista Krále končí liturgický neboli církevní rok a připravujeme se na začátek 
nového s první nedělí adventní. Je na čase, abychom v našem duchovním životě udělali 
vyúčtování a přemýšleli, jak jsme naložili s talenty, které jsme od Pána dostali. 
Evangelium, které se čte tento rok o slavnosti Krista Krále, nás právě k tomu zve: 
abychom se zadívali na svůj život a zamysleli se nad tím, jestli jsme jako ten dobrý 
zloděj, který dokáže, když udělá vyúčtování svého života, vidět Ježíše a poznat v něm 
spasitele a prosit o milosrdenství, anebo jestli se jen díváme, jako ostatní lidé při 
umučení Ježíše, a žádáme od něho nějaký zázrak. Je také třeba, abychom se zamysleli 
nad tím, jestli chceme kralovat, anebo chceme sloužit.  
 
Začátek adventu nás také vybízí, abychom se na vše dívali s nadějí a očekáváním. Život 
bez naděje není život. Kristus je naše naděje a je světlem pro život každého člověka. 
Prožíváme krátké dny, málo světla, a na ulicích už se začínají rozsvěcet vánoční světla – 
jako připomínka, že bez světla se nedá žít. A to je to, co si přeji pro každého z nás: 
abychom měli pořád světlo Ježíše v srdci. Myslím si, že tento rok by to mohlo znamenat 
prožít advent s otevřenýma očima, abychom vnímali to, co se kolem nás děje, abychom 
se nad tím zamysleli a pak odpovídali konkrétním způsobem, protože advent bez 
konkrétní služby lásky není advent. Jen ten, kdo je vnímavý, může a ví, co očekávat. 
Přeji všem advent plný vnímání: bude to stát za to! 

 
P. Juan, OSA 
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K zamyšlení 
Pane, dej mi srdce dítěte! 
Láska zmírní každou únavu. (sv. Augustin) 
Prominout znamená jít do minulosti a vrátit se bez zranění. 
Bůh, který tě stvořil bez tebe, tě bez tebe nespasí. (sv. Augustin) 
Vděčnost dává smysl naší minulosti, přináší mír do přítomnosti a vytváří vizi pro zítřek. 
 
Láska zahrnuje, nevylučuje. 
Násobí a sčítá, nedělí.  
Přibližuje, nevzdaluje. 
Rozumí, nesoudí. 
 
KDO NADĚLUJE U NAŠICH SOUSEDŮ? 
NĚMECKO  
Weinachtsmann (Vánoční muž) nebo Christkind (Ježíšek) 
POLSKO  
Swiety Mikolaj (Svatý Mikuláš), Gwiazdor (Hvězdář), Gwiazdka (Hvězdička), Aniolek (Andílek) 
negbo Dzieciatko (Děťátko – Ježíšek) 
SLOVENSKO 
Ježiško (Ježíšek) 
RAKOUSKO 
Christkind (Ježíšek) 
 
Pro mne je to od raného dětství jasné: 
DÁRKY NADĚLUJE JEZULÁTKO – NA ŠTĚDRÝ DEN 
Je to milostné pražské Jezulátko, oblečené v jednoduché košilce (bez barokní tuniky, pláštíku, 
korunky) bosé. 

Vzpomínka  před rokem 1989 

Je neděle ráno a s maminkou se chystáme jít na mši svatou. Kostel je na stejném 
chodníku jako náš dům a jen 2-3 minuty vzdálen. Téměř proti kostelíku stojí základní 
škola, do které chodím. Školníkem je tam člověk, který je velmi oddaný tehdejšímu 
režimu. Každé nedělní ráno je vykloněn z okna svého služebního bytu a bedlivě sleduje 
a eviduje každého, kdo půjde po chodníku podél kostela. Tou dobou tam jde málokdo, 
ale ten, kdo tam jde, určitě po chvíli zabočí do krátké, úzké uličky a vejde do kostela. 

 
 
Proto, když s maminkou vyjdeme z domu, přejdeme hned na druhou stranu ulice, 
pokračujeme ke škole, kterou mineme a jdeme dále na blízké náměstí, jako bychom 
chtěly někam odjet tramvají. Ale zůstáváme, pouze přejdeme náměstí a vracíme se hned 
z druhé strany ke kostelu. Díky Bohu - vzhledem ke své lenosti školník neopouští své 
pozorovací okno a nevyjde před školu, odkud by už na vchod do kostela dobře viděl a 
tím i na mě s maminkou, jak po krátké ranní nedobrovolné procházce jdeme na 
každonedělní mši svatou do kostela sv. Tomáše. 

D.U 
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Konverze je úplná, vede-li k pokornému uznání našich pochybení 
 

Při přípravě cesty Pánu, který přijde, je nezbytné brát zřetel na požadavky pokání, o 
kterých mluví Bible. Jaké jsou tyto požadavky? Především jsme povoláni vyrovnat 
propadliny způsobené nezúčastněností a lhostejností; přistupovat k druhým s tímtéž 
Ježíšovým cítěním, tedy se srdečností a bratrskou ohleduplností, která se ujímá bližního 
v jeho potřebách. Vyrovnat propadliny, které jsou způsobeny netečností. Nelze mít 
laskavý a bratrský vztah s bližním, jsou-li v něm mezery, tak jako nelze jít po cestě plné 
výmolů. Je proto zapotřebí změnit postoj. A to všechno se zvláštní pozorností k těm 
nejpotřebnějším. Je třeba odebrat četné hrubosti, způsobované domýšlivostí a pýchou. 
Mnozí lidé jsou, byť nevědomky, pyšní a neomalení, a jejich vztahy postrádají 
srdečnost. To je zapotřebí překonat konkrétními gesty smíření s našimi bratry a 
prosbami o odpuštění našich vin. Smířit se není snadné. Vždycky se přemýšlí o tom, kdo 
učiní první krok. Přitom nám Pán pomáhá, máme-li dobrou vůli. Konverze je totiž 
úplná, pokud vede k pokornému uznání našich pochybení, nevěrností a nedostatků. 
 
Věřící je ten, kdo jako Jan Křtitel v poušti otevírá cesty, když se sbližuje s bratrem a 
otevírá perspektivy naděje i v neschůdných existenciálních kontextech, 
poznamenaných selháními a porážkami. Nesmíme se vzdávat před zápornými 
situacemi uzavřenosti a odmítání, nesmíme se podrobovat světské mentalitě, protože 
středem našeho života je Ježíš a Jeho slova světla, lásky a útěchy. Křtitel vybízel lidi 
svojí doby k obrácení mocně, rázně a přísně. Dovedl však naslouchat, uměl být laskavý 
a odpouštět mnohým mužům a ženám, kteří k němu přicházeli, aby vyznali svoje hříchy 
a přijali křest pokání. 

 
Svědectví Jana Křtitele nám pomáhá pokračovat v našem svědeckém životě. Ryzost jeho 
zvěsti a odvaha při hlásání pravdy dovedly vzbudit již dávno dřímající očekávání a 
naděje Mesiáše. Také dnes jsou Ježíšovi učedníci povoláni být Jeho pokornými, ale 
odvážnými svědky, aby rozněcovali naději a umožňovali chápat, že Boží království 
navzdory všemu den po dni nadále roste mocí Ducha svatého. Každý z nás 
přemýšlejme: jak mohu změnit něco ve svém postoji, aby byla připravena cesta Pánu. 

 
Papež František 

 
 
Opravdu to tak je. Pokora a tichost obsahují všechny Kristovy ctnosti, v nichž spočívá 
odpočinek a blaženost duše. Tichost totiž obsahuje Kristovu lásku, trpělivost, střídmost 
a chudobu. Co o tom Kristus říká, je tajemství, totiž že pokud takto vejdeme do Krista, 
abychom se zabalili a zavinuli do jeho ctností, najdeme odpočinek. Kdo si celou věc 
dobře rozváží, snadno pozná, že je to pravda. Jestli se někdo naučí Kristově pokoře, 
určitě získá lásku, od Boha i od lidí, protože sám nestojí o slávu, tituly a výsady, nechá 
ostatní, aby se o ně hádali, a sám si bude užívat pokoje. 

 

Jan Amos Komenský – Jak nám Kristovy ctnosti přinášejí odpočinek? 
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Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem 

 

Když se mluví o dnešní době, jedno ze slov, které mi přijde na mysl, je zmatek. Zmatek 
je všude a je jako mlha, ve které se snažíme rozkoukat, ale pořád jen mžouráme, neboť 
nejsme schopní rozeznat ani tvary předmětů okolo nás, natož pochopit, jakým směrem 
se máme vydat. Není to příjemný pocit: jedno splývá s druhým a my se cítíme být 
zmatení a dezorientovaní. 
Ovšem na rozdíl od mlhy, která přijde a odejde sama od sebe, se zmatek neobjeví z čista 
jasna, ale k jeho vzniku nepozorovaně přispívá každý z nás svým nepatrným, ale jistým 
dílem. Je to jako s maličkými kapkami deště, ze kterých se najednou objeví nejdříve 
velká louže a pak třeba i dlouhodobé nebezpečné povodně, u kterých člověk jen krčí 
rameny a diví se, kde se to tu z ničeho nic vzalo. Jak se to děje? Snadno. Bohatě stačí, 
když každý z nás jednou za čas udělá něco špatného. Nepozorovaná myšlenka, nemilá 
poznámka, pomlouvání jiných lidí, hádka… Cokoliv. Přece když to dělají všichni, co je na 
tom špatného? To je vlastně normální a snad dokonce i přirozené. Proč z toho dělat 
problém? Vždyť to vidíme všude. Špatné i zlé se zdá být normální, a člověk tak snadno 
ztrácí schopnost rozeznat jedno od druhého a rozhodnout se správně. Jak 
poznamenává v jednom svém textu sv. Augustin, nebezpečnější než ty nejhorší zla snad 
mohou být jen ty nejběžnější nešvary, kterých se neustále dopouštíme, aniž bychom už 
je vůbec brali v potaz. 
V takovém stavu nás může jen Boží slovo vytrhnout z tohoto liturgického spánku a 
nekompromisně nám připomenout, kde končí dobro a začíná zlo. Nelhat, necizoložit, 
nesvědčit křivě, nezávidět… Opravdu jsou pro nás všechny tyto hříchy tak zásadně 
nepřijatelné? Neděláme z nich tu svým mlčením nebo slovy, tam svými činy všeobecné 
pravidlo? Věřme, že ne, a také – aby nenastal zmatek – se snažme alespoň pojmenovat 
tyto věci sami před sebou i před ostatními pravým jménem. A neustále prosme a 
volejme: Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný 
příchod našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. 
 

Kateřina Tourková 

 

 

Modlitba za povolání do řádu augustiniánů 
 
Modleme se k Pánu žně, 
jenž volá muže a ženy, aby mu sloužili 
v lásce. 
(Pauza pro tichou modlitbu) 
Všechna sláva a chvála Ti patří, 
Bože pravdy, světlo našich srdcí, 
vždyť Ty vedeš své lidi po cestách svatosti. 
 
Pomoz těm, kdo jdou ve šlépějích 
Augustinových, 
aby Tě hledali vzájemnou  láskou a 
uctíváním 

a aby byli služebníky Církve coby vzory 
k následování pro druhé. 
Osviť muže a ženy, 
aby viděli krásu společného života 
v duchu svatého Augustina 
a posiluj je v této službě tak, 
aby dílo, jenž jsi v nich začal, 
bylo přivedeno k naplnění. 
 

Prosíme o to skrze Krista, našeho 
Pána. Amen. 
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ADVENTNÍ VĚNEC 

 

Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci 
jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je 
očekáván, a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus. 
Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje 
temnotu a strach, neboť on je "Světlo světa" (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou 
vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života.  
Neboj se. Buď věrný a dám ti vítězný věnec života. (srv. Zj 2,10) 

Požehnání adventních věnců v  neděli 1. 12. při mši sv. v 9,30 
 
 

VÁNOCE A BETLÉMY 

 

Bratři a sestry, velice vás prosím o připojení se do preevangelizační akce Křesťanské 

Vánoce. Celá akce je postavena na letité tradici, kdy množství lidí přichází o Vánocích do 

našeho kostela. Zapojení farnosti není náročné! Stačí, když je o Vánocích v kostele alespoň 

chvíli otevřeno a lidé se mohou zastavit u Betléma. 

 

Zájemci o službu hlídání Betléma a laskavého sdílení informací a odpovídání na dotazy ať se 

laskavě hlásí u P. Juana k další domluvě a upřesněním.  

 
Staročeské roráty 

 

V adventní době se ve všech kostelích a veřejných kaplích smí sloužit jedna mše sv. o 
Panně Marii, lidové zvaná roráty, jako mše sv. votivní. Nelze je sloužit o adventních 
nedělích a o slavností Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. 
Roráty se dle starodávného zvyku slouží časne ráno, když je ještě tma, což  
symbolizuje,že celá země byla v tmách hříchu a smrti. než přišel Ježíš, Život a Světlo 
světa. A název roráty je odvozen  od prvního slova vstupní antifony, která latinsky zni:  
Roráte, coeli, désuper, et nubes pluant justum, 
aperiátur terra, et gérminent  Salvatorem  česky: 
Rosu dejte, nebesa, shůry, právo ať se vylije jako 
spásu!  
Panna Maria je onou zemí, ze které vyrostl 
nejkrásnější květ všeho stvoření, Ježíš Kristus. 
V kapli sv. Barbory budeme vždy od pondělí do 
pátku po celý advent zpívat staročeské duchovní písně, které z kancionálu luteránských 
bratrstev vybrali a upravili dva čeští kněží: Dobroslav Orel a Vladimír Hornof,  roráty 
budou začínat v 6:45 hodin. Melodie i myšlenkové bohatství těchto písní je velkým 
duchovním bohatstvím, které jsme po předcích sdědili a které nám pomůže prožit 
adventní dobu opravdu v duchu příprav a radostného očekávaní na příchod Pána Ježíše 
Krista. 
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Víš, že?... 
 

* Během adventní doby budou od pondělí do pátku v kapli sv. Barbory staročeské roráty. Začátek 

mše sv. vždy v 6,45.   
 
*Adventní rekolekce bude na téma „adventní promluvy sv. Augustina“ (dostanete každou neděle po 
mši sv. od 1.12.) 

 

* Na den sv. Barbory, 4. 12., slavíme pouť v kapli sv. Barbory při mši sv. v 6,45 a ve 12,15 hod. 

 

* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 5. 12. od 19,30 v kapli sv. Barbory. 

 

* Na druhou neděli adventní, 8. 12., zpívá při mši sv. v 9,30 Svatotomášský sbor krásné adventní 

skladby. 

 

* Všechny činnosti ve farnosti končí před Vánocemi 13. 12. a začínají znovu po Novém roce 

7. 1. 2019. 

 

* „Živý betlém“ ve škole sv. Augustina 13. 12 od 14,00 do 16,00. Všichni jste zváni 

 
* V pátek 20. 12. od 15,00 příprava jesliček v kostele a úklid. Všichni jste také pozváni.  

 

* V sakristii už můžete koupit augustiniánský stolní kalendář na rok 2020. 

* Každého 22. v měsíci probíhá po mši sv. ve 12,15 a v 19 hodin pobožnost ke sv. Ritě v kostele, 

s požehnáním růží a modlitbami za lidi v jakékoli nouzi. Všichni jste srdečně pozváni. 

 

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

zachovala v klášteře od 17. století.   
 

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

máte čas!! 

* Každou neděli přede mší sv. se modlíme od 9,00 hod. sv. růženec. Můžete se předem domluvit, 

abychom se pomodlili za vaše intence.  

Novoroční vycházka 

Zveme všechny zájemce na tradiční novoroční vycházku (1.1.2019), tentokrát na kopec Šance 
(385 m n.m.) - severní část hradiště Závist na jihu Prahy (v městské části Praha 12 - Točná). 
Sejdeme se na nástupišti stanice metra Kačerov (červená trasa C) ve 13.55 h. Odtud pojedeme 
ve 14.01 h (čas je zatím jen orientační, nejsou ještě k dispozici jízdní řády) autobusem č. 113 
až na konečnou zastávku v Točné. Trasa pohodlné vycházky měří přibližně 5 km. Cestou po 
žluté turstické stezce a současně naučné stezce si prohlédneme výšinné opevněné hradiště 
Šance, které bylo částí keltského hradiště Závist ležícího jižněji. Budeme procházet i přírodní 
rezervací Šance, takže i milovníci přírody si přijdou na své. Neopomeneme ani sejít na 
Nickerleho vyhlídku. Vycházku ukončíme ve Zbraslavi, v místní části Závist, odkud se 
autobusem č. 165 (jezdí každých 10 minut) dostaneme na zastávku Nádraží Modřany, kde je 
možnost pokračovat do centra tramvajemi č. 3, 17 nebo 21 jezdícími v krátkých intervalech. V 
případě potřeby je možno zavolat na moje číslo 724924025.  
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Rok Božího slova 
 

V roce 2019 slaví Katolická biblická federace 50 let od 
svého založení a v příštím roce si připomeneme šestnáctisté 
výročí od úmrtí svatého Jeronýma, velkého překladatele 
Bible, který dokázal přeložit Písmo do „každodenního“ jazyka 
obyčejných lidí a učinil tak psané Boží slovo dosažitelným 
pro všechny. Jeho horlivost týkající se dostupnosti Písma 
lidem vychází z jeho přesvědčení, že „neznalost Písma je 
neznalostí Krista“. 

Souvislost těchto dvou výročí vedla Správní výbor Katolické 
biblické federace, která sdružuje jednotlivé národní instituty 
biblického apoštolátu, k výzvě adresované členům federace, aby vyhlásili rok 2020 
„Rokem Božího slova“, který se bude slavit od první neděle adventní (1. prosince 
2019) do památky svatého Jeronýma (30. září 2020). 

Tento rok má vést k novému zdůraznění skutečnosti, že Boží slovo je středem života 
církve, jak to vyjádřili jak sv. Jan Pavel II.  tak i papež Benedikt XVI. v návaznosti na 
biskupskou synodu v roce 2008  a papež František v encyklice Evangelii Gaudium. 

www.cirkev.cz 

Dobrou chuť! 

Ořechová bábovka 
 
Louskáme ořechy na cukroví, a tak nám jich určitě pár zbude na bábovku. 
Na těsto budeme potřebovat: 12 dkg tuku, 20 dkg cukru, 3 vejce, 250 ml smetany, 20 
dkg polohrubé mouky, 15 dkg mletých ořechů a trochu víc než ½ prdopeč. Možná se to 
bude zdát někomu moč tučné, tak, myslím, by se dalo použít i plnotučné mléko. Já ji 
vylepšila ještě strouhanou čokoládou. Nějak se mi hodila k ořechům. 
Změklý tuk, cukr a žloutky ušleháme do pěny a postupně přidáváme ostatní suroviny. 
Nakonec vmícháme sníh ze 3 bílků. 
A pak už je to stejné, vymažeme si formu, vysypeme moukou nebo strouhankou, vlijeme 
těsto a pečeme v troubě vyhřáté na 150-160° zhruba 50-60 minut. 
Necháme chvilku ve formě vychladnout a vyklopíme. 
Přeji Vám klidné prožití adventu, dětem hodně dárků od Ježíška a nám všem klid a 
pohodu o Vánocích. 

                           Dobrou chuť                        Hanka 
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 BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2019 
 
 

Datum Den Hodina 

Poznámka  
(adventní,  vigilie, s  koledami,               

s  Rybovou mší, pro rodiny s  dětmi,  

bohoslužba slova apod.) 

Kostel  
(farní, filiální, klášterní, 

kaple…) 

24. 12. 

2019 
úterý 

 

VIGILIE NAROZENÍ 

PÁNĚ 
16:00 
18:00 
18:30 
23:30 
24:00 

 

Mše sv. česká 
anglická/English 
španělská/Spanish 
Vánoční koledy  
anglická /English  
 

Farní 
Farní 

Kaple sv. Barbory 
Farní 
Farní 

 

      

      
25. 12. 

2019 
středa 

 

SLAVNOST 

NAROZENÍ PÁNĚ 
09:30 
11:00 
12:30 
14:00 

 

česká 
anglická/English  
španělská/Spanish 
filipínská/Filipino 
 

Farní 
Farní 
Farní 
Farní 
Farní 
Farní 

 

      

      

      

26. 12. 

2019 
čtvrtek 

 

SV. ŠTĚPÁN  09:30 
 

česká  
 

Farní 
 

 

 

      
29. 12. 

2018 
neděle 

SVÁTEK SVATÉ 

RODINY 
09:30 
11:00 
12:30 
14:00 

 

česká, s obnovou manželského slibu 
anglická/English  
španělská/Spanish 
filipínská/Filipino 
 

Farní 
Farní 
Farní 
Farní 
Farní 

 31. 12. 

2018  
úterý 

 

pondělí 

ZAKONČENÍ 

OBČANSKÉHO ROKU  
17:00 

   

  

česká 
  

  

 

Farní 
  
 

      

      
1. 1. 2020 

středa 

SLAVNOST MATKY 

BOŽÍ PANNY MARIE, 

NOVÝ ROK 

09:30 
11:00 
12:30 
14:00 

 

česká 
anglická/English  
španělská/Spanish 
filipínská/Filipino 
 

Farní 
Farní 
Farní 
Farní 
Farní 
Farní 

 

      

      

      

5. 1. 2020  
neděle 

SLAVNOST ZJEVENÍ 

PÁNĚ 
09:30 
11:00 
12:30 
14:00 

 

česká 
anglická/English  
španělská/Spanish 
filipínská/Filipino 
 

Farní 
Farní 
Farní 
Farní 
Farní 
Farní 

 

12. 1. 2020  
neděle 

SLAVNOST KŘTU 

PÁNĚ 
09:30 
11:00 
12:30 
14:00 

 

česká 
anglická/English  
španělská/Spanish 
filipínská/Filipino 
 

Farní 
Farní 
Farní 
Farní 
Farní 
Farní 

 
 

Advent plný očekávání! 
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