
 
 

   

                                       olle lege 

Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Leden 2020, r. XXIV. č. 257 

„Položili ho do jeslí a on se stal naším pokrmem“ (Sv. Augustin) 
 

Radostné Vánoce 2019 

„Ve vánocích se ukazuje Boží něha. Stvořitel veškerenstva se snižuje k naší nepatrnosti. Ten,  
který se narodil z Marie, je zdrojem a oporou každého života. V Ježíši nám Otec daroval bratra, 
který nás přichází hledat, když jsme dezorientovaní a ztrácíme směr; věrného přítele, který je 
nám stále nablízku“.                                                                          Papež František,  Admirabile signum.  

 

 
 

Na vánoce si uvědomuji, že nejlepším darem od Boha pro mě jsou lidé, kteří se nebojí 
projevovat dobrotu a něhu.  
Celý rok, ale o vánocích zvlášť, se snažím chválit, děkovat a vidět něco dobrého a 
pozitivního u každého člověka.  
Na vánoce se snažím vnímat, co se děje okolo mne, a na to reagovat, protože Bůh mne 

vnímá!                      Augustiniáni 
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BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2019

24. 12. 2019 VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ 
16:00 - Mše sv. česká 
18:00 - anglická 
18:30 - španělská. Kaple sv. Barbory 
23:30 - Vánoční koledy 
24:00 - Tradiční "půlnoční mše" anglická  

25. 12. 2019 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 
9:30 - česká 
11:00 - anglická 
12:30 - španělská 
14:00 - filipínská  

26. 12. 2019 SV. ŠTĚPÁN 
9:30 - česká 
11:00 - portugalská 

29. 12. 2019 SVÁTEK SVATÉ RODINY 
9:30 - česká 
11:00 - anglická 

12:30 - španělská 
14:00 - filipínská  

31. 12. 2019 ZAKONČENÍ OBČANSKÉHO 
ROKU 
12:15 - česká 
17:00 - česká 

1. 1. 2020 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY 
MARIE, NOVÝ ROK 
9:30 - česká 
11:00 - anglická 
12:30 - španělská 
14:00 - filipínská  

5. 1. 2019 SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 
9:30 - česká 
11:00 - anglická 
12:30 - španělská 
14:00 - filipínská 

 

Novoroční vycházka 

Zveme všechny zájemce na tradiční novoroční vycházku (1.1.2020), 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 14.15 h. Odtud pojedeme 
ve 14.21 h autobusem č. 113 až na konečnou zastávku v Točné. Trasa pohodlné vycházky měří 
přibližně 4 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 Nickerlovu 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 

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. Amen.
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Buďme pastýři: Chceme vidět Ježíše! 

 
Slavíme další rok vánoce. Připomínáme si narození Ježíše, prožíváme radost ze setkání 
s blízkými lidmi a přejeme celému světu mír, radost a naději.  
 
Tajemství vánoc je tajemství lásky. Bůh nám dokázal největší lásku, když poslal na svět svého 
jediného Syna. Proč to udělal? Protože On je láska a chtěl být s námi, protože se nám chtěl 
ukázat a sdílet s námi sám sebe.  
 
O vánocích jsme povolání, abychom poznali Ježíše. „Jak Ho poznat, opravdu přijde znovu?“ 
zeptal se mne jeden malý ministrant našeho kostela. Ano, odpovídal jsem mu. On určitě přijde 
a chtěl by se s tebou setkat. Ale můžeš Ho poznat, jen když jsi ochoten milovat, mít rád 
druhého člověka, protože Ježíš  je láska. Tam, kde je láska, je On; a kde láska není, tam On také 
není.    
 
Kdo byli ti první, kdo poznali Ježíše? Byli to pastýři, prostí lidé, jednoduší lidé, kteří důvěřovali 
a nechali se vést hlasem srdce a hlasem anděla. A od pastýřů se máme naučit, že pouze když 
máme čisté a ochotné srdce, můžeme poznat Ježíše. Protože Bůh je pokorný jako dítě a mohou 
Ho poznat jen ti, kdo jsou pokorní a mají srdce dítěte. 
 
Zvu tě o vánocích, abys byl vnímavý jako pastýři, aby ses nebál věřit, ačkoliv můžeš být 
považován za naivního, abys měl odvahu jít proti proudu, aby ses nebál riskovat a dostal se do 
Betléma. Zvu Tě, abys sám sobě dal ještě jednu šanci, abys věřil, že když jsi v ruce Boží, vše 
dopadne dobře.  
 
Tyto vánoce buď pastýřem! Pastýř je ten, který věří, který i tam, kde jsou lidé zlí, se snaží vidět 
něco dobrého u každého člověka. Pastýř je ten, který nenadává, ale modlí se za druhého. 
Pastýř je ten, který, místo aby si nechal sloužit, má radost z toho, že může pomáhat. Pastýř je 
ten, který najde čas, aby tím obdaroval. Pastýř je ten, který si uvědomuje, že nejlepším darem 
od Boha  jsou lidé, a nebojí se projevovat dobrotu a něhu. Pastýř je ten, který se snaží chválit, 
děkovat a vidět něco dobrého a pozitivního u každého člověka. Pastýř je ten, který se snaží 
vnímat! 
 
Zkus byt pastýřem, pak určitě poznáš Ježíše, který se s Tebou setká a pak, jako ti pastýři 
z Betléma, se vrátíš domů s radostí a s jistotu, že Ježíš se tento rok opravdu narodil a může se 
narodit každý den – protože vánoce by měly být každý den.  
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Admirabile signum 

Apoštolský list Svatého otce Františka o významu a hodnotě jesliček 

 
1. Podivuhodné znamení vánočních jesliček, tak drahých křesťanskému lidu, stále budí úžas a 
obdiv. Znázornění události Ježíšova narození je jednoduchým a radostným zvěstováním 
tajemství vtělení Božího Syna. Jesličky jsou totiž jakýmsi živým evangeliem, kterým překypují 
stránky Písma svatého. Když rozjímáme o Narození Páně, jsme zváni vydat se duchovně na 
cestu, přitahováni pokorou Toho, který se stal člověkem, aby se s každým člověkem setkal. 
Zjišťujeme, že nás miluje do té míry, že se s námi sjednocuje, abychom se také my mohli 
sjednotit s Ním. 
2. Původ jesliček souvisí především s několika evangelními podrobnostmi o Ježíšově narození 
v Betlémě. Evangelista Lukáš říká stručně, že Maria »porodila svého jednorozeného syna, 
zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo« (Lk 
2,7). Ježíš byl uložen do jeslí, které se latinsky označují slovem praesepium, odkud je italské 
presepe, tedy vánoční jesličky či betlém. 
Při příchodu na tento svět nalezl Syn Boží místo tam, kam přicházejí zvířata pro pokrm. Seno 
se stává prvním lůžkem Tomu, který se zjeví jako »chléb, který sestoupil z nebe« (Jan 6,41). 
Symbolika, kterou pochopil již sv. Augustin spolu s dalšími Otci, když napsal: „Položili ho do 
jeslí a on se stal naším pokrmem“ (Serm. 189, 4; in David Vopřada: Svatý Augustin, Vánoční 
promluvy, str. 156). Jesličky totiž obsahují různá tajemství Ježíšova života a přibližují je 
našemu každodennímu životu. 
3. Svatý František jednoduchostí tohoto znamení uskutečnil velké dílo evangelizace. Jeho 
učení proniklo srdce křesťanů, kde tkví dodnes jako ryzí prostá forma opětovného 
předkládání krásy naší víry. Kromě toho, samotné místo, kde vznikly první jesličky, vyjadřuje 
a vzbuzuje tyto pocity.  
Proč vzbuzují jesličky takový úžas a dojímají nás? Především proto, že ukazují Boží něhu. 
Stvořitel veškerenstva se snižuje k naší nepatrnosti. Dar života, pro každého z nás tajemný, 
nás uchvacuje ještě víc, když vidíme, že Ten,  který se narodil z Marie, je zdrojem a oporou 
každého života. V Ježíši nám Otec daroval bratra, který nás přichází hledat, když jsme 
dezorientovaní a ztrácíme směr; věrného přítele, který je nám stále nablízku. Daroval nám 
svého Syna, který nám odpouští a pozvedá z hříchu. 
6. Do svých betlémů obvykle vkládáme mnoho symbolických figurek. Především žebráků a 
lidí, kteří neznají jiné bohatství než bohatství srdce. I oni jsou zcela nablízku Dítěti Ježíši, aniž 
by je někdo mohl vyhostit nebo odehnat od improvizované kolébky, s níž chudí vůbec nejsou 
v nesouladu. Chudí mají přímo privilegium tohoto tajemství, ba dokonce schopnost rozpoznat 
přítomnost Boha mezi námi. 
7. Postupně nás vánoční betlém přivádí k jeskyni, kde nacházíme figurky Marie a Josefa. Maria 
je maminka, která svoje dítě pozoruje a ukazuje těm, kdo přicházejí na návštěvu. Její soška 
umožňuje přemýšlet o velkém tajemství, do něhož byla tato dívka vtažena, když Bůh zaklepal 
na dveře jejího neposkvrněného srdce.  
Vedle Marie jako ochránce Dítěte i jeho matky, je svatý Josef. Obvykle je znázorňován s holí 
v ruce a někdy, jak drží lampu. Svatý Josef plní velice důležitou roli v Ježíšově a Mariině životě. 
Je opatrovníkem, který neúnavně chrání svoji rodinu.  
8. Srdce betléma začne tlouci, když v den Narození Páně, vložíme do jesliček figurku Dítěte 
Ježíše.  
Narození dítěte budí radost a úžas, protože představuje velké tajemství života. Pohledem do 
očí mladých manželů před jejich právě narozeným dítětem chápeme city Marie a Josefa, kteří 
pohledem na Dítě Ježíše vnímali přítomnost Boha ve svém životě. 
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9. Když se přibližuje slavnost Zjevení Páně, přidávají se do vánočních betlémů figurky tří 
králů. Tito mudrcové a bohatí vládci z Východu se na základě pozorování hvězdy vydali na 
cestu do Betléma, aby poznali Ježíše a přinesli svoje dary: zlato, kadidlo a myrhu. Také tyto 
dary mají alegorický význam: zlato ctí Ježíšovu královskou hodnost, kadidlo jeho božství a 
myrha jeho svaté lidství, které zakusí smrt a pohřeb. 
Pohledem na tuto jesličkovou scénu jsme voláni k zamyšlení nad odpovědností, kterou má 
každý křesťan za šíření evangelia. Každý z nás se stává nositelem radostné zvěsti pro ty, 
s nimiž se setká, a dosvědčuje radost ze setkání s Ježíšem a Jeho lásku konkrétními skutky 
milosrdenství. 
10 Drazí bratři a sestry, jesličky jsou součástí něžného a náročného procesu předávání víry. 
Počínaje dětstvím a potom v každém životním období vychovávají k rozjímání o Ježíši, ke 
vnímání Boží lásky k nám, abychom cítili a věřili, že Bůh je s námi a my jsme s Ním, všichni 
jsme dcerami a syny díky onomu Dítěti, Božímu Synu a Panně Marii, a vnímali, že v tom 
spočívá štěstí. Ve škole svatého Františka otevřme srdce této jednoduché milosti a nechme, 
aby se z tohoto úžasu zrodila pokorná modlitba: naše „děkování“ Bohu, který s námi chtěl 
sdílet všechno a nenechat nás nikdy samotné. 

Celý apoštolský list můžete přečíst na www.cirkev.cz 

 

 

Když světlo světa prorazí temnoty 

V pokoji je tma. Touto dobou nic divného: už kolikátý týden za sebou je za oknem hned od 
rána neproniknutelná opona šeda, která během dne nepozorovatelně ztuhne a stane se 
beznadějně černou. Rozsvítím malou svíčku. Ta tma začíná být neúnosná, ale na druhou stranu 
příliš moc světla naráz je také nepříjemné. A tak tu sedím v polotmě – se sotva viditelnými 
obrysy věcí a nábytku a s černými fleky koutů – a připadám si pohodlně a bezpečně, ale 
zároveň divně a nejistě. 
„Světlo světa,“ honí se mi hlavou jako splašené hejno ptáků roztržité myšlenky. Přesně tak to 
začíná: nenápadný paprsek světla sotva protrhne tmu a vnese do života nové smysly, nový 
pohled, novou víru… Proč novou? Protože člověk, když se tak zamyslíme, pořád něčemu věří, 
jen je otázka, čemu konkrétně, a co to pak znamená. Takto nepolapitelně a vlastně 
nepopsatelně vstupuje do života Kristus: proráží temnoty, rozhání zlé myšlenky, otevírá nové 
obzory. 
Krok víry je tak trochu rozhodnutím bez záruky a aktem svobody a odvahy. Proč odvahy, 
zeptáte se. Je to jednoduché: uvěřit neznamená jen tak přijmout do svého života nějaký nový 
poznatek. Je to krok, po kterém následuje náročná, dlouhodobá a mnohdy bolestivá cesta 
proměny všech dosavadních životních základů. Tento malý plamínek odhaluje více a více, a 
tak se postupně ukazuje, že vše to, čemu jsi předtím věřil, na čem jsi stavěl svůj život, o co ses 
opíral ve svých rozhodnutích, se rozpadá jako domek z karet. Takovéto přehodnocení všech 
hodnot se jistě neděje najednou: jedna změna vyvolává druhou, druhá třetí a tak dále. Jako 
když se uprostřed ponuré šedi noci začíná postupně rozednívat: to, co se předtím zdálo milé a 
romantické, se ukazuje starým a zapšklým, tam, kde byla záhadnost, se najednou objevuje 
špína a sešlost. 
A tak, když tu takhle posedávám s malou svíčkou uprostřed tmy, procházím v duchu cestu 
svého obrácení a připomínám si její jednotlivé etapy. A také myslím na ty, kteří, ač občas 
nezávazně a plaše posedávají v posledních lavicích kostelů, se k odvážnému, ale náročnému 
kroku víry ještě neodhodlali. Protože to není jen tak, a já to plně chápu. Ale zároveň s tím 
držím palce, neboť to rozhodně stojí za to. 

Kateřina Tourková 

http://www.cirkev/
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 Daňově zvýhodněné dary církvi 
 

Blíží se konec roku, a to je doba, kdy se u mnohých z nás rozhoduje, kolik z tak těžce 
vydělaných peněz budeme muset odevzdat státu na daních. Naše zákony umožňují 
odečíst od základu daně z příjmu v určitém rozsahu hodnotu darů poskytnutých pro 
církev - tzv. daňové zvýhodnění, které se týká všech poplatníků daně z příjmu. Princip 
daňového zvýhodnění spočívá v tom, že se dárci určitého obnosu vrátí část tohoto 
příspěvku ve formě snížení daní. 
Darovat je možno určitou peněžní částku i věcný dar. 
 
Dary mohou poskytovat tzv. fyzické osoby a právnické osoby. Výše odpočtu od základu 
daně je omezena - existují určité minimální a maximální částky, které lze odečíst. Je 
důležité upozornit na to, že zákon neumožňuje odečíst dar od základu daně v případě, 
že poplatník vykáže daňovou ztrátu nebo nízký základ daně.  
 
Pro fyzické osoby lze od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých církvi, pokud 
úhrnná hodnota darů v kalendářním roce buď (1) činí alespoň 1000 Kč anebo (2) 
přesáhne 2% ze základu daně. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. Do 
potvrzení o přijetí daru uvádí fyzická osoba své jméno, trvalé bydliště a rodné číslo. 
Zaměstnancům, kteří nemají jiný příjem než svůj plat (tedy nepřivydělávají si např. na 
živnostenský list), vyplňuje a podává jejich daňové přiznání mzdová účtárna 
zaměstnavatele, takže v tom případě je potřeba potvrzení předat této účtárně. Pokud je 
to pro někoho z nějakého důvodu obtížné, může požádat účtárnu o potvrzení o příjmu a 
daňové přiznání s uvedením daru církvi si vyplnit sám. 
 

 
Proklamace na oslavu Tří králů.... 

 
Sláva Pána Boha se ukázala v Betlémě a bude se dál ukazovat mezi námi až do dne, kdy 
On se vrátí ve své slávě. A kvůli tomu vám chci s radostí oznámit, bratři a sestry, že tak 
jako o Vánocích slavíme narození Ježíše Krista a radujeme se z něho, tak také se 
budeme radovat při oslavě jeho Vzkříšení. 
Připomeňme si, že tento rok postní doba, která nás připravuje na Velikonoce, začíná 26. 
února Popeleční středou. Od 9. do 12. dubna budeme slavit s vírou Velikonoční triduum 
smrti a Vzkříšení Pána Ježíše.  Dne 12. dubna začínají Velikonoce, největší slavnost 
roku. A padesát dnů poté, jako vrchol velikonoční doby, v neděli 31. května budeme 
slavit slavnost Seslání Ducha sv., daru vzkříšeného Ježíše jeho církvi.  
Každou neděli se budeme setkávat, abychom slavili Eucharistii, a budeme přitom 
vzpomínat na vzkříšení Pána Ježíše. Budeme také uctívat památku Panny Marie v jejích 
svátcích a také památku mnoha svatých bratrů a sester, kteří jsou s námi na naší pouti.  
A na konci roku, 29. listopadu, začne nový církevní rok první nedělí adventní, přípravou 
na příchod Pána Ježíše. Jemu ať je všechna čest a chvála, nyní a na věky věků.  
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Víš, že?... 
 

* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 2. 1. od 19,30 v kapli sv. Barbory. 
 
* Všechny činnosti ve farnosti začínají znovu po Novém roce 7. 1. 2019. 
 
* Tříkrálová sbírka bude probíhat v Praze od 1. do 12. ledna. Peníze, které budou vybrány, 
jsou pro charitativní akce naší arcidiecéze, ale i pro naši farnost. Všichni jste pozváni. Neměli 
bychom se stydět žebrat pro ty, kteří potřebují pomoc! 
 
* Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná od 18. do 25. ledna 2020. Modlitba na tuto 
intenci každý den při mši sv. ve 12:15 hodin. 
  
* 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.  

* Svatotomášský sbor vydal u příležitosti zrestaurování našich varhan další CD, v pořadí již 
páté. Spolu s čtvrtým (adventním a vánočním) CD, u kterého se podařilo zařídit dotisk, je k 
dispozici ke koupi na vrátnici kláštera, případně u P. Juana. 

Dobrou chuť! 
Kotlety na paprice 

Toto jídlo je pokladem naší rodiny, když má přijít některé dítě na oběd, tak dopředu hlásí, že 
má chuť na toto. Je to zároveň i „majstrštyk” mého manžela. 
Budeme potřebovat kotlety z krkovice, sýr na strouhání, mletou papriku, sůl a trpělivost. 
Aby bylo maso křehké, tak ho minimálně den předem nasolíme a potřeme olivovým olejem a 
necháme v misce pod fólií v lednici. Pokud máme speciální „křehčidlo na maso”, tak ho 
můžeme použít. 
Kotlety osušíme papírovou utěrkou, ještě mírně posolíme a oboustranně posypeme paprikou, 
dáme na suchý pekáč a vložíme do trouby vyhřáté na 200°C. Jakmile pustí trochu šťávu (asi 5 
minut), obrátíme a za chvilku podlijeme horkou vodou. Zároveň teplotu snížíme na 150°C.  A 
zde přichází ten moment trpělivosti. Pravidelně zhruba po deseti minutách se maso obrací a 
často se polévá výpekem.  
Trvá to asi hodinu, než je maso měkké. V ten moment kotlety naposledy obrátíme a posypeme 
strouhaným sýrem (nám to chutná s Eidamem) a necháme, až se rozpeče. Požadavek našich 
dětí je, aby nějaký sýr „spadl” i do výpeku, pak se dohadují, kdo ho dostane víc. 
Podáváme s hranolky, nejlépe pečenými v troubě.  
Přeji Vám požehnané Vánoce a do Nového roku zdraví, štěstí a pohodu. 

  Dobrou chuť                          Hanka 
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Děkujeme všem, farníkům, přátelům a čtenářům Tolle Lege za důvěru, spolupráci a podporu  

během tohoto roku. Kéž by nový rok byl i pro nás rokem plným naděje, nadšení a radosti.   
 

©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2020 
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  
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http://www.augustiniani.cz/

