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Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Červenec/Srpen 2020, r. XXIV. č. 263
„Zůstaňte v Bohu a zůstanete pevní. Odpočívejte v něm a naleznete odpočinek. Dobro, které milujete,
pochází od něj, avšak pouze pokud k němu také směřuje, je dobré a líbezné.“ (Sv. Augustin)

Vnímavost i o prázdninách!
Milí farníci a přátelé farnosti!
Už jsme na konci dalšího školního roku. Tento školní rok byl pro nás všechny tak trochu
netradiční. Byl pro všechny náročný, ale mohu s klidným srdcem říci, že jsme ho všichni ve
farnosti zvládli na jedničku. Posledních pár měsíců jsme bojovali s pandemií a život ve farnosti
se trochu zastavil. Jsem rád, že už jsme se pomalu vrátili do normálního života a ještě před
koncem školního roku jsme měli příležitost obnovit všechny činnosti ve farnosti.
Tento rok bylo mottem farní práce „vnímat“. Byli jsme pozváni – a byla k tomu spousta
příležitostí – abychom vnímali, co se děje okolo nás, co nás překvapuje... Bůh nám posílá do
života lidi a situace, na které bychom měli
odpovídat s láskou. Odpověď lásky je možná,
když máme oči i srdce otevřené a vnímáme
každou věc v životě jako Boží znamení.
Minulou neděli, 21. 6., jsme měli něco, co
bychom mohli nazývat farními slavnostmi, při
kterých se setkaly všechny čtyři komunity
farnosti a kdy jsme mohli spolu slavit a děkovat
Pánu Bohu za to, že jsme se mohli znovu setkat.
Děkuji za všechny dary a projevy přátelství a
lásky. Fotografie z oslav farnosti jsou na webu
farnosti.
A teď jsou před námi prázdniny, čas dovolené a
odpočinku! Přeji vám, abyste si odpočinuli a
našli čas pro to, co je nejdůležitější, pro rodinu,
pro sebe a určitě i pro Boha. Ať jsou prázdniny
pro nás dobou, kdy konkrétním způsobem
uskutečňujeme lásku k druhým tím, že je
vnímáme, a vnímáme i jejich potřeby. A na
opětné setkání s vámi, nejen v záři, se budeme
těšit!
Radostné léto!!

P. Juan, OSA
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28. července: P. AUGUSTIN SCHUBERT, OSA
Narodil se 14. května 1902 v Praze na Žižkově jako syn železničního úředníka.
Po základním vzdělání a studiu na gymnasiu ve Štěpánské ulici se stal r. 1921
posluchačem na filosofické fakultě Karlovy university. V katolickém
vysokoškolském kroužku se seznámil s řadou studentů, z nichž se někteří stali
jeho spolubratry po jeho vstupu do řádu sv. Augustina.
Roku 1924 byl promován na doktora filozofie. Jeho profesor by ho rád udržel
jako svého asistenta, ale dr. František Schubert, tak znělo jeho křestní jméno,
vstoupil ještě téhož roku jako fr. Augustin do kláštera augustiniánů u sv. Tomáše.
P. Augustin byl vysvěcen na kněze 20. ledna 1929 v kruté zimě toho roku a
příští neděli 27. ledna slavil u sv. Tomáše primici. Ještě téhož roku byl zvolen
převorem a farářem u sv. Tomáše. Stal se tak odpovědným duchovním správcem
čtyřtisícové farnosti, kazatelem, zpovědníkem a vzdělavatelem Orla. Brzy patřil
mezi nejznámější české kazatele nejen v pražských kostelích, ale i ve katedrále
sv. Vita a na českých a moravských poutních místech. Události v sousedním Německu a tehdejší papežská
encyklika byly pro P. Augustina jasným signálem nekřesťanského ducha národního socialismu a hitlerismu.
P. Augustin měl jako vzdělavatel celostátní organizace Orla veliký politický vliv. Snažil se na velkých
poutních místech už po okupaci roku 1939 upevňovat náboženské a národní uvědomění. Krátce nato - 26.
srpna - byl pro údajnou pohanu “branné moci” zatčen, ale pro malichernost obžaloby propuštěn. Gestapo se
však své kořisti nevzdalo. Po krátkém věznění na Pankráci jej bez procesu a soudu poslalo do
koncentračního tábora Oranienburg. Tam byl oporou pro mnohé studenty zatčené po zavření českých
vysokých škol. Od května do září 1941 byl opět na Pankráci a 5. září byl převezen do Dachau. Jeho beztak
nepříliš pevné zdraví bylo dlouhou vazbou, těžkou prací a hladem vyčerpáno. 28. července 1942 zemřel na
otevřenou tuberkulózu a srdeční slabost. Jeho popel měl být podle pokynů Gestapa uložen v tichosti někde
mimo Prahu (Ročov). Popel však nebyl nikdy vydán.
MODLITBA ZA BLAHOŘEČENÍ
Pane Ježíši Kriste, náš božský Vykupiteli, který povyšuješ ty, kdo jsou pokorného srdce, dej, aby byl
oslaven tvůj věrný služebník Augustin Schubert, který Ti vydal svědectví obětí života při šíření Božího
Království.

POZNÁVEJME ČESKO
V letních měsících můžeme využít čas také ke krátkým poznávacím jednodenním výletům. Příměstská
doprava v Praze (autobusy označené 300-399) nabízí výhodné slevy pro seniory, osoby se ZTP,
doprovázející malé děti atd. Tak například:
Z nádraží Veleslavín se můžete vypravit do Slaného, je tam krásný gotický kostel sv. Gotharda,
karmelitánský (dříve františkánský) klášter, Boží hrob, vlastivědné muzeum, vynikající soukromý pivovar
Antoš s pivovarskou krčmou a finančně únosným menu.
Ze stanice metra Háje do Kutné Hory, památky jsou známé, proto je neuvádíme,
a také do Kouřimi – s úžasnou podzemní kaplí sv. Kateřiny v místním kostele. Návštěvu krypty, prohlídku,
nutno dohodnout v muzeu. Zajímavý je také skanzen, Lechův kámen.
Ze smíchovského nádraží pak do Příbrami, nejen na Svatou Horu, ale i ve městě je plno památek, kostel sv.
Jakuba, hornické muzeum. V horku přijde vhod velký bazén.
Za návštěvu určitě stojí město Luže (v římskokatolické diecézi Hradec Králové) a tamní.
BAROKNÍ POUTNÍ CHRÁM PANNY MARIE POMOCNÉ Na Chlumku v Luže (u Hradce Králové) –
znovu otevřený 11.12.2010 – postavený v letech 1690-1695, je to ojedinělě stylově čisté rané baroko. V
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kostele se uctívá milostný obraz Panny Marie Pomocné – tzv. Pasovské -je to kopie Cranachova originálu z
Innsbrucku. Výtah umožňuje přístup i špatně mobilním osobám. Prosklená stěna v zádveří chrámu dovoluje
prohlídku kostela v turistické sezoně bez průvodce, je to doplněno audiovizuální technikou. Mše svatá na
Chlumku jsou v neděli v 9.30 hod.
Bližší údaje hledejte na internetu.
Jiřina K.

Modlitba na prstech ruky
Během letošních prázdnin nezapomínejme na modlitbu při jakékoli příležitosti. A když se modlíme
třeba při čekání na další vlakové spojení, nebo během pěší pouti za krásami naší země, mohli bychom
použít jednoduchý způsob modlitby, kterou nám nabízí papež František, abychom při ní nezapomněli
na důležité věci. Sám tento „návod“ již mnoho let používá.
Je k tomu zapotřebí pouze pěti prstů naší ruky.
1) Palec je prst směrem k vám. Proto se začínáme modlit za ty, kteří jsou vám nejblíže. Jsou to
lidé, které si pamatujeme nejlépe. Modlitba za naše milované je „sladká povinnost“.
2) Další prst je ukazováček. Modlete se za ty, kdo učí, vzdělávají a léčí. Do této kategorie patří
učitelé, profesoři, lékaři a kněží. Potřebují podporu a moudrost, aby určovali ostatním správný
směr. Vždy na ně pamatujte ve svých modlitbách.
3) Další prst – prostředníček – je nejvyšší. Připomíná naše vůdce. Modlete se za prezidenta,
poslance, podnikatele a vedoucí pracovníky. Jsou to lidé, kteří řídí osud našeho národa a
ovlivňují veřejné mínění… Právě oni potřebují Boží vedení.
4) Čtvrtý prst je prsteníček. Mnozí se budou divit, ale je to náš nejslabší prst, každý učitel klavíru
to může potvrdit. Ten je tam, aby nám připomněl modlitbu za slabé, za ty, kteří se potýkají
s problémy, a za nemocné. Oni potřebují naše modlitby ve dne i v noci. Modliteb pro ně nebude
nikdy dost. A je to pozvání i k modlitbě za manželské páry.
5) A konečně je tu náš malý prst, nejmenší ze všech, malíček. Musíte se vnímat malými před
Bohem a bližními. Jak říká Bible, „poslední budou první“. Malíček nám připomíná, abychom se
modlili za sebe… Poté, co jste se modlili za všechny ostatní…
Marie H.

Víš, že?...
* Všechny činnosti ve farnosti začínají po prázdninách 14. září.
* SVATÝ TOMÁŠ je hlavní patron našeho kostela – jeho slavnost slavíme v pátek 3. 7. při poutní mši sv.
ve 12:15 hodin
* V sobotu 1. 8. při mši sv. ve 12:15 hodin připomínáme 3. výročí smrti P. Antonia, OSA. Všichni jste
srdečně zváni.
* V pátek 28. srpna slavíme slavnost sv. Augustina. V kostele sv. Tomáše bude v 18:00 hodin slavena
poutní mše svatá.
* Úklid kostela 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.

Dobrou chuť
Kuřecí nebo krůtí hranolky s česnekem
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Dnešní recept bude velmi krátký, i když velmi chutný.
Kuřecí nebo krůtí prsa omyjeme, osušíme a nakrájíme přes vlákna na hranolky asi dva krát dva
centimetry, délka bude podle velikosti masa. Česnek rozmačkáme, smícháme se solí, přidáme k masu v
misce a pořádně promícháme.
Misku zabalíme do potravinářské fólie a necháme v lednici uležet, hodinu, dvě nebo i přes noc.
Obalíme v trojobalu, osmažíme a podáváme s bramborovou kaší a zeleninovým salátem.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kdo mi pomáhali při pádu při průvodu Božího Těla a všem,
kdo na mne myslí.
Dobrou chuť!
Hanka
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XXIII. POUŤ DO SV. DOBROTIVÉ

„Maria vydala na cestu a spěchala
do hor do města Judova“ (Lk 1,39).
Sobota 18. července 2020
8:30 Odjezd z Prahy.
10:00 Začátek pouti v obci Těně.
Modlitba růžence.
12:00 Příchod do kláštera. Možnost
svátosti smíření.
14:00 Poutní mše svatá.
„Maria bezpochyby měla nesnadné
poslání, ale překážky pro ni nebyly
důvodem k tomu, aby řekla „ne“. Bylo
jasné, že budou potíže, ale nebudou to ty
potíže, které vzniknou z toho, že nás
ochromuje zbabělost, protože nemáme
všecko dopředu jasně nebo zajištěné.
Maria
nezavřela
žádné
životni
pojištění!Maria riskovala a proto, že
silná, proto je influencer, je influencer
Boží. Její „ano“ a touha sloužit vyly
silnější než pochybnosti a potíže
Papež František, Kristus žije.

Informace a přihlášky v sakristii
kostela sv. Tomáše anebo na mailu
osaprag@augustiniani.cz
Příští číslo Tolle Lege vychází 30. srpna
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