olle lege

Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Říjen 2020, r. XXIV. č. 265
„Jestliže tedy naše touha (po Bohu) trvá, s touto vírou, nadějí a láskou se pak modlíme pořád.“ (sv.Augustin)

Dvě výzvy!
Podzim je tady! Říjen je měsíc svatého růžence. Zahájili jsme všechny činnosti
ve farnosti. I když jsme si mysleli, že už je Covid-19 pryč, je znovu tady a
myslím si, že se budeme muset učit s ním žít.
Chtěl bych s vámi konkretizovat, jak budeme prožívat tento rok ve farnosti.
Pastorační rada farnosti souhlasila s tím, že bychom měli prohloubit naše poznáni
Bible (jak říkal sv. Jeroným, „...kdo nezná Bibli, nezná Krista.“) Druhým pilířem
bude zhodnocení práce a fungování farnosti, a hlavně zamyšlení nad tím, jestli
jsme jako farnost místem setkání a místem předávání evangelia, radostné zvěsti.
A jak na to?
Každý měsíc budou v Tolle Lege dvě konkrétní výzvy pro farnost s prosbou, aby
se všichni snažili na ni odpovídat. Bude také potřeba zhodnotit, jakou výzvu se
nám podařilo zrealizovat a jakou nikoliv. Evaluaci výzvy bych chtěl udělat na
konci nedělní mše svaté, a to dvakrát do měsíce.
V říjnu vás zvu, abychom spolu přečetli evangelium podle sv. Lukáše. Říjen je
měsíc svatého růžence, a také slavíme svátek sv. Lukáše. Sv. Lukáš je patronem
lékařů a také tím, kdo nám nejvíce vypráví o Panně Marii. Není to krásné a
symbolické v této době, kterou prožíváme? Evangelium má 24 kapitol, takže
můžeme číst jednu kapitolu každý den.
A jinak, abychom začali hodnotit naši farnost, budeme mít u kostela novu
nástěnku, na kterou můžeme napsat, jak by podle nás měla vypadat „dobrá“
farnost, to znamená, co si myslíme, že by bylo potřeba, aby kostel byl místem
setkání s Bohem a s ostatními bratry a sestrami. Napište to tam!
Takže s chutí dál. Jsme poutníky na cestě a máme ještě hodně před sebou, ale to
nejdůležitější je, že jsme na cestě a nejsme sami, ale Pán je s námi; a je-li Bůh
s námi, kdo je proti nám?
P. Juan, OSA
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O modlitbě ( Sv. Augustin)
„Proč se tedy rozptylujeme ohledem na mnoho věcí, tážeme se, oč bychom měli v modlitbě
žádat, a bojíme se, že se snad nemodlíme tak, jak bychom měli? Proč si spíše neřekneme
spolu s žalmistou: « O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě
Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu
vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámě » ? (Ž 27, 4) V Hospodinově domě se totiž jednotlivé
dny nerozlišují podle toho, jak přicházejí a odcházejí, začátek jednoho dne neznamená
konec druhého, ale všechny dny jsou tam najednou a bez konce; protože přece i tento život
sám, kterému ony dny patří, nemá konec.
Abychom získali tento blažený život, učí nás modlit se ten, kdo je jediný pravý a blažený
Život, ne pomocí mnoha slov, jako bychom měli být tím spíše vyslyšeni, čím jsme
výmluvnější, vždyť se přece modlíme k tomu, který, jak říká sám náš Pán, ví, co
potřebujeme, dříve než ho prosíme.
On ví, co potřebujeme, dříve než ho prosíme? Proč tedy říká, že je třeba stále se modlit?
Může nás to udivovat, ale měli bychom chápat, že Bůh, náš Pán, nechce být informován o
našich přáních, která zná. Chce však, aby naše touhy roznítila modlitba, abychom byli
schopni přijmout to, co se nám chystá dát. Protože to je něco velkého, kdežto my jsme malí a
neschopní!
Modlitba nemá obsahovat mnoho slov, ale mnoho proseb, vytrvává-li v horlivé pozornosti.
Protože hodně mluvit při modlitbě znamená žádat zbytečně mnoha slovy věc, kterou
potřebujeme. Hodně se modlit znamená tlouct na dveře toho, koho prosíme naléhavou a
zbožnou činností srdce. Nejrychleji se postupuje kupředu spíše vzdechy než slovy, slzami
více než mluvením. Bůh si pamatuje naše slzy, a naše vzdechy neujdou Tomu, kdo stvořil
všechno svým Slovem a slova lidská nepotřebuje.“

Podzimní výlet
Zveme všechny zájemce o tradiční podzimní výlet (připravený na jaro 2020, ale
odložený z důvodu pandemie koronaviru), a to po naučných stezkách (NS) v okolí Úval.
Sejdeme se v sobotu dne 31. října 2020 na Masarykově nádraží před pokladnami v 9,45
h (odjezd vlaku v 10 h). Pojedeme do Úval, odtud pěšky po NS „Městská NS Úvaly“,
poznáme místní Stonehenge, rozhlednu Vinici z roku 2013 (o výšce 31,2 m), kostel
Zvěstování Panny Marie (po barokní opravě z roku 1724), přejdeme na NS „Včelí stezka
Úvaly“, projdeme se zříceninou hradu Úvaly (Skara), kde začíná přírodní památka (PP)
„Králičina a Povýmolí“, a dále přírodními parky „Škvorecká obora - Králičina“ (současně
i další NS) a „Klánovice - Čihadla“, to už půjdeme po NS „Lesní galerie II“, na které
bychom měli narazit na Jubilejní památník knížete Jana II. z Lichtenštejna z roku 1898.
Poslední NS bude NS „Klánovickým lesem“ se zaniklou osadou Hol (Žák) ze 14. století
(zničenou za husitských válek). Tuto stezku ukončíme na železniční stanici Praha Klánovice, odkud nám jedou vlaky zpět na Masarykovo nádraží v 15,12 (15,34). Cesta je
dlouhá asi 12 km, svačinu a pití s sebou. Případné další informace na telefonu
724924025.
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Cena za pravdu
Říkat pravdu je jednoduché. Tuto frázi už jsem v životě zaslechla mnohokrát a jen těžko
s ní nesouhlasit. Skutečně, příjemná pravda se říká příjemně, dodám ze své zkušenosti.
Co ale s pravdou bolestivou nebo problematickou, když musí člověk zvážit všechna pro
a proti, než ji řekne? A co pak s pravdou takovou, za kterou musí zaplatit nějakou cenu,
třeba i dost vysokou?
Kolik stojí pravda a jak vysokou cenu jsem za ni ochotná zaplatit já? Nad touto otázkou
se v poslední době zamýšlím často. Není divu, vždyť téma pravdy se v životě každého
křesťana i jakéhokoliv jiného člověka vynořuje dnes a denně. Člověk se odmalička učí
zacházet s pravdou, učí se ale zároveň i balancovat a zvažovat, co je pro něj v tuto chvíli
výhodnější a důležitější. Postupně začíná být jasné, že každá vyřčená pravda má svou
cenu, a je na každém z nás, jak se k tomu postaví. Jednou ovšem stejně přijde kritický
okamžik osobní volby: pravda, nebo peníze; pravda, nebo kariéra; pravda, nebo vztah.
Říct šéfovi nepříjemnou, ale nutnou pravdu, nebo z obavy o ztrátu zaměstnání raději
neříct nic. Přiznat se ke spáchanému prohřešku, nebo si to nechat pro sebe. Ozvat se,
když se páchá nespravedlnost vůči někomu jinému, nebo zůstat zticha. Příkladů může
být hodně, a jak nám ukazují dějiny a mnohdy i dnešní skutečnost, může jít i o mnohem
horší věci. Řeknete pravdu, když vám za to hrozí fyzické nebezpečí? Nebo tehdy, když
půjde o zdraví nebo život vašich blízkých? A co když se kvůli tomu proti vám otočí celé
okolí nebo když vás to dokonce bude stát život? To jsou opravdu zásadní a těžké otázky,
se kterými se jednou setká každý z nás.
Cena za vyřčenou pravdu může být hodně vysoká. Nezapomínejme ale, že cena za
pravdu nevyřčenou může být nakonec ještě vyšší. Nikdo z nás neví, jak nečekaný účet
za pravdu nám vystaví život, a tak jediné, co zbývá, je být připraven zaplatit tolik, kolik
bude v daný okamžik potřeba. Proroci, Jan Křtitel i Ježíš za to položili život…
Kateřina Tourková

Farní knihovna (znovu v provozu)
Počínaje nedělí 18. 10. je opět v provozu augustiniánská knihovna vedle refektáře.
Seznam knih je k dispozici buď na webových stránkách farnosti nebo k nahlédnutí v
papírové podobě v refektáři, popř. lze v neděli v uvedený čas si vybírat knihy přímo v
knihovně.
Kromě duchovní literatury je k dispozici i beletrie, která se bude časem rozrůstat.
Výpůjční doba: každou neděli po české mši sv. 10,30 - 11,30, lze i individuálně, dle
dohody a časových možností.
Kontakt: Martin Kotek, telefon 605 284 310 a e-mail: martinchik@volny.cz
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Zápis z jednání pastorační rady farnosti sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1,
uskutečněného dne 8. září 2020 v 19,30 hod. v refektáři kláštera
- Úvodní modlitba
- Pastorační program na rok 2020/2021
Hlavním tématem pro následující období by měly být dva směry – při navracení se zpět
do farnosti, po jarním uzavřeném „COVIDOVÉM období“ – a to: IDENTITA NAŠÍ
FARNOSTI a čtení BIBLE (v rámci roku Písma sv.)
* Ad IDENTITA FARNOSTI: stálí členové jednotlivých komunit působících v naší
farnosti se postupně vrací, ale prakticky jen na nedělní mše svaté (tzv. “nedělní
křesťan“). Je třeba si více všímat nově přicházejících křesťanů na nedělní bohoslužby.
* Velmi dobře funguje skupina seniorů (cca 35 členů), kteří jsou velmi vnímaví na
vzniklé situace a pravidelně se setkávají ke společným poledním bohoslužbám,
modlitbě breviáře, ale i zajišťování roušek a filtrů, především v době, kdy byly přísné
podmínky pohybu hlavně seniorů. Této skupině P. Faix připravuje m.j. i jednou měsíčně
téma ke sdílení.
* Ad BIBLE – v rámci Roku Písma svatého je třeba se stále vracet ke kořenům, tedy
k Písmu svatému.
V případě zájmu větší skupiny farníků by se eventuálně uskutečňovaly tzv. BIBLICKÉ
HODINY pod vedením P. W. Faixe.
RŮZNÉ
* Ad FARNÍ ČINNOSTI:
* Pokud vznikne skupina, která by chtěla pokračovat ve výuce jazyků, je ovšem nutné,
aby se přihlásili dobrovolníci-lektoři, kteří by kurzy vedli (španělština, angličtina a
čeština)
* Martin Kotek (nový člen augustiniánské fraternity) každou neděli po mši svaté bude
v refektáři kláštera k dispozici pro případné zájemce o půjčení knih z farní knihovny
* Během pátečního odpoledne (např. v 15,00, nebo v hodinu, která bude více
vyhovovat) je třeba, aby se přihlásili alespoň 4 dobrovolníci na ÚKLID KOSTELA a
AMBITŮ. Přihlášky v sakristii, protože je třeba součinnosti službu konajícího
kostelníka.
* Skupina mládeže se postupně rozdělila na skupinu MLADÝCH MANŽELSKÝCH PÁRŮ a
jednotlivé mladé farníky. (Bylo by možné – v případě zájmu mladých manželských párů
– aby se setkávali a vzájemně sdíleli svůj další život).
* Vzhledem k pandemii a k odloženému původnímu termínu konání
AUGUSTINIÁNSKÉHO TÝDNE se tato akce uskuteční v době mezi 11. 11. - 14. 11. 2020
* V neděli po mši svaté bude pokračovat příprava na 1.svaté přijímaní a výuka
náboženství
* P. Juan informoval o záměru znovu pozlatit kříže na věžích kostela, dále pokračovat v
opravě fasády do Letenské ulice a též o pokračování doplňování vitráží v ambitech
kláštera.
Zapsala: M. Hradecká
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Víš, že?...
* Ve čtvrtek 1. 10. od 19,30 modlitba Taizé.
* V neděli 4. října 2020 první sv. přijímání. Modleme se za 15 dětí naší školy a farnosti, kteří
budou přijímat Ježíše poprvé.
* 18. října bude udělována v našem kostele při mši sv. v 9,30 hodin svátost nemocných.
K této svátosti zveme věřící, kteří jsou nemocní (každého věku) a všechny, kteří dosáhli věku
65 let. Zájemci se mohou přihlásit v sakristii.
* Pouť do Santiaga de Compostela bude tento rok od 27. prosince 2020 do 4. ledna 2021.
Zájemci ať se do 30. 9. přihlašují u P. Juana: juan@augustiniani.cz anebo na tel.: 602684538
* Katecheze pro dospělé: Setkání každý úterý v 19:30 v klášterním refektáři. Je to setkání
určené k prohlubování poznatků křesťanského života. Všichni jsou vítáni.
* Úklid kostela nejen během prázdnin vždy v pátek po 14,00 hodině. Přijďte nám pomoci,
pokud máte čas!!
* 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.
* Svatotomášský sbor chystá na slavnost všech věrných zemřelých 2. 11. provedení Requiem
od Pavla Kudeláska při večerní mši svaté od 19,00 (pokud tomu nezabrání epidemie).

Dobrou chuť

Domácí kečup
Letos jsme měli opravdu velikou úrodu rajčat, a tak jsme přemýšleli, co s nimi. Na netu
mne zaujal recept na kečup. Výsledek je opravdu dobrý, tak vám ho posílám.
Budeme potřebovat: 1.5 kg rajčat, 25 dkg cibule, 25 dkg kapie, 25 dkg jablek, 5 lžic
cukru krupice, 1,5 lžíce soli, 150ml octa, 2 lžíce mleté papriky, 10 hřebíčků a 3 bobkové
listy. V původním receptu je ještě jedna lžička zázvoru a jedna chilli paprička, ale my
pálivé neradi, tak jsme to tam nedali. Místo toho jsme do jedné dávky přidali česnek.
Rajčata omyjeme, rozkrájíme na osminky a rozdusíme pod pokličkou s půl lžící soli. Po
rozvaření je propasírujeme a dáme znova vařit a přidáme k nim nakrájenou cibuli, kapii
a jablka. Přidáme i ostatní přísady, hřebíček a bobkové listy zabalíme do plátýnka, aby
se lépe po uvaření dohledaly, a přidáme do hrnce.
Když je všechno měkké, můžeme to buď rozmixovat, a nebo propasírovat. Dáme znova
na plotnu, dochutíme, a pokud se nám zdá, že je to řídké, tak ještě vaříme do zhoustnutí.
Dáme ještě horké do skleniček a podle původního receptu lahvičky otočíme a necháme
na víčkách vychladnout. My jsme to ještě sterilovali, zdá se nám to pro delší skladování
vhodnější.
Dobrou chuť

Hanka
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Z Augustiniánského kalendáře…
10. října
svatého Tomáše z Vilanovy,
Ochránce studujících OSA
Tomáš z Vilanovy se narodil roku 1486 ve Fontisplanu (dnes Fuenllana, Ciudad Real) a svá
dětská a chlapecká léta prožil doma u rodičů ve Vilanově. Pak jej poslali na studie do
Komplutu (dnes Alcala de Henares), kde byl příkladným žákem a pak magistrem na tamější
univerzitě, v tehdejších dobách velmi proslavené. Odřekl nabídku vyučovat na jiné neméně
slavné univerzitě, totiž v Salamance, ale odešel do tohoto města, aby tam vstoupil do kláštera
augustiniánského řádu. Sliby vykonal 25.listopadu 1517, dvakrát zastával úřad provinciála,
dne 10. října 1544 byl jmenován arcibiskupem valencijským. Zemřel ve Valencii v září 1555.
Hořel láskou, v řádu kladl důraz na studium a misijního ducha, s neochvějnou věrností sloužil
církvi a chudým. Jeho ostatky jsou vystaveny k úctě ve Valencii v katedrálním kostele.
11. října
bl. Eliáše „od Matky Ustavičné Pomoci“ Nieves
Mateo Eliáš Nieves de Castillo, který při vstupu do řádu sv.Augustina přijal příjmení „od Matky
Ustavičné Pomoci“, se narodil z chudých zemědělských rodičů Ramena a Rity v Yuririi v
Mexiku. Ve dvanácti letech téměř zemřel na tuberkulózu, přežil smrt svého otce, zavražděného
bandity, a proto odložil svoje studium na kněze. Roku 1904 s velkými nesnázemi vstoupil do
augustiniánské koleje v Yuririi, kde následkem špatných podmínek skoro oslepl pro
nadměrnou píli při studiu. Sliby vykonal r. 1911, byl vysvěcen na kněze 1916 a začal svou
pastorační práci v revolučním zmatku 1917. Byl ustanoven duchovním správcem v La Canada
de Caracheo v r. 192l a pracoval pro duchovní a hmotné dobro svých chudých farníků. Nedbal
státního příkazu, aby přestal s kněžskou činností a pokračoval v ní tajně, a sloužil svým
věřícím hlavně v noci. Byl vypátrán vojenskou hlídkou a byl uvězněn s dvěma laiky, bratřími
Sierra, kteří brzy potom byli popraveni. Dne 10. března 1928, blízko La Canada de Caracheo,
mu velitel řekl: „Teď jste vy na řadě: Uvidíme, zda umírání je stejné milé jako sloužení mše.“
Na to Eliáš odpověděl: „To jste řekl pravdu, protože umřít pro naši víru je oběť, která je Bohu
milá.“ S těmi slovy dal veliteli své hodinky (ten o řadu let později byl svědkem při procesu
blahořečení), požehnal ještě klečícím vojákům, pomodlil se Věřím v Boha a řekl svá poslední
slova: „Ať žije Kristus král“. Bl.Eliáš „od Matky Ustavičné pomoci“ byl blahořečen r.2000
papežem Janem Pavlem II.
14. října
blahoslaveného Gundisalva de Lagos
Narodil se v Lacobricu, zvaném Lagos (Algarve v Portugalsku) kolem roku 1360 jako syn
rybáře. Do řádu vstoupil v Lisabonu kolem roku 1380. Byl výborný teolog, ale titul doktora
teologie odmítl. Jako dobrý kazatel měl na srdci výchovu chlapců, dělníků a prostých lidí a
vzdělával je ve víře. Ve význačnějších portugalských konventech si ho zvolili za převora, ale on
jen toužil s láskou sloužit bratřím v nejméně hodnocené činnosti; dokonce dost často zaskočil
za vrátného nebo za kuchaře. Uměl krásně psát a zdobit knihy malováním (miniaturami) a
hodně času věnoval opisování knih, používaných při chórové modlitbě. Zemřel v Torres
Vedras (staré brány = Torres Vedras) 15.října 1422. Jeho ostatky se uchovávají v bývalém
augustiniánském kostele Panny Marie Milostné. Pius VI. potvrdil jeho úctu 23. května 1776.
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XXII. Augustiniánský týden 2020

„Sv. Augustin v době COVID-19“
Klášter sv. Tomáše 11. 11. - 14. 11. 2020

Program
11. listopadu
18:00 Paul Graham: „Sv. Augustin v době pandemie“
12. listopadu
18:00 Prof. Jan Sokol: „Augustinovo pojetí času“
13. listopadu, Narození sv. Augustina
12:15 Mše sv.
18:00 Jiří Tourek: „Sakrální prostor v době Augustina“
14. listopadu
19:00 Koncert Svatotomáškého sboru
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