olle lege

Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Prosinec 2020, r. XXIV. č. 267
„Co znamená Připravte cestu,ne-li správně proste? Co znamená, Připravte cestu, ne-li smýšlejte s pokorou? Z Jana si
vezměte příklad. Považují jej za Krista, on odpovídá, že není tím, za koho jej považují, a nezneužívá cizího omylu pro nějaké
vlastní zpupné vyvyšování“ (sv. Augustin)

Maranatha: Advent s nadějí a očekáváním!
Začínáme adventní dobu trochu jinak, než jak jsme tomu byli zvyklí. Situace ve společnosti se
zlepšuje, ale pomalu. Nevíme, jaké budou vánoce, ale určitě budou, protože Kristus se určitě
narodí znovu pro každého z nás. My teď máme čas se k tomu připravovat. Advent je vždy
„kairos“, zvláštní čas od Boha pro každého z nás, abychom se zastavili, přemýšleli o životě a
„gruntovali“ v srdci, aby bylo pěkné a aby se Kristus mohl u nás zastavit a zůstat. A tento rok
je advent příležitostí k obnovení naděje v očekávání, že s příchodem Krista, toho, který zahání
všechny temnoty v životě, přichází i konec pandemie.
Prozatím se můžeme v kostele sejít v počtu 20 osob. V případě, že bychom přešli na 3. stupeň
PES, by na bohoslužbě mohlo být přítomno až 30 osob. V naší farnosti jsme již obnovili výuku
náboženství a další farní činnosti a prosím vás, abyste se nebáli chodit a postupně obnovit, za
dodržování hygienických opatření, všechny činnosti farnosti.
Tuto neděli začne adventní doba, která je u nás neodmyslitelně spjata s roráty. Ve farnosti
budeme mít roráty pravidelně každý den ráno od 6:45. Musím k tomu připomenout, že
v současné době stále platí zákaz společného zpěvu více než 5 osob ve vnitřních prostorách
staveb. Ale určitě si s tím moudře poradíme.
Adventní rekolekce tento rok bude jiná, a v tomto smyslu chci také vyhlásit výzvu tohoto
měsíce: Každou adventní neděli budeme mít, jako přípravu na vánoce, zamyšleni nad poslední
encyklikou papeže Františka „Fratelli tutti“, vždy na konci mše sv. Texty zamyšlení chci v
neděli posílat i všem farníkům, kteří na mši sv. nebyli, aby měli příležitost se k tomu vrátit
během týdne. Druhou výzvou tohoto měsíce bude zachovat půst o prvních třech středách
adventu, jak nás vybízejí naši biskupové (viz. článek
v Tolle Lege). Doporučenou almužnou budeme
podporovat augustiniány v Kongu (jídlo a školné pro 60
dětí na severu Konga).
A nakonec dobrá zpráva: v neděli 22. 11. přijel do našeho
kláštera sv. Tomáše další augustinián, P. Andrés Ampudia.
Máme radost z toho, že bude tady u náš sloužit. Rozhovor
s nim máme také v tomto čísle Tolle Lege.
Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!
Požehnaný advent!

P. Juan, OSA
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Bez domova
aneb Shořel chrám sv. archanděla Michaela

Pro mnoho věřících lidí je kostel opravdovým druhým domovem. Nemyslím tím domov
fyzický, ale domov duchovní, emocionální. Setkáváme se v něm na bohoslužby,
modlitby, mluvíme spolu, smějeme se nebo si navzájem pomáháme. Tak jako o svůj
vlastní domov, i o kostel se také staráme, uklízíme v něm nebo zdobíme stromeček
v době adventu, který právě nastává. Letos při všech těchto krásných činnostech ovšem
také budu myslet na ty, kdo si to neužije.
Špatná zpráva doputovala ke mně přímo na státní svátek 28. října: shořel chrám sv.
archanděla Michaela, který leží jen kousek od sv. Tomáše, na druhé straně Petřínského
kopce, v Kinského zahradě. Navštívila jsem ho během letošní Noci kostelů a od té doby
si mě získal. Nádherný celodřevěný chrám, na naše poměry spíše kaplička, pochází ze
17. století z Podkarpatské Rusi, která po první světové válce územně připadla nově
vzniklému Československu. Chrám čekal zvláštní osud: byl totiž kompletně rozebrán,
převezen a následně sestaven do původní podoby hned dvakrát, jednou v roce 1793 a o
necelá dvě století později znovu, v roce 1929. Tak se ocitnul v Praze, tehdejším hlavním
městě, do kterého měl putovat jako dárek, a od té doby je zde ve správě Národního
muzea.
Vyzbrojená těmito poznatky a velkou zvídavostí jsem se do neobvyklého dřevěného
kostelíku vydala během Noci kostelů. Čekala jsem možná spíše muzeum, neobvyklou
historickou architekturu, ale nakonec jsem se ocitla uprostřed nádherného liturgického
prostoru, který se mi vůbec nechtělo opustit. Chrám totiž od roku 2008 užívá
společenství Rumunské pravoslavné církve v Praze, které se v něm pravidelně scházelo
na bohoslužby, pořádalo křty, svatby a další obřady. To už teď nepůjde, protože vše
zničil během pouhých několika hodin požár. Nejen samotnou budovu, ale i veškeré
liturgické vybavení: knihy, ikony, nábytek atd. Tak se ze dne na den ocitla bez svého
duchovního zázemí, bez svého dřevěného chrámu v Kinského zahradě, rumunská
pravoslavná komunita v Čechách. Jedna známá, příslušnice místní komunity, měla mít
v kostelíku svatbu. To se už, obávám se, jen tak snadno neuskuteční.
Celý tento příběh mě vedl k rozhodnutí, že namísto běžného článku do Tolle Lege
přispěji tentokrát něčím jiným. Jsou to dvě věci: jednak vzkaz a výzva, abychom si vážili
toho, že i přes veškerá možná koronavirová opatření máme svůj duchovní domov,
svého svatého Tomáše na Malé Straně. A jednak informace, že můžete přispět na
obnovu sbírky liturgických předmětů komunity zasláním libovolného příspěvku na její
bankovní účet.
Číslo účtu i další důležité informace najdete na webu: http://www.parohiapraga.eu/
Přispět můžete i na obnovu samotné budovy chrámu, která je majetkem hl. m. Prahy:
číslo účtu veřejné sbírky i další informace najdete na webu www.praha.eu.
Předem díky za Vaše příspěvky a modlitby!
Kateřina Tourková
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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.

Kurz „Služebník eucharistie“.
Pastorační středisko AP nabízí opět kurz „Služebník eucharistie“. Vzhledem k současné situaci
pandemie jsme vyčkávali s formou kurzu. Nakonec ji nabízíme v kombinované podobě:
Kurz vzhledem k situaci pandemie covid bude probíhat kombinovanou formou. Nabídneme tři
předtočené
přednášky,
možnost
zakoupení
studijní
brožurky
(eshop.apha.cz/publikace_c10578504450095/kurz-pro-sluzebniky-eucharistie_p4408) a následně
jedno setkání kolokvia ve skupince podle aktuálně povoleného počtu účastníků v Pastoračním
středisku (Kolejní 4, Praha 6). Součástí kolokvia bude také test. Podle situace nabídneme od 21. ledna
několik termínů na poslední setkání v kolokviu.
V letošním roce vzhledem k situaci pandemie žádáme o zaslání vyplněné přihlášky předem do 6.
ledna 2021 a to buď na e-mail kancelar.ps@apha.cz s naskenovanou přihláškou nebo poštou na
adresu Thákurova 3, 160 00 Praha 6. Na e-mailovou adresu uchazeče uvedenou v přihlášce zašleme
odkaz na předtočené přednášky. Formulář přihlášky je k dispozici na webu APHA.cz v sekci
Pastorace/Formuláře (www.apha.cz/pastorace-ke-stazeni) nebo mohou být na požádání zaslány emailem. Po opakované zkušenosti upozorňujeme, že přihláška musí obsahovat podpis a razítko
faráře resp. administrátora farnosti resp. řeholního představeného, jinak není považována za platnou.
Kurz, který je povinný pro všechny, kdo mají být pověřeni službou eucharistii, tedy podáváním při mši
svaté, donášením eucharistie nemocným nebo vystavením Nejsvětější svátosti pokud není přítomen
kněz či jáhen. Účastníci musí být pro kurz vybráni duchovním správcem farnosti resp. řeholním
představeným nebo hlavním nemocničním kaplanem podle skutečných potřeb v dané farnosti resp.
komunitě.
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Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska
Drazí bratři a sestry,
všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po
větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a
stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři.
Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám
v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin.
Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obětavě
slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se
dostali do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede
k zintenzivnění modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu
nejen svůj čas, ale i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a
třeba i osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví.
Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný
půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý
účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po
první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12.
Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme
milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem nás.
Připravujeme se na Vánoce, ale nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme
především svou ochotu přijmout Ježíše, který k nám přichází jako Zachránce
v betlémském dítěti. Když k této Lásce skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí
zasvětíme, když si doma vystavíme betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili,
zakusíme Boží ochranu na sobě i na svých blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a
vděčnost za sebe i jménem těch, kteří vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a
věřme, že Bůh ukáže své slitování. Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné.
On je Bůh věrný, i když my věrní nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě také
jako Pražské Jezulátko, zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní
nejen náš život, ale taky přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle,
abychom se vrátili zpět ke své první Lásce, k Bohu.
Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu Spasitele i jeho
darů
Vaši biskupové
Praha, 20. listopadu 2020
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Půst s láskou
Jídlo je naší základní potřebou. Pro většinu z nás je také velkým potěšením. Patřím mezi lidi, kteří mají
to štěstí, že si jídlo nesmírně užívají. Když jsem chodila na vysokou školu, měla jsem jednoho
hubeného kamaráda, takový ten typ, co žije jen z cigaret a kávy. Vždycky si vzpomenu, jak mi jednou
při společné večeři řekl, že když se na mě dívá, jak jím, tak má mnohem větší chuť k jídlu, protože si
jídlo neskutečně užívám.
Dosud jsem nikdy v životě nedržela půst. Chuť k jídlu mám vždycky a žádné jídlo nevynechám.
Dokonce i když jsem nemocná, tak něco jím. Jídlo pro mě představuje takové útočiště, kam se často
vracím a kde nacházím potěšení. Proto jsem po celé roky nevěřícně a s úžasem poslouchala, jak
někteří lidé mluví o tom, že za úplňku drží půst, aby se očistili. Snažila jsem se pochopit, jak by se
někdo mohl dobrovolně vzdát jídla. To bych já nikdy nemohla.
Teprve úplně nedávno jsem pochopila, co to je držet půst. Když před týdnem otec Juan oznámil, že nás
biskupové Čech, Moravy a Slezska vyzývají, abychom solidárně drželi půst, věděla jsem, že přišla ta
chvíle obohatit se o novou zkušenost. Tentokrát jsem již nepochybovala, moje víra mi dodala jistotu,
kterou jsem potřebovala.
Právě teď svůj první půst končím. Co mi to přineslo?
Poznání, že můj strach byl nepodložený. Postu jsem se bála. (Ale kolikrát se naprosto zbytečně bojíme
budoucnosti)? Zjistila jsem, že trpělivost je vlastnost, na které se dá pracovat. Že hlad i bolest hlavy
jsou nám připomínkou utrpení mnohých lidí: všech obětí Covidu-19, všech mučedníků i ukřižovaného
Ježíše. Že příliš lpíme na materiálních věcech. Že nic z toho, co se děje, netrvá věčně. Dokonce ani hlad.
A naučila jsem se být vděčná. Děkovat za každé sousto jídla a za každý doušek kávy.
Hlavně jsem ale pochopila, že půst, ať je jakýkoliv, může být i krásným odevzdáním. Kéž by se mnoho
z nás odhodlalo připojit se ke společnému středečnímu adventnímu půstu, který organizují biskupové.
Milena Caba

ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ

(Pro modlitbu u jesliček v rodině)
Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako svému Králi.
Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my
tě uctíváme ve tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a všechno
tvoří nové.
Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život. Prosíme tě, smiluj se nad námi,
odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte. Ty víš, že nejsme schopni bez
tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek. Dej nám své požehnání, abychom byli schopni konat
alespoň malé skutky lásky. Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima, usmívej se naším
úsměvem, promlouvej našimi ústy, pracuj našima rukama. A kdybychom na tebe někdy
zapomněli, připomeň se nám způsobem tobě vlastním – milosrdenstvím a něžnou láskou.
Přijmi nás, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry a sestry a obejmi nás
svou láskou. Amen.
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Víš, že?...
* Během adventní doby budou od pondělí do pátku staročeské roráty. Začátek mše sv. vždy v 6:45.
* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 3. 12. od 19:30 v kapli sv. Barbory.
* Na den sv. Barbory, 4. 12., slavíme pouť v kapli sv. Barbory při mši sv. v 6:45 a ve 12:15 hod.
* Všechny činnosti ve farnosti končí před Vánocemi 18. 12. a začínají znovu po Novém roce
7. 1. 2021.
* V pátek 18. 12. od 15:00 příprava jesliček v kostele a úklid. Všichni jste také pozváni.
* V sakristii už můžete koupit augustiniánský stolní kalendář na rok 2021.
* Úklid kostela nejen během prázdnin vždy v pátek po 16:00 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.
* Pouť do Santiaga de Compostela se tento rok, z důvodů COVID-19, nekoná.

Novoroční vycházka
Tentokrát se vydáme na zcela nenáročnou vycházku, vhodnou i pro kočárky a starší lidi
(max. 5 km, spíše méně). Projdeme se ke hvězdárně, kde se pokocháme krásným
výhledem, budeme míjet i areál zdraví, včetně dětského hřiště s prolézačkami. Kdo
bude mít zájem, nedaleko odsud je známý Ďáblický hřbitov, na kterém byl pohřben do
společného hrobu např. kněz Josef Toufar. Ale to je nabídka jen pro zdatnější, ostatní již
mohou svou novoroční procházku ukončit.
Sešli bychom se ve 14.00 hodin na zastávce tramvaje č. 17 – Vozovna Kobylisy.
Přijďte udělat 1. ledna 2021 něco pro své zdraví, ale hlavně být pospolu a popovídat si
se svými přáteli z farnosti, se kterými se budeme během roku vídat.

Knihovna farnosti
Knížky vám mohu půjčit kdykoli, jakkoli a kdekoli to bude možné, třeba je i osobně přivezu.
Stačí se jen se mnou dohodnout na mailu: martinchik@volny.cz nebo na telefonu:
605 284 310. Vybírat můžete ze seznamu na webových stránkách naší farnosti:
https://augustiniani.cz/farnost/augustinianska-knihovna. Rád vám také něco vyberu nebo
doporučím sám, když mi řeknete, jaké téma by vás zajímalo. K dispozici je i prostá beletrie bez
duchovního obsahu, chce-li někdo jen relaxovat běžnou četbou. Sestry a bratři, budu se snažit
vám co nejdříve nabídnout i katalog beletrie v elektronické verzi. Do té doby se na mě
obracejte s dotazy a požadavky, rád posloužím. Přeji krásné a klidné chvíle strávené s četbou i
bez ní a těším se na shledání v blízké budoucnosti.
Váš knihovník Martin
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Dobrou chuť
Katův šleh
Dnešní recept bych mohla začít jako pohádku: Bylo-nebylo.
Kdysi, když jsme jezdili s Ríšou za tetami do Budějic, tak jsme chodívali na večeři do
restaurace. A tam jsme v jedné restauraci ochutnali „katův šleh“, a moc nám chutnal. A
tak, kdykoliv jsme měli možnost ho někde ochutnat, tak jsme toho využili, většinou
s otázkou, jak moc je to pálivé. Jednou se Ríša i zapotil, ale statečně dojedl.
A teď jsem náhodou objevila recept na netu, vyzkoušela a hned dávám vám
k posouzení.
Zhruba na dvě porce budeme potřebovat:
20 dkg masa, 15 dkg na nudličky nakrájených paprik, kdo má rád, tak i jednu chilli
papričku, 5 dkg na půlkolečka nakrájené cibule, 8 dkg kečupu, worcester, olej, sůl a
pepř.
Maso nakrájíme na nudličky; původní recept mluví o kotletě, já jsem to dělala
z krkovice, připadá mi to křehčí a měkčí, ale můžete použít i kuře nebo krůtu, jak kdo
má co rád. Dáme do misky, zakápneme trochou oleje a přidáme tak 2 lžíce worcesteru,
promícháme a necháme chvilku odležet.
Na pánvi rozehřejeme olej, dáme na to maso a orestujeme do zlatova. Potom přidáme
cibuli, papriku, osolíme, opepříme, obojí podle chuti, přidáme worcester a chvilku
dusíme ve vlastní šťávě. Když je maso měkké a cibule s paprikou tak akorát, přidáme
kečup a promícháme a necháme krátce provařit.
Podáváme s hranolky a nebo s rýží.
Přeji Vám klidné prožití adventu, a nám všem, ať se o Vánocích shledáme všichni
v kostele.
Dobrou chuť

Hanka

Nové vitráže v ambitu kláštera.
Poslední týden v listopadu byly instalovány další čtyři vitráže v oknech klášterního
ambitu. Jsou to vitráže sv. Fulgencia, Sv. Kristiny ze Spoleta, sv. Viléma z Malebalu a sv.
Kláry z Montefalco; všichni jsou to svatí augustiniánského řádu. Autorem je umělec
Marek Trizuljak. Děkuji sponzorům a dobrodincům za to, že díky jejich pomoci
můžeme zkrášlovat klášter k větší oslavě Boží.
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„Mám touhu poznat vás všechny“
Br. Andrés Ampudia, OSA
Představujeme nového člena našeho kláštera, Br. Andrés, který od 22. 11. 2020 patří do
augustiniánské komunity u sv. Tomáše.

Můžeš se představit?
Jsem Andrés Ampudia z Panamy, ze stejnojmenného hlavního města. Mám 28
let a právě jsem skončil formaci ve Španělsku, v našem semináři, který se
nachází v klášteře San Lorenzo v Escorialu.
Považuji se za veselého člověka, dychtivého pracovat s každým z vás.
Co tě motivovalo k rozhodnutí odejít do České republiky?
Upřímné pozvání pocházelo jak od P. Jozefa, tak i od našeho generálního
převora Alejandro Morala, kteří se mne zeptali, zda bych byl připraven
pomoci v naší komunitě. Oběma jsem odpověděl, že ano, že jsem připraven žít
ve společenství bratří v Česku, vzhledem k tomu, že naše poslání jako
řeholníků je pomáhat kdekoliv nás potřebují, a že jsem měl mnoho energie
začít pracovat v nové situaci.
Co očekáváš od svého poslání v českých zemích?
V prvé řadě: abych mohl poznat vás všechny a skutečnost, ve které žijeme. Pak porozumět kultuře a
historii této země, abych mohl pomoci lepším způsobem. Konečně, žít s každým z vás na cestě v
následování Krista, pomáhat si navzájem růst a tak se každým dnem přibližovat více ke svatosti.
Co bude tvou prací zde v Praze?
Mou hlavní prací bude doprovod španělsky hovořící komunity ve farnosti, také budu s bratry, kteří
mluví portugalsky, a v menší míře, ale přesto, doufám, budu přítomen i v anglicky a česky mluvící
komunitě.
Už jsi začal studovat češtinu?
Začal jsem studovat v momentě, kdy jsem se dozvěděl, že budu tady působit, to je na konci srpna.
Začátek pro mne byl nejtěžší. Postupně mi ale každé slovo začalo znít povědomě a rozšiřuji si svůj
slovník.
Jaké jsou tvé plány, pokud se týče tvého kněžského povolání, to je tvého vysvěcení na jáhna a
kněze?
Doufám, že budu schopen žít v diakonátu v doprovodu každého z vás a společenství. Diakonát bude
vždy souviset se službou lásky k bratrům a doufám, že jej budu moci prožívat s vámi. Pokud jde o
kněžství, znamenalo by to pokračovat v růstu v životě s Kristem jako s jedním z nás, a zase s každým z
vás.
Co víš o Praze, o farnosti svatého Tomáše a o české kultuře?
Znám moc málo o zemi a kultuře: jen to, co jsem mohl vidět v našem semináři v hodinách o historii
Církve. Farnost se stala důležitou baštou našeho řádu zde v Česku.
Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo a nápoj?
Mám rád pomerančový džus, a pokud bych mohl říci, tak tradiční čínskou kuchyni.
Máš něco, co bys chtěl sdělit farníkům od Sv. Tomáše?
Mám touhu poznat vás všechny, pracovat a pokračovat v následování Krista s vámi.
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