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„Člověk, který zná všechno kromě Tebe Bože, je nešťastný člověk.“ (Sv. Augustin) 
 

UŽ JSME ZAČALI NÁŠ JUBILEJNÍ ROK! 
750. výročí založení kláštera a kostela sv. Dobrotivé v Zaječově 

 

V sobotu 24.3.2012 v kostele zvěstování Páně ve sv. 

Dobrotivé jsme začali jubilejní rok k výročí příchodu 

augustiniánů do Čech. Poutníci z Prahy a místní lidé v 

Zaječově  poděkovali za sedm a půl století, s radostí a 

nadějí, ve službě evangelia v Čechách. Krásná výstava 

v kostele nám připomněla několik krásných událostí ze 

života kláštera a kostela sv. Dobrotivé. Při mši sv. jsme 

měli na oltáři 12 svíček, které zastupovaly všechny 

kláštery - všech dvanáct, které jsme my augustiniáni 

měli v Čechách od 13. století, kde pracovalo více než 

500 augustiniánů. Po mši nám P. William a Štěpán 

Svoboda v Lidovém domě přiblížili historii a současnost 

kláštera a kostela. Setkání končilo malým pohoštěním a 

krásným popovídáním. Velké poděkování patří místní 

paní starostce - Marcele Koránové, která nám hodně 

pomáhala a zprostředkovávala všechno možné. Těšíme 

se na další společnou oslavu. Více informací o oslavách 

a fotografie najdete na našem webu: 

www.augustiniani.cz   
 

 

        

http://www.augustiniani.cz/
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Potkala jsem… 
Potkala jsem jednu důchodkyni. Žije v Praze, penzi má spíš nižší než vyšší, příbuzné nemá. Během rozhovoru 

jsem se dozvěděla, že navštěvuje ve své farnosti nemocné a staré lidi, občas jim obstará nákup, povídá si s nimi, 

dojednává návštěvu duchovního a někdy je doprovodí k lékaři. Sousedce vypomáhá s hlídáním dětí, aby si 

mohla vyřídit úřední záležitosti. Protože umí anglicky a německy, ráda se v případě potřeby doučuje s  dětmi 

v okolí, ale peníze si vzít nechce, dělá to ráda. Zorganizovala farní modlitební skupinu, která existuje už šest let 

a dobře spolupracuje s tím farářem, který zrovna spravuje jejich farnost. Vypomáhá v blízkém domově 

důchodců tak, že navštěvuje dvě staré špatně vidící paní a čte jim z jejich oblíbených knížek. Protože před 

domem, kde bydlí, bylo zanedbané veřejné prostranství, sehnala sazenice trvalek a spolu s nějakou místní 

mládeží, kterou prý ani nemusela moc přemlouvat, udělali hezký záhon. Ta mládež o záhon teď pečuje sama, to 

prý ji moc těší.Občas pomáhá zorganizovat farní poutní zájezd, stará se o květiny a prádlo v kostele. Má  pět let 

„adoptované“ jedno indické dítě. Všichni lidé, kteří jsou kolem ní, jsou prý moc hodní, ani nemůže uvěřit  

některým novinovým zprávám, jak dovedou být lidé na sebe zlí. Já jsem zase skoro nevěřila, jak všechno tahle 

subtilní usměvavá paní zvládne. Povídala mi: „Vždyť jsem přece katolička, je to moje povinnost před Bohem“. 

Její jméno vám ale nepovím, nepřála si to. 

E.B. 

2. rok přípravy na velké jubileum sv. Cyrila a Metoděje. 

Rok biřmování. 

Přinášíme texty z Katechismu katolické církve na téma biřmování.  

1288 „Od té doby apoštolové, plníce Kristovu vůli, udíleli nově pokřtěným skrze vkládání rukou dar Ducha, 

který přivádí k plnosti křestní milost. To vysvětluje, proč se v listu Židům mezi prvními prvky křesťanské 

výchovy připomíná nauka o křtech a také o vkládání rukou. Katolická tradice právem považuje toto vkládání 

rukou za původ svátosti biřmování, která jakýmsi způsobem činí v církvi milost letnic trvalou.  

 

1289 Aby se lépe vyjádřil dar Ducha svatého, velmi brzy se přidávalo ke vkládání rukou mazání vonným 

olejem (křižmem). Takové pomazání vysvětluje jméno „křesťan“, jež znamená „pomazaný“ a pochází od jména 

samého Krista, kterého „Bůh pomazal Duchem svatým“ (Sk 10,38). Tento obřad pomazání se užívá dodnes jak 

na Východě, tak na Západě. Proto se tato svátost na Východě nazývá pomazání křižmem nebo myronem, což 

znamená „křižmo“. Na Západě výraz biřmování (z „confirmatio“ — utvrzení) naznačuje, že tato svátost 

dotvrzuje křest a posiluje křestní milost. 

 

Výtvarný seminář u sv. Tomáše, pondělí 2. července – sobota 7. července 2012 
 
6 dní od 9,30 do 4,30 (hodinová přestávka na oběd).  

Maximální počet účastníků: 10. 

Seminář vede Fr. Richard G. Cannuli, OSA 

Náplní semináře je malba ikony sv. Augustina 

z Hippo, 11x9 palců (cca 23x28 cm). Malba bude 

provedena podle byzantské ruské tradice – desková 

malba vaječnou temperou, vykládaná 22karátovým 

plátkovým zlatem. Materiál bude zajištěn.  

Seminář poskytne účastníkům také čas k reflexi nad 

spiritualitou „ikony“ ve smyslu jejího místa v církvi 

a symbolismu, který je používán při její tvorbě.  

Účastníci semináře si odnesou dokončenou ikonu. 

Cena semináře je 420.00 USD. 

Důležité: NENÍ ZAPOTŘEBÍ ŽÁDNÝ 

UMĚLECKÝ TALENT, jen vlastní úsilí a touha.  

Přihlášky: osaprag@augustiniani.cz  

mailto:osaprag@augustiniani.cz
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„S NADĚJÍ A RADOSTÍ“ 

750 LET PŘÍTOMNOSTI AUGUSTINIÁNŮ V ČECHÁCH 

 

 Je pro mě důvodem zvláštní radosti, když mám příležitost vřele pozdravit všechny, kdo se chystají 

oslavit přibližující se výročí 750 let přítomnosti řádu svatého Augustina v Čechách, v oblasti současné České 

republiky. Chtěl bych se skrze toto poselství přiblížit každému z Vás a zdůraznit jménem řádu význam tohoto 

radostného a důležitého jubilea. Zdravím také srdečně všechny, kteří s řádem spolupracují v jeho církevní 

službě, jak řeholníky, tak i laiky. 

 Podle zbožné tradice se v Dobrotivé v roce 1262 zjevila Panna Maria šlechtici z těchto krajů, Oldřichovi 

z Valdeka, a požádala ho, aby vybudoval kostel a klášter. Nedlouho poté tento šlechtic povolal augustiniány, 

aby zde sloužili. V tomto místě začalo působení řádu v této zemi. A postupně vznikly další kláštery - Praha, 

Ročov, Bělá pod Bezdězem, Domažlice, Česká Lípa, Vrchlabí – ve kterých řád podával svědectví apoštolského 

života a podílel se na rozšíření naděje evangelia. Je to 750 let evangelizace, prožívané a sdílené víry. Toto je 

pravý obsah této historie, napsaný životem a dokonce i krví mnoha bratrů, kteří zasvětili svůj život Pánu a 

zůstali věrní v Jeho službě. Nyní nastává mimořádná chvíle, v níž můžeme ukázat svou vděčnost Pánu za Jeho 

stálou přítomnost v našich společenstvích a, skrze bratry, v úkolech evangelizace jim svěřených. 

 Motto výročí je „S nadějí a radostí“; chce vyjadřovat ducha, se kterým augustiniáni pracovali od 

začátku, a ducha, se kterým se chceme pustit do dalších projektů do budoucna: přinášet této zemi naději a 

vykonávat s radostí apoštolskou práci, v souladu s posláním místní církve. 

 Kéž Pán žehná Vašim projektům a nadějím, aby řád byl nadále v České republice prorockým 

svědectvím hodnot Božího království a spolupracoval v úsilí o novou evangelizaci. Kéž Panna Maria, která 

podle tradice byla přítomna při zrodu České provincie, provází také v budoucnosti její kroky. A Ona Vám 

pomůže, abyste uchovávali v srdci to  nejlepší z dějin provincie, abyste žili v postoji naslouchání Bohu, který 

nás dnes všechny volá, abychom kráčeli stezkou tvořivé věrnosti. Minulost není námětem neplodné 

kontemplace, nýbrž impulsem, abyste kráčeli dopředu, opřeni o jistotu Dobré zvěsti Pána Ježíše Krista.  

S vřelým pozdravem 

 
P. Robert F. Prevost 

Generální Převor OSA 
 

 

Pouť do Polska 

 

Od 25.5. do 27.5. organizujeme spolu s farností sv. Vojtěcha (u Národního divadla) pouť do Polska do poutních 

míst Licheň a Częstochowa.  Je možné se přihlásit v sakristii. Více informací o cenách zájezdu dodá P. Vít.  

 

 

Pašije 
 

Mládež našeho kostela připravila na Velký pátek Pašije. Po obřadu Velkého pátku okolo 19:30 hodin jste 

všichni pozváni na průvod na Petřín, při kterém se budou hrát pašije. Průvod  se uskuteční za doprovodu 

velkopáteční hudby. Přijďte s námi tvořit novou tradici ve farnosti a nebojte se vyjádřit veřejně, že patříte 

ke Kristu! 
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IN MEMORIAM 
P. Václav Vít Mareček, OSA 

 

4. 9. 1917-7.4.2004 
Tou snad nejcharakterističtější vlastností otce Víta Marečka, OSA, byla jeho hluboká láska 

k lidem. Po celých krátkých devět let, která jsem mohl prožít v jeho blízkosti, jsem si mohl být 

jist, že jeho den nezačne jinak než pomocí těm, kteří se na něj obraceli o pomoc, radu nebo lekce 

latiny či řečtiny, nejlépe ovšem obou jazyků. Po uplynulých 25 let měl otec Vít na starosti třetí 

augustiniánský řád: jako skutečný znalec díla sv. Augustina byl k tomu osobou nejpovolanější. 

Do paměti se vryly fronty penitentů před jeho zpovědnicí vždy před Vánoci, Velikonoci a 

tradičně první pátek v měsíci, po celých 38 let služby u svatého Tomáše. Kdosi otce Víta nazval 

„zpovědníkem Prahy“. Tento neohrožený kněz, zocelený nejprve krutou dobou nacistického 

protektorátu a poté pěti lety internace v komunistickém koncentráku pro duchovní, dokázal i v té 

nejtíživější totalitě poskytovat rady, napomenutí a rozhřešení, a slovem i příkladem své služby 

vychovat uprostřed ubíjející marxistické „utopie“ novou generaci nadšených věřících katolíků. Historky o výsleších státní 

policií, kterou jeho tajné katechetické kursy a pastorační aktivity především mezi mladými lidmi musely notně 

znepokojovat, se staly bezmála legendárními. A přece pater Vít, jak byl „domácky“ oslovován svou augustiniánskou 

komunitou, byl člověk uzavřené povahy a své názory otevřeně vyjadřoval jen zřídka – pokud tak však učinil, nemohlo být 

pochyb o tom, na jaké straně stojí. Svým neobyčejným ohledem na druhé a citlivostí dokázal často přispět k utišení 

rozepří a uzdravujícímu kompromisu.  

Nejčastěji bylo otce Víta možné zastihnout zabraného do studia v jeho knihami obloženém pokoji nebo v usebrání před 

Nejsvětější Svátostí v domácí kapli svaté Rity. A pak ovšem při jeho nezbytné procházce kolem kláštera. Naše 

společenství a farnost u sv. Tomáše mnoho dluží tomuto muži podle slov Písma „spravedlivému, který miloval Boha a žil 

podle jeho přikázání.“ Bratře Víte, odpočívej v pokoji, který nemá konce.   
       P. William Faix, OSA v Tolle Lege  květen 2004 č. 83 

(4.4. ve 12,15 hod bude za P. Marečka sloužena mše sv.) 

Malé zamyšlení Mons. Václava Malého 

Český rozhlas odvysílal 9.března v pořadu „Jak to vidím“ příspěvek Mons. Václava Malého.  

U příležitosti udělení Ceny Arnošta Lustiga, která byla světícímu biskupovi pražskému Václavu Malému 

udělena za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost, na tohoto spisovatele krátce zavzpomínal. Vzpomínku 

ukončil slovy: Byl to člověk, který přes všechno zlé, co vytrpěl, nezatrpkl, ale dovedl se radovat z daru života. 

Lidé, kteří jsou plni svého vnitřního bolu, otravují své okolí, ale to on nikdy nedělal. Byl to realista, který si 

nedělal iluze, ale měl nadhled a žil z naděje. 

Při přebírání této ceny Václav Malý zmínil, že žijeme v době bez ideálů, že všechno plyne ze dne na den a svět 

se zdá být černobílý. Jako jednu z příčin vidí i ve stálém masírování sdělovacími prostředky, jak se všechno 

zdražuje, protože je krize, a že bude ještě hůř. Lidé jsou tím znejistěni a bojí se, co bude příští den. A proto nám 

radí, abychom mysleli v širší perspektivě a uvědomili si, co je v životě nejdůležitější. Sociální jistoty jsou 

důležité, ale nejsou nám trvale dány, musíme o ně usilovat. Některé sociální vrstvy i u nás prožívají těžké časy, 

ale zatím se nedá říci, že by lidé přímo hladověli. Jsou však země, kde je velká chudoba. My máme to štěstí, že 

patříme do bohaté části světa. Ideály nás vedou k tomu, abychom o něco usilovali. Je důležité, aby člověk byl 

člověkem. Aby byl zakotven, měl vztahové zázemí, aby měl okolo sebe lidi, kterým může důvěřovat a se 

kterými se může potěšit. Protože především tohle ocení, až ho potkají těžkosti, stáří, nemoci a bezmoci.  

Také se zmínil o půstu, který se dříve chápal především jako půst od nějakých dobrot, od masa a alkoholu, což 

je dobré, ale zároveň bychom se měli postit od něčeho, na čem jsme závislí. Půst také znamená navštívit 

nemocné a staré a podat ruku i tomu, s kým jsme se poškorpili. Je dobré se uskromnit v jídle i pití, ale mnohem 

těžší je najít cestu k druhému. Ten, kdo se chce opravdu připravit na velikonoce, by si měl uvědomit kým je a 

kam směřuje a očišťovat své vztahy vůči druhým i vůči sobě. 

Zdena 
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Rozpočet farnosti na rok 2012 

     

Příjmy  Výdaje 

Kostelní sbírky 200 000 Kč  Spotřeba materiálu 170 000 Kč 

Dary na kostel a pastoraci 300 000 Kč  Spotřeba energie 130 000 Kč 

Celkem 500 000 Kč  Opravy a udržování 20 000 Kč 

   Příspěvek na charitu 20 000 Kč 

   Náklady na pastoraci 125 000 Kč 

Náklady na pastoraci  Svépomocný fond 20 000 Kč 

Setkání august. mládeže  10 000 Kč  Ostatní služby a náklady 15 000 Kč 

Farní slavnosti 15 000 Kč  Celkem 500 000 Kč 

Oslavy 750. výročí  30 000 Kč    

Setkání ministrantů 5 000 Kč    

Ostatní pastorační náklady 65 000 Kč    

Celkem 125 000 Kč    

     

V deníku s nejvyšším nákladem v Praze vybízejí čtenáře k zasílání připomínek a stížností k dění v metropoli. 

To se děje ve  velkém počtu, neboť je to odměněno honorářem a koneckonců, vždy se něco najde. Nebylo by 

lepší zveřejnit něco kladného, milého na povzbuzení? Naše víra toto nabízí zcela nezištně a dokáže vnímavého 

člověka povzbudit, dodat mu sílu a chuť k tomu udělat něco nejen pro sebe, ale i pro ostatní. Zároveň lze i 

ukázat velkému počtu lidí, že křesťanství i přes stáří několika tisíciletí je stále aktuální, moderní a čeká je velká 

budoucnost. Vzhledem k tomu, že je deník bezplatně šířen, je financován z reklamy a příspěvky jsou  

zpoplatněny, není možnost články platit, ALE: zveřejňuje příspěvky reagující na nějaký již uvedený článek. 

Máme tedy možnost 350 000 čtenářů denně dát naději a smysl dalšího života. 

Příspěvky na dopisy@metro.cz  nebo www.facebook.com/denikmetro  vzkazy za 6,- Kč ve formátu METRO 

VZKAZ na číslo 9001106. Pište ! 

Jarní vycházka do NPP Medník 
Zveme všechny zájemce na společnou jarní vycházku do Posázaví (asi 20 km J od Prahy). Sraz bude na nádraží 

Praha – Braník v sobotu 14. dubna 2012 v 9,30h (odjezd v 9,40h). Pojedeme vlakem do zastávky Petrov u 

Prahy a pak už se vydáme pěšky po zeleně značené cestě přes Pikovice a Hradištko (zámek dříve ve vlastnictví 

premonstrátského kláštera na Strahově, nepřístupný) k modře značené cestě (Brunšov), po níž dojdeme opět 

k zeleně značené pěšině (Třebšín). Odtud se později napojíme na naučnou stezku (NS) Medník (z roku 1965 – 

1. oficiální NS na území tehdejšího Československa), která nás zavede do Národní přírodní památky (NPP) 

Medník (ochrana habrových doubrav a bučin s výskytem kriticky ohrožené liliovité rostliny kandík psí zub). 

Vycházku ukončíme opět na zastávce Petrov u Prahy (odjezd do Prahy ve 14,41h, 15,20 h, nebo v 17h). 

Svačinu a pití s sebou. Celková délka vycházky je asi 10 km. 

 
 

                                                                           1. června 2012                                         

V pátek 1. června je připravená v několika diecézích naší země kulturní a náboženská akce nazvaná “Noc kostelů“. 

Probíhá od 18,00 hodin (od 17,50 bude společné zvonění zvonů všech kostelů) do půlnoci. Ve všech kostelech, které se 

účastní projektu, budou připraveny různé programy, do kterých se můžete zapojit. Nás kostel se tento rok připojí už 

potřetí se zajímavým programem.Více informací najdete na www.nockostelu.cz 

mailto:dopisy@metro.cz
http://www.facebook.com/denikmetro,vzkazy
http://www.nockostelu.cz/
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Poznáváme sv. Augustina 
www.svatyaugustin.cz 

Křest sv.Augustina 

Na začátku března roku 387 dorazila Augustinova skupina z venkovského statku v Cassiciacu severně od 

Milána po půlročním usebrání a  katechumenátu zpět do císařského města. Všichni, kteří toužili po přijetí 

křesťanské víry v tradičním velikonočním termínu, se museli u biskupa přihlásit nejdéle do začátku postní doby 

a Popeleční středa v tom roce připadla přesně na 10.března. Samotné udílení křtu na Bílou sobotu byl tehdy 

vlastně jediný termín stanovený církví, kdy se pořádaly  křty všech  uchazečů a katechumenů, na případný jiný 

termín bylo potřeba mimořádného povolení. V období mezi Popeleční středou a Bílou sobotou probíhaly tedy 

také pro Augustina, jeho syna a několik přátel pravidelné hodiny výuky vedené určeným knězem, kdy byli 

kandidáti poučováni o smyslu jak křtu, tak i biřmování a také prvního svatého přijímání. Vzhledem k tomu, že 

se tehdy z několika důvodů udílel křest většinou až dospělým lidem, přijímali kandidáti na Bílou sobotu tedy 

hned trojí svátost – křtu, biřmování a zároveň hned prvního svatého přijímání. V hlavním milánském kostele 

tyto svátosti udílel biskup, který tento hlavní stánek spravoval, tedy charizmatický a miláňany nesmírně 

oblíbený a neohrožený politik, biskup Ambrož. Je jen náhodou, že se svatým Augustinem měli  jedno společné 

– oba se jmenovali Aurelius, tedy Aurelius Ambrosius a Aurelius Augustinus. V době čtyřicetidenní přípravy 

už Augustin v Miláně navštěvoval velmi pilně převážně Ambrožovy bohoslužby, aby do sebe vštípil maximum 

z jeho kázání a zároveň i z novinky v západní církvi - zpěvů při bohoslužbě. Ty při liturgii poprvé pevně zavedl 

právě on a Augustinovi se velmi líbily. V  té době Augustin rozhodně neměl ani tušení o svém budoucím 

kněžství (nikdy ho neplánoval) a  následné biskupské funkci, ale když se tak po létech v africkém Hippo Regio 

stalo, zavedl hudbu a ambrosiánské bohoslužebné zpěvy i tam. Augustin se ve zbývajícím čase zabýval i 

dopisováním textů, které začal psát na venkově a také pokračoval ve svých objevech na filozofickém poli. 

Spisy, které dokončoval, nebo právě začal psát, se pochopitelně zatím nemohly týkat teologie, protože v oboru, 

který ho později tolik proslavil a na kterém církev upevnila velmi mnoho ze svého učení, byl ještě v roce 387, 

tedy ve svých téměř 33ti létech, téměř naprostý začátečník. Do Bílé soboty se mu ale podařilo dopsat knihu o 

gramatice a jednu část zamýšleného velkého encyklopedického díla o hudbě, která ho nejvíc zaujala a 

inspirovala především právě v Miláně. Čas přípravy rychle uběhl a 22.dubna na Zelený čtvrtek stál Augustin 

s přáteli a mnoha dalšími katechumeny v chrámě před shromážděným lidem, aby společně odříkali Vyznání 

víry. Od čtvrteční půlnoci až do sobotního půlnočního křtu následoval přísný půst. Na Bílou sobotu trval obřad 

za svitu svíček a loučí až do rána. Začínal vkládáním rukou biskupa nad každým katechumenem, pokračoval 

trojími sliby věrnosti a poslušnosti Božím zákonům s obličejem odvráceným na východ, a poté každému biskup 

dechl do obličeje symbolicky Ducha svatého. Následovalo poznamenání křížem na čele, ústech, na uších a na 

prsou a poté se četly dlouhé žalmy. Po skončení těchto obřadů se všichni katechumeni konečně odebrali do 

křestního baptisteria, které bylo vždy mimo chrám v přilehlé kapli. Následovalo poslední trojí odřeknutí se 

satana a jeho skutků a pak byl každý pomazán posvěceným olejem. Celá náročná slavnost vyvrcholila  trojím 

kompletním ponořením každého jednotlivce v nádrži. Při trojím ponoření každý biskupovi odpovídal na otázky 

víry z Kréda. Následovalo samotné pokřtění, poté znovu pomazání olejem a pak už biskupovi pomocníci 

navlékli Augustinovi a všem dalším bílý háv. Pak pokračoval obřad  biřmování poznamenáním kříže na čele a 

následoval akt, který neměl nikde jinde, než u milánského biskupa obdobu – Ambrož před každým 

katechumenem poklekl, a omyl mu symbolicky nohy. Augustin a všichni ostatní pak dostali svíci a už za svítání 

se vrátili v průvodu zpět do chrámu, kde pokračovala bohoslužba. Při ní všichni pokřtění zároveň poprvé 

přijímali podobojí. Ještě během bohoslužby byl nakonec všem přítomným podáván pohár mléka smíchaný 

s medem.  

Ranní slunce, které po ukončení obřadů nakonec už silně svítilo, bylo pro Augustina více než symbolické 

naznačení jeho konečně nalezeného štěstí.         Marcel. 

** V tomto měsíci mají narozeniny tito naši farníci: 
Eliška Jelínková 2.4.; Renata Drahotová 3.4.; Milan Schuller 5.4.; Marie Trefná a František Futera 8.4.; Jiří Skružný 

11.4.; Věra Schullerová a Eva Vernerová 12.4.; Libor Menšík a Martin Pola 19.4.; Mahulena Křenková 19.4.; Filip 

Vlasák 21.4.; Stanislava Futerová a Michaela Hovorková 24.4.; Stanislav Futera 25.4.; Kateřina Strnadlová 26.4. 

http://www.svatyaugustin.cz/
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Víš, že…? 
* Modlitba Taizé v naší farnosti tento měsíc na Zelený čtvrtek v kapli sv. Doroty - 5. dubna  2012 od 21,00 

hod. 

* Jarní setkání  ministrantů probíhá od 20. do 21. dubna. Sraz v klášteře v 15 hodin 

* Pozor!! V pátek 13. 4. jsme všichni pozváni na pracovní brigádu do naší školy na Praze 4. Sraz od 16,30 

před školou, Hornokrčská 3. Praha 4. 

* Během augustiniánského týdne, od 23. do 27. dubna, nebude večerní mše sv. v 19,00 hodin. 

* Chcete každý den dostat e-mail s malým zamyšlením sv. Augustina? Pošlete nám svou e-mailovou adresu 

na osaprag@augustiniani.cz  

* 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.    

* 19. května pořádáme 15. pouť do kostela ve sv. Dobrotivé v Zaječově. Je možno se přihlásit v sakristii. 

* Dětský tábor 2012: od 15. července do 24. července. Sv. Dobrotivá, Zaječov. Už přijímáme přihlášky. 

Formulář na www.augustiniani.cz 

Dobrou chuť 
Tvarohový koláč z drobenky 

Vajíčka jsou poslední dobou velkým problémem, a tak mám dneska pro Vás jeden recept bez nich. 

Na drobenku budeme potřebovat: 1 hrnek polohrubé mouky, půl hrnku moučkového cukru, 10 dkg másla a půl 

sáčku prdopeč. 

Na nádivku budeme potřebovat: 50 dkg měkkého tvarohu, 110 ml zakysané smetany, půl hrnku moučkového 

cukru, 1 vanilkový cukr, 15 dkg nakrájeného ovoce. Nevěděla jsem, jaké honem ovoce použít, tak jsem vrstvu 

tvarohu posypala nahrubo nastrouhanými jablky a posypala trochou cukru se skořicí. 

Uděláme si drobenku z mouky, másla, cukru a prášku a polovinu z ní nasypeme do vymazané a moukou 

vysypané formy  (já použila dortovou formu o průměru 24 cm a vyložila jsem ji pečícím papírem). Smícháme 

suroviny na náplň a opatrně směs nalijeme na drobenku. Na to pak nasypeme zbytek drobenky. Pečeme 

v předehřáté troubě na 180 stupňů asi 45 minut, drobenka začne mít světle hnědou barvu.  

Přeji Vám krásné prožití Velikonoc.                                                                                                       Hanka 

XIV. Augustiniánský týden 
„Sv. Augustin a augustiniáni v Čechách: 750. let  ve službě evangelia“ 

23.4-27.4.2012. Klášter sv. Tomáše, Praha 1 
Program 
23. dubna 

17:30 Koncert  Benefiční koncert pro praktickou a speciální školu v Růžinovské s účinkováním dětí školy sv. 

Augustina a  školy v Růžinovské 

18:30 Zahájení výstavy:  „Sv. Augustin a augustiniáni v Čechách“ 

19:00 Španělské víno  

24. dubna 

18:00 Přednáška  PhDr. P. William Faix, OSA: „750 let augustiniánů v Čechách“ 

19:00. Mše sv.  Slavnost obrácení sv. Augustina 

25. dubna 

18:00 Křest knihy:  Mgr. P. Jan Nep. Jiřiště: „Kostel a klášter sv. Václava v Bělé pod Bezdězem“ 

18: 30  Přednáška  P. Francis Chambers, OSA: Sv. Augustin a přátele 

26. dubna 

12:15. Slavná mše svatá.  Svátek Panny Marie Matky dobré rady  

18:00 Přednáška  Dr. Václav Němec: „Křesťanská konverze jako uzdravení vůle podle sv. Augustina“ 

27. dubna 

18:00 Přednáška P . Mgr. Antonio Rivas, OSA: „Sv. Augustin v době krizí“ 

mailto:osaprag@augustiniani.cz
http://www.augustiniani.cz/
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Bohoslužby o velikonocích 2012 
 

Datum Den Hodina Bohoslužba/pobožnost 

 

Poznámka 

 

Kostel 

 
1.4.2012 

KVĚTNÁ 

NEDĚLE  

 11,00 
 
 
14,30 
 
 
 
17,00 

Mše sv.  
 
 
Křížová cesta (Petřín) 
 
 
 
Mše sv. (česky) 

S žehnáním ratolestí. 
Průvod s oslíčkem 
od kostela 
Pražského Jezulátka 
do kostela sv. 
Tomáše (česky-
anglicky-španělsky) 
S žehnáním ratolestí. 

Kostel sv. Tomáše 

5.4.2012 ZELENÝ 

ČTVRTEK 

17,00   
 
 
18,30   
 
 
 
18,45 
 
 
 
21,00 

Večerní mše na 
památku Večeře Páně.  

Večerní mše na 
památku Večeře Páně 
(anglicky).  

 
Večerní mše na 
památku Večeře Páně 
(španělsky). 

 
Společná adorace  

 Kostel sv. Tomáše 
 
 
Kostel sv. Tomáše 
 
 
 
Kaple sv. Barbory 
 
 
 
Kaple sv. Doroty 

6.4.2012 VELKÝ PÁTEK 18,00  
 
18,00 
 
 
18,00 
 
 
19,30 

Obřady Velkého pátku.  
  
Obřady Velkého pátku  
(anglicky). 

 
Obřady Velkého pátku  
(španělsky). 
 
Pašije a společná 
Křížová cesta 

 
 
  
 

Kostel sv. Tomáše 
 
Kostel sv. Josefa 
 
Kostel sv. Tomáše 
 
Kaple sv. Barbory 
 
Kostel - Hora Petřín 

7.4.2012 BÍLÁ SOBOTA 
(kromě 
bohoslužeb 
velikonoční 
vigilie) 

10,00 -
12,00  

Zpověď (česky – 
anglicky - španělsky). 

Žehnání velikonočních 
pokrmů. 

 Kostel sv. Tomáše 

 VELIKONOČNÍ 

VIGILIE 

20,00  Velikonoční vigilie a 
Vzkříšení.  
(česky–anglicky– 
španělsky)  

 Kostel sv. Tomáše 

8.4.2012 ZMRTVÝCH- 

VSTÁNÍ PÁNĚ 

 9,30 
11,00 
12,30 
17,00 

Česká mše sv.  
Anglická mše sv.  
Španělská mše sv.  
Česká mše sv. 

Průvod v kostele  
Průvod v kostele. 

Kostel sv. Tomáše 
Kostel sv. Tomáše 
Kostel sv. Tomáše 
Kostel sv. Tomáše 

9.4.2012 PONDĚLÍ 

VELIKONOČNÍ 

 9,30  Česká mše sv. 
 

Průvod v kostele. 
Žehnání 
velikonočních 
pokrmů 

Kostel sv. Tomáše 

 

Radostné a nadějeplné Velikonoce! 
 

 

Pro vnitřní potřebu církve vydává 

©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2012  

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 a náměty.  

mailto:osaprag@augustiniani.cz
http://www.augustiniani.cz/

