
Tolle    Lege 
 

Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Duben 2013, r. XVII. č. 183 

„Bůh  je zdrojem našeho štěstí, on je cílem našeho snažení“. (Sv. Augustin) 

 

KRISTUS Z MRTVÝCH VSTAL, JÁSEJME A RADUJME SE !  

ALELUJA   ALELUJA   ALELUJA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Zpívejme Aleluja zde na zemi, 
kde jsme ještě plni starostí, 

abychom je jednou mohli zpívat ´tam´ v jistotě... 
Zpívejme Aleluja dnes ne proto,  

abychom se radovali z klidu, 
ale abychom našli útěchu v trápení. 

Tak jako zpívali poutníci: 
Zpívej, ale kráčej dál! 

Zpěvem se těš v nouzi, nebuď rozmrzelý! 
Zpívej a kráčej dál“! (Sv. Augustin) 

 

Radostné a nadějeplné Velikonoce! 



2              www.augustiniani.cz                 Tolle Lege                                           Duben 2013 
 

Potkala jsem… 
Hanička už nechce chodit na náboženství. Jako jediná ze třídy odpověděla špatně při biologickém testu na 

otázku „ Co víme o vzniku života na Zemi?“ 

Přesto, že všechny ostatní odpovědi měla správně, věta  „Příčinou života na Zemi je Bůh“ byla hodnocena jako 

nevědecký výmysl, který si může říkat s katechetkou, nebo ve spolku lidí, kteří si myslí, že země je placatá a 

nesou ji slůňata a celkově dostala dvojku.  

Navíc se jí všichni spolužáci smáli. 

E.B. 

Novéna k Božímu milosrdenství 
 

Ráda bych připomněla, že se začíná na Velký pátek modlit Novéna k Božímu milosrdenství a končí v sobotu 

před 2. nedělí velikonoční. Tato neděle je svátek Božího milosrdenství (7.4.) Ra 

V řadě zjevení pověřil Pán Ježíš sv. Faustynu Kowalskou (+1938 v Krakově), aby vybízela lidstvo k hluboké a 

neochvějné důvěře v Boží milosrdenství. Novéna k Božímu milosrdenství, kterou ji Ježíš přikázal napsat a konat 

před svátkem Milosrdenství, začíná na Velký pátek a končí v sobotu před 2. nedělí velikonoční. Tato neděle je 

svátek Božího milosrdenství. Novéna uvedená v deníčku sv. Faustyny byla poprvé vytištěna v Krakově v r. 1937, 

rok před smrtí světice. 

Pán Ježíš řekl sv. Faustyně: „Toužím, abys během těchto devíti dní přiváděla duše k 

prameni mého milosrdenství, aby načerpaly síly a osvěžení i všechnu milost, kterou 

potřebují v těžkostech života, a zvláště v hodině smrti. Každého dne přivedeš do mého 

Srdce jinou skupinu duší a ponoříš je do toho moře mého milosrdenství. A já všechny 

tyto duše uvedu do domu mého Otce. Budeš to dělat v tomto i v budoucím životě. A 

žádné duši, kterou uvedeš do zdroje mého milosrdenství, nic neodmítnu. Každého dne 

budeš prosit mého Otce o milosti pro tyto duše pro mé bolestné utrpení.“ 

Novéna spočívá v prosté modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. V Deníčku sestry 

Faustyny je však zaznamenána ještě rozšířenější novéna, kterou jí Pán Ježíš nadiktoval 

pro ni samotnou. Uvádíme ji zde také pro ty, kteří se chtějí pomodlit novénu v této 

rozšířené verzi. 

1. den: Modleme se o milosrdenství Boží pro celé lidstvo, zvláště pro hříšníky. + Korunka k 

Božímu milosrdenství 

2. den: Modleme se za kněze a řeholníky, skrze něž stéká Boží milosrdenství na lidstvo.  + Korunka k 

Božímu milosrdenství 

3. den: Modleme se za všechny věrné křesťany. + Korunka k Božímu milosrdenství 

4. den: Modleme se za pohany a nevěřící, kteří ještě neznají Boží milosrdenství. + Korunka k Božímu 

milosrdenství 

5. den: Modleme se za bloudící ve víře. + Korunka k Božímu milosrdenství 

6. den: Modleme se za malé děti a duše, jež se jim podobají. + Korunka k Božímu milosrdenství 

7. den: Modleme se za ty, kteří uctívají Boží milosrdenství a šíří v ně důvěru, a tím se stávají živým 

obrazem milosrdného srdce Ježíšova. + Korunka k Božímu milosrdenství 

8. den: Modleme se za duše v očistci, aby proudy krve Ježíše Krista mírnily a zkrátily jejich utrpení, 

jímž splácejí dluhy své viny Boží spravedlnosti. + Korunka k Božímu milosrdenství 

9. den: Modleme se za vlažné duše, jež byly příčinou strašných bolestí Krista Pána v Getsemanech. + 

Korunka k Božímu milosrdenství 

Korunka se modlí na Růženci: Začíná znamením kříže „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ a pokračuje 

modlitbami Otče náš, Zdrávas, Věřím v Boha. Dále se pětkrát opakuje desátek, složený z modlitby „Věčný 

Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za 

hříchy naše i celého světa“ na zrnkách pro Otče náš a desetkrát opakované věty „Pro jeho bolestné utrpení 

smiluj se nad námi a nad celým světem“ na zrnkách pro Zdrávas. Korunka je pak zakončena modlitbou, která 

se skládá z třikrát opakovaného: „Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým 

světem.“                      Radka D. 

http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/modlitby-svetcu/korunka-k-bozimu-milosrdenstvi.html
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Papež naděje a radosti 
 

Každá revoluce začíná vždy zdola! Papež František je 

revolucionář, který zná velmi dobře situaci normálního člověka 

řešícího každodenní problémy. Je to papež, který až do 

okamžiku svého zvolení žil a pracoval mezi lidmi. Je to pastýř, 

který byl se svým stádem v Buenos Aires, a zná jeho problémy, 

radosti a starosti; a ví, že jako pastýř nemůže být k tomu 

lhostejný. Je to papež, který mluví jazykem normálního 

člověka, který je pokorný, který se usmívá, který mluví gesty, 

který žije skromným způsobem života, jako sv. František z 

Assisi, od kterého si vzal jméno. Je to papež, který umí 

komunikovat a chápe, že je třeba, aby církev, jak říkal jeho 

předchůdce Jan Pavel II, byla budovou se skleněnými stěnami, do níž se každý může podívat a vidět, co je 

vevnitř. Je to papež naděje a radosti pro katolickou církev, která se potřebuje nad sebou zamyslet a 

komunikovat se světem bez toho, aby ztratila vlastní identitu; papež, který ví, že je třeba bojovat proti zlu, které 

i v církvi existuje, a dělat to tak, že on sám bude příkladem – tím, že je opravdovým pastýřem, a ne jen 

úředníkem a teologem. Je to papež, který bude bojovat proti hříchům a skandálům v církvi způsobem, který 

charakterizoval sv. Augustin: milovat hříšníka, ale nenávidět hřích. Je to papež „restartu“, který ve své první 

homilii vybídl vrátit se ke způsobu života, o kterém čteme v Bibli a který by měl být pro křesťana zásadní: k 

věrnosti v následování Ježíše Krista radostným a skromným způsobem. 

 

Papež chce, aby církev byla dobrá a aby byla věrná Tomu, komu patří. Chápe, a zároveň žádá, aby byla dobrá, 

aby nezapomněla na své původní poslání. To má začínat právě u těch, kteří mají nějakou zodpovědnost – a 

pokračovat u každého katolíka. Pak nebude třeba si dělat starosti, protože sám Bůh se bude o svou církev starat. 

Vedle toho papež patrně bude  pokračovat ve výzvě a pozvání Jana Pavla II: „Nebojte se! Buďte otevření, 

protože je-li Bůh s námi, kdo je proti nám?“ 

 

Do papeže Františka církev vkládá nejen naději, že bude schopen církev očišťovat a bojovat, jako dobrý jesuita, 

proti všemu, co v ní není v pořádku, ale hlavně důvěru, že bude také schopen vést dialog se sekulárním světem. 

Situace křesťanství a katolicismu prožívá krizi: křesťanské hodnoty se ztrácejí, ale tím i církev ztrácí na 

důvěryhodnosti. Od papeže Františka se očekává, že bude pracovat na tom, aby lidé znovu církvi věřili – nejen 

jako instituci, ale jako matce – a aby v ní viděli místo, kde každý může 

najít útočiště a duchovní útěchu.  

 

Evropa byla během několika staletí hlavním evangelizátorem světa. 

Stačí vzpomenout, kolik misionářů z evropských zemí cestovalo do 

Ameriky a do Afriky. A nyní nastal čas, jak bylo předpovídáno, kdy 

Afričané a Američané budou reevangelizovat Evropu. To je také, 

myslím si, další z důvodů, proč se stal papežem František. Křesťanství v 

Latinské Americe žije a Evropa, jestliže chce být symbolem pro lidi 

tohoto století, teď potřebuje získávat radost a naději ze života 

amerických křesťanů a katolíků. Křesťanství je radost, otevřenost, 

naděje,  solidarita,  služba… a to všechno papež František má.   

 

Ale tu práci nemůže dělat sám; každý člověk, který věří v potřebu 

revoluce nebo restartu, by měl papeži pomáhat. Ale jak? On sám to řekl 

při svém prvním poselství: „Modlete se za papeže!“  
 

P. Juan, OSA 
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Láska je jako hořká čokoláda 
Když tedy Kristus trpěl v těle, i vy se vyzbrojte týmž smýšlením, to je: ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem, 

aby strávil čas, který zbývá k žití v těle, nikoliv podle lidských vášní, ale podle Boží vůle. 

 (1. list svatého Petr) 

Milý bratře, sestro, přečti si tento verš ještě jednou a pomalu, po jednotlivých větičkách. Chvála Bohu nejsme 

pronásledování jako křesťané v Sýrii či na jiných místech, ale zakoušíme své každodenní pachtění, trápení a 

nejistoty. Nikde není napsáno, že budeme žít šťastně, bez námahy a v neustálé extázi radosti, ale naopak, sám 

Petr píše věřícím…aby strávil čas, který zbývá k žití v těle. Žijeme, jakoby věčně – plánujeme, občas kujeme 

pikle, ale přitom nevíme dne ani hodiny a jsme jako list ve větru. A to se týká jak chudého tak bohatého. Život 

máme pevně v rukou asi tak, jako když do dlaně nabereme vodu a snažíme se jí vší silou své vůle udržet v naší 

moci, v našich dlaních. Toto vědomí ti dá moudrost lásky a vysvobozuje z iluzí.  

Mladému zamilovanému člověku pomůže vidět za horizont zamilovanosti, neboť po zamilovanosti přichází 

šedý stereotyp, který prověří opravdovost lásky – o tom by mnozí rodiče mohli vyprávět, ale mladí často nevěří 

a musí zakusit křehkost lidské lásky a často jejich srdce je zjizvené rozchody v partnerství – často příliš krutá 

daň za poznání, že láska není bez kříže. Mládežníci a manželé, přátelé, Velikonoce tu jsou pro vás! Rozjímejte, 

co znamená milovat druhého člověka! Člověka hříšného, nikoliv anděla! Člověka, jenž je schopen říci – již tě 

nemiluji! V této chvíli se můžete ocitnout na Kristově kříži. 

Zdá se to příliš tvrdé a taková láska neuskutečnitelná. Svatý Petr nám připomíná, že nemáme žít podle lidských 

vášní. Vášně se mění a člověk je schopný oklamat sám sebe. Toto znají dobře politici, kteří znají heslo: „Lid 

chce být klamán!“ A tak říkají lidu, co chce slyšet. A lidi jsou oklamáni, neboť svoji víru dali do rukou druhého 

hříšného člověka. Cílem víry je Bůh, nikoliv druhý člověk. K Bohu mají pozvezdnout své oči manželé, mladí a 

přátelé. Potřebujeme být schopní hledět společně jedním směrem. Skoncovat s hříchem neznamená přestat 

hřešit. Toho se dočkáme až v nebi. Skoncovat s hříchem znamená ptát se a činit Boží vůli. „Pane, jaká je tvá 

vůle?“  „Buď vůle tvá, jako v nebi tak i na zemi.“ „Ježíš poklekl, a modlil se takto: „Otče, chceš-li, odejmi ode 

mne tento kalich! Ale ne má nýbrž tvá vůle se staň!“ Tu se mu zjevil anděl z nebe a posiloval ho.“ (L 22:41-43) 

Dál ten příběh známe.  Umíte si představit, že by Ježíš řekl něco ve smyslu: „Víš, drahý Otče – mně se to teď 

nehodí. Jsem unavený a chtěl bych si jít zdřímnout spolu s mými bratry (apoštoly). 

Čas, místo a okolnosti k projevení lásky si nevybíráme. Často nás Pán zastihne jako spící apoštoly, ale přeji 

vám, aby vás zastihl také v modlitbě. Toužíme po lásce. Toužíme být milováni i milovat. Ale když chceme 

učinit akt lásky a „zakousneme se“, zjistíme, že láska není tak sladká, jako ve filmu. Pamatovat na kříž 

znamená prakticky, opravdově a reálně milovat – nežít v iluzi. 

„Proč spíte? Vstaňte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení.“ (L 22:46) 

Br. Miroslav Orel, OSA 

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.   

(8.4. ve 12,15 hod bude za P. Marečka sloužena mše sv.)                    P. William Faix, OSA v Tolle Lege  květen 2004 č. 83 
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Víš, že…? 
 

* Modlitba Taizé v naší farnosti první čtvrtek v měsíci - 4. dubna  2013 od 19,30 hod. 

 

* Během augustiniánského týdne, od 22. do 26. dubna, nebude večerní mše sv. v 19,00 hodin. 

 

* 11. května pořádáme 16. pouť do kostela ve sv. Dobrotivé v Zaječově. Je možno se přihlásit v sakristii. 

 

* Dětský tábor 2013: od 2. července do 11. července. Sv. Dobrotivá, Zaječov. Už přijímáme přihlášky. 

Formulář na www.augustiniani.cz 

 

* V sobotu 20. 4. jsme všichni pozváni na pracovní brigádu do kláštera sv. Doobrotivé. Sraz v 9,30 před 

klášterem. Konec ve 17,00 hodin. 

 

* Katecheze pro dospělé: Setkání každou středu od 19,30 v klášterním refektáři. Je to setkání určené 

k prohlubování poznatků křesťanského života. Všichni jsou vítáni. Téma: Rok víry 

 

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

na osaprag@augustiniani.cz. 

 

* Potápěčský klub „Barracuda“, spojený s farností, nabízí kursy potápění (systém CMAS) a možnost 

uskutečnit ponory. Zájemci mohou kontaktovat Ramona 774 717 049 nebo Antonia 608 227 686 

 

 Jarní výlet 

Zveme všechny zájemce na jarní výlet do Posázaví v sobotu dne 27. dubna 2013. Sraz bude na nádraží Praha - 

Braník v 9,30 (odjezd vlaku 9,40) a pojedeme do Petrova. Návrat do Prahy v 15,54 nebo 17,23. Délka túry bude 

asi 10 - 15 km. Na naučné stezce se dovíme mnoho zajímavého nejen o fauně, flóře a přírodních poměrech 

Medníku a okolí, ale též o stavbě místní železniční tratě Posázavského pacifiku, vodáctví a trampingu. A snad 

také spatříme konečně vzácnou rostlinku kandík psí zub. 

 Jarní farní a školní ples  bude 19.4.2013  v Arcibiskupském paláci. Lístky můžete 
zakoupit na vrátnici kláštera anebo u Marie Šárové 

 
** 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. 

 

Na co se chystáme?
 

Noc kostelů (24.5.2013) 

 

10. farní slavnosti kostela sv. Tomáše 

Park Kampa. Sobota 1.6.2013. 
 

http://www.augustiniani.cz/
mailto:osaprag@augustiniani.cz
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Symboly Velikonoc 
Velikonoční beránek 
- v hebrejské tradici symbolizovaly ovce Izraelitu jako člena "Božího stáda", i židovský Bůh je označován za pastýře, 

který bere své ovce do náručí 

- v křesťanské církvi se beránek stal symbolem Božího Beránka, Krista a znázorňuje se s praporem vítězství 

- spojení vidí křesťané také s původně židovskou tradicí svátků Paschy, kdy se beránek zabíjel na památku vyvedení 

Izraele z egyptského otroctví 

 

Velikonoční vajíčko 
- protože vejce obsahuje zárodek života, bylo již odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení, v 

předkřesťanských dobách bylo někde dokonce dáváno do hrobu k mrtvému 

- vejce nacházíme již před křesťanstvím při pohanských oslavách jara 

- zvyk konzumovat vejce v době svátků souvisel pravděpodobně i s postem, který Velikonocům předcházel, a při kterém 

se vejce jíst nesměla, proto lidé netrpělivě čekali, až postní doba skončí 

- ve spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček doprovázený řadou obřadů a pověr 

- od nepaměti symbolizovalo vejce zárodečný chaos, ze kterého vznikl svět, ale také životní sílu, narození, nesmrtelnost, 

návrat jara a díky skořápce i pocit bezpečí 

- vejce něco skrývá, je jako zamčený hrob, ve kterém je přesto ukryt život 

- tady je zřetelné symbolické spojení se Zmrtvýchvstáním Ježíše a s křesťanskými Velikonocemi 

 

Velikonoční zajíček 
- v Bibli je zajíc řazen mezi stvoření "maličké na Zemi a moudřejší nad mudrce", symbolizuje chudé, skromné a pokorné, 

přesto se k němu křesťanství staví s jistým odstupem kvůli jeho užívání jako symbolu smyslnosti 

- v Byzanci byl zajíc ve zvířecí symbolice znakem Krista 

- v dnešní rozšířené evropské tradici je označován za toho, kdo o Velikonocích přináší vajíčka, nejlépe čokoládová 

- podle jednoho výkladu vzniklo spojení z toho důvodu, že zajíc na jaře hledá v blízkosti lidských obydlí potravu a jelikož 

je plachý a lidí se straní, je mu přisuzováno i tajné roznášení velikonočních vajec 

- jiný názor na vznik spojení velikonočního zajíce s vajíčkem poukazuje na zvyk, kdy se do chleba upečeného ve formě 

zajíce položilo velikonoční vejce, čímž se sdružily tyto dva symboly - není potom divu, že časem vznikla představa, že 

vajíčka snáší nebo přináší zajíc 

- bývalo také zvykem, aby kmotři zvali děti k tzv. honění velikonočního zajíce, to znamenalo, hledání ukrytých vajíček v 

zahradě  

Každodenní poděkování 
 

Děkuji Ti,že Ti sloužit smím, 

Za Tvou lásku, za ochranu Tvou, 

za to, že Ti zcela náležím. 

Děkuji Ti za pokrm 

i střechu nad hlavou,  

za vše převeliké, co mi dáváš  

i za vše malé, co mi ponecháváš,  

za všechny písně, jež kdy pro mne  

zněly, 

za tento okamžik i za život celý,  

za klidný sen i za bezesnou noc, 

za chvíle úsměvu i za bolesti,  

za to, že jen proto je mám nésti,  

abys mi s láskou přišel na pomoc  

a abych Ti byl ještě blíže. 

Děkuji Ti za temnotu kříže  

i za velikou září vzkříšení,  

jež sluncem věků je. 

Jen v ní  

plevel svých žalů uvidím kvést  

planě. 

Tak málo lidí Bohu děkuje. 

Přijmi můj dík i za ně. 

  

(ze starých katolických novin 

podepsáno – EP-)   
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Dobrou chuť 
 

Mramorovaný koláč 

 

Dostala jsem recept, vyzkoušela jsem ho, trošku změnila a nabízím ho i Vám k vyzkoušení. 

Na těsto budeme potřebovat: 10 dkg polohrubé mouky, 10 dkg hladké mouky, 10 dkg Hery, 2 lžíce vody, 1 

vejce a 1 vanilkový cukr. 

Na tvarohovou náplň budeme potřebovat: 50 dkg tvarohu, 25 dkg zakysané smetany, 2 vanilkové cukry, 3 lžíce 

pískového cukru, 3 vejce a podle původního receptu 6 dkg hořké čokolády s obsahem kakaa 60%, já jsem 

použila celou tabulku čokolády na vaření. Je to levnější a výsledek je, myslím, stejný. 

Uděláme si těsto a dáme ho na 30 minut odpočinout do lednice. Potom ho rozválíme a dáme do koláčové formy 

o průměru 24 cm a utvoříme okraj. Po dně ho propícháme vidličkou a předpečeme v troubě vyhřáté na 180 

stupňů asi 10 minut. 

Mezitím si připravíme náplň. Ve vodní lázni rozpustíme čokoládu a necháme trochu zchladnout. Ušleháme 

ostatní ingredience a náplň rozdělíme na dvě části. Do jedné zašleháme zchladlou, ale stále tekutou čokoládu. 

Na předpečený korpus dáme na střed 2 lžíce bílé náplně, na to 2 lžíce tmavé a střídáme to postupně, dokud 

máme co.  Jednotlivé vrstvy se postupně rovnoměrně roztékají a tvoří soustředné kružnice. 

Dáme koláč do trouby, kde jsme snížili teplotu na 160 stupňů a pečeme asi 40 minut. 

Vytvořili jsme mls plný tvarohu a čokolády a pak už jen sledujeme, jak vlastně na nás nic nezbylo, rodina nám 

to snědla. 

  

Hanka 

 

 

Rozpočet farnosti na rok 2013  

   

 

 

 

   

Příjmy  Výdaje  

Kostelní sbírky 

200 000 

Kč  Spotřeba materiálu 

120 000 

Kč  

Dary na kostel a 

pastoraci 

340 000 

Kč  Spotřeba energie 

130 000 

Kč  

Celkem 

540 000 

Kč  Opravy a udržování 75 000 Kč  

   Příspěvek na charitu 20 000 Kč  

   Náklady na pastoraci 

160 000 

Kč  

Náklady na pastoraci  Svépomocný fond 20 000 Kč  

Setkání august. mládeže  5 000 Kč  

Ostatní služby a 

náklady 15 000 Kč  

Farní slavnosti 20 000 Kč  Celkem 

540 000 

Kč  

Farní misie 70 000 Kč     

Ostatní pastorační 

náklady 65 000 Kč     

Celkem 

160 000 

Kč     
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XV. Augustiniánský týden 

„Sv. Augustin, muž víry a Eucharistie“ 
22. 4. - 26. 4. 2013 

Klášter sv. Tomáše, Josefská 8. Praha 1 

Program 
22. dubna 

 

18:00 Zahájení výstavy: „Zákon o majetkovém vyrovnání s  

církvemi u České provincie řádu sv. Augustina. Podklady  

k majetku a vize do budoucnosti“ 

 

18:30 Vít Machálek: „Sv. Augustin a hledání pravdy 

 v chaotické době“ 

 

23. dubna 

 

18:00 P. Mgr. Antonio Rivas, OSA: „Sv. Augustin a Eucharistie“ 

 

24. dubna 

 

Slavnost Obrácení sv. Augustina 

19:00 Mše svatá  

Kázání: Mgr. P. Vít Mariusz Marciniec, OSA: „Sv. Augustin, muž víry“ 

  

25. dubna 
 

18:00 P. Jan Houkal, Th.D.: Od "admirabile commercium"  

k "admirabile consorcium" aneb Augustinova christologie v praxi 

 

26. dubna 

 

Panna Maria Matka dobré rady 

12:15 Slavná mše svatá  
 

18:00 Mgr. Veronika Sladká: „Knihovna  

kláštera sv. Tomáše v Praze: neznámý poklad“  

(Přednáška a prohlídka) 
 

Pro vnitřní potřebu církve vydává 

©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2013  

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/

