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Farnost sv. Tomáše. Praha 1  
 Duben 2011, r. XV. č. 160 

 

„Lásku chci, ne oběť, poznání Boha je 
víc než celopaly.“(Oz 6,6). 

 

 

„Smiluj se nade mnou Pane! Hle, neskrývám své rány: ty jsi lékař, já 
nemocný, ty jsi milosrdný, já bídný... všechna má naděje spočívá v 
tvém velkém milosrdenství.“  

(Sv. Augustin,  Vyznání,  X,28.39;29.40). 
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„Je třeba hledat pravdu usilovně, aby její nalezení přineslo větší těšení. A musíme se těšit 
bez odporu, abychom ji i nadále hledali s novým nadšením“ (Sv. Augustin) 

 

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 ve svém 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 

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

 
Potkala jsem… 

V rodinném kruhu debatovali matka, babička a jejich dvanáctiletý syn (vnuk). Matka se 
radovala z japonského vynálezu, který je schopný v jakoukoli chvíli každému člověku 
jednoduchým způsobem po stisknutí tlačítka přístroje okamžitě zjistit stav srdce, funkci 
plic, mozku, odchylky od normy vylučování všeho druhu i dalších možných 
nevyrovnaností v těle a okamžitě doporučit způsob nápravy. Honzík vyzvídal, jestli to 
znamená tedy nesmrtelnost. Babička mu vysvětlila, že to jistě ne, ale až už nebude možné 
repasování, přístroj vydá signál k odebrání se k lékařům a ti dají člověku injekci a on usne 
a tím jeho funkce na zemi skončí. 
A mě napadlo že je někdo ochotný hlídat nepřetržitě svoji smrtelnou schránku a opatrování 
duše pomocí Božích ukazatelů mu připadá komplikované a nedůstojné.    

E. B. 
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„Je třeba hledat pravdu usilovně, aby její nalezení přineslo větší těšení. A musíme se těšit 
bez odporu, abychom ji i nadále hledali s novým nadšením“ (Sv. Augustin) 

Blízkost Boží – Zapomenutý dar 

 

V listu svatého Jakuba čteme: „[...] modlete se jeden za druhého, abyste byli 
uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba […]”�(Jk 5,16) a v listu svatého Pavla 
Efezanům „...v každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a 
vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry.”  (Ef 6,18)  
 

Modlit se za své přátele i nepřátele (Mt 5,44) patří k výsadám křesťana, ke 
znamením jednoty, k projevům lásky a naděje. Nebylo by tedy nic divného na tom, že 
jsem před pár dny dostal jeden e-mail od přítele s prosbou o modlitbu v jisté těžké životní 
situaci. Co mě však trochu překvapilo, byla formulace prosby. Nechci zveřejňovat přesný 
obsah, ale daná prosba zněla v tomto duchu: „Prosím tě o modlitbu, když máš k našemu 
Bohu blíž...“  Moc mě potěšilo, že řeholní život je  u mých přátel vnímán jako znak úzkého 
spojení s Bohem a že mí přátelé mají důvěru v modlitbu, tedy v Boží milosrdenství. Na 
druhé straně jsem však zůstal zaražen, protože z obsahu e-mailu jsem vycítil jistou 
nedůvěru v blízkost Boží. A přece už starozákonní lidé mohli počítat s blízkostí Boží. 
Proto v páté knize Mojžíšově můžeme najít následující úvahu: „Což se najde jiný veliký 
národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako je nám Hospodin, náš Bůh, kdykoli k němu 
voláme?“(Dt 4,7) Překvapilo mě tedy, že my dnes někdy zapomínáme, a snad právě v 
době životní zkoušky, na naši důstojnost, na naše postavení v Božím plánu. Vždyť díky 
křtu jsme „...rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu” (1Pt 2,9). 
Proto by možná bylo dobře, kdybychom si právě v čase modlitby, právě v období 
Velikonoc nejenom připomněli a oslavili události umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, 
ale i důsledky a možnosti, které jsme tím dostali. Že křtem, který si budeme připomínat na 
Bílou sobotu, jsme nepřijali přece Ducha otroctví, abychom opět propadli strachu, nýbrž 
přijali jsme Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! (Řim 8,15) 

Br. Jozef Ržonca, OSA 
Pouť a Farní slavnosti 2011 

Tento rok se farní slavnosti a pouť do sv. Dobrotivé konají ve stejný den. Jak k tomu 
došlo? Pouť do sv. Dobrotivé je vždy 7. sobotu po Velikonocích a farní slavnosti vždy 
první víkend v červnu. Tento rok připadají na stejný den. Pastorální rada rozhodla slavit 
farní slavnosti tento rok v rámci Mariánské pouti. To znamená, že farní slavnosti budou ve 
sv. Dobrotivé v sobotu 4.6. odpoledne. Program bude připraven pro přátele a farníky od 15 
do 22 hodin. Autobusy z Prahy a zpět budou zajištěny a pro ty, kteří chtějí zůstat na noc 
ve sv. Dobrotivé, bude i tato možnost. Více informací v příštím Tolle Lege, ale prosím 
napište si to do svého diáře a rezervujte si tento den na společné slavení! Je možné se už 
přihlásit v sakristii! 
 
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.; Stanislava Futerová a Michaela Hovorková 24.4.; Stanislav Futera 
25.4.; Kateřina Strnadlová 26.4. 
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„Je třeba hledat pravdu usilovně, aby její nalezení přineslo větší těšení. A musíme se těšit 
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Poznáváme sv. Augustina 
Svatý Augustin o smyslu půstu 

www.svatyaugustin.cz 
          Roku 396 dokončil svatý Augustin knihu Čtvero pojednání o křesťanském boji, a její čtvrtá 
část se jmenuje O užitečnosti  postu. Když definuje samotný smysl půstu, píše, že je to ulehčení od 
přítěže tělesnosti. Čím nám vlastně prospěje, že se někdy poněkud zdržujeme jídla a tělesného 
veselí, uvažuje dál. Naše tělo nás svojí vahou táhne k zemi, ale mysl míří nahoru, láska ji 
uchvacuje, ale přítěž těla ji v letu vzhůru zpomaluje. Kdo tedy v myšlenkách směřuje výš nad 
prostor, ve kterém se nyní pohybuje, půstem odlehčí tělu část nadbytečné zátěže, která mu takové 
směřování znesnadňuje. Vzpomeňme na různé obrázky asketických pouštních Otců, nebo se 
například podívejme na fotografie tibetských mnichů a hned poznáme, co bylo jejich životním 
cílem. V knize se  dále mimo jiné uvádí: „Jestliže tělo, které směřuje k zemi, je pro duši přítěží a 
nákladem, který jí překáží, kdykoli chce vzlétnout; čím kdo víc nalézá potěšení ve vyšší části svého 
života, tím víc ze sebe shazuje ze svého pozemského nákladu.“  
 Půst je nezbytností, říká autor. Varuje před pokušitelem, který na nás může útočit právě ve 
chvílích oslabení z nedostatku potravy – o takové modelové situaci vypravuje například evangelista 
Matouš, když líčí, jak pokřtěný Ježíš byl vyveden Duchem na poušť, kde ďábel počkal, až Ježíš 
vyhladověl, a pak ho oslabeného třikrát neúspěšně pokoušel. Augustin varuje obzvlášť ty, kteří 
zachovávají půst jen ze zvyku a z církevní tradice, aby neposlouchali vnitřního našeptávače, který 
se bude pokoušet zmařit jejich půst sugestivním vzbuzováním pochybností o smyslu půstu: „Jaký 
to má smysl, že se postíš? Bohu se líbí, když se mučíš? Pak je tedy ukrutník, když se raduje z Tvých 
muk!“ Čtenáře vybízí na takové pokoušení odpovědět: „Sužuji se jedině proto, aby On mě ušetřil; 
trestám se, aby On mi byl nápomocný, abych našel v jeho očích zalíbení, abych se radoval z jeho 
slasti. Alespoň bude moje tělo méně tížit moji duši.“ Vnitřní hlas, který nás svádí k pochybnostem, 
nazývá zlým zrazovatelem, otrokem vlastního břicha, a doporučuje odpovědět mu dále například 
tímto podobenstvím: „Kdybys jel na bujném koni, a on by tě ve své bujnosti byl schopný shodit, což 
bys mu neumenšil dávku krmiva, když ho nejde zkrotit uzdou? Takovým dobytčetem je mé tělo; 
konám cestu do Jeruzaléma a často mě zvládne a pokouší se mě srazit z cesty; tou cestou je 
Kristus, a nebudu tedy muset tak bujně vyhazujícího zkrotit postem? Kdo tohle pochopí, potom 
vlastní zkušeností dokáže, jak užitečnou věcí je půst.“  
 Augustin často hovořil o nutném souladu duše a těla a nyní při této příležitosti znovu 
upozorňuje, že tělo není nepřítelem, nýbrž služebníkem duše. Tělo i duše má  ovšem jednoho 
původce, to zdůrazňuje především těm, kteří špatně pochopili slova apoštola Pavla o tom, že „Tělo 
žádá proti duchu, duch pak žádá proti tělu.“  Takovým doporučuje číst jeho další výrok z listu 
Galatským (5, 17): „Nikdo totiž nikdy neměl své tělo v nenávisti, nýbrž každý je živí a pečuje o něj 
jako i Kristus o Církev.“ Tělo, jak sami nejlépe víme, chce často pravý opak toho, co chce duch a 
to je vlastně podstata hříchu, pokud konáme dobrovolně něco proti svému svědomí, tedy proti 
duchu. Přesto však, upozorňuje autor, i ten sebevětší asketa například reflexivně přimhouří své 
oko, pokud mu hrozí nějaké nebezpečí jeho poranění. I jemu záleží, aby si své tělo neporanil, 
přestože ho na cestě do výšin zatěžuje. Každý tedy o své tělo pečuje  jako i Kristus o Církev, která 
se také často chová jinak, než chce Kristus, přestože oba mají stejného původce.  
 Svatý Augustin nazývá vztah mezi tělem a duchem jakýmsi manželským poutem a rozpory 
mezi tím, kam přirozeně směřuje duch a kam často tělo, vidí v dědičném hříchu. Uvedený rozpor je 
trest, který na nás přešel plozením smrti, jak podotýká. Odřeknutím si něčeho, co má tělo rádo, 
částečně tento rozpor snižujeme, a tím dočasně uvolňujeme prostor duchu  na cestu vzhůru k Bohu. 
Půstem si tedy vlastně dopřáváme „zvědavé“ nahlédnutí tam, kam se, dá-li Bůh, jednou vydáme, 
ovšem už bez smrtelného těla, které nás svojí vahou od této cesty sráželo. „Naše smrtelné tělo má 
v jistém smyslu své pozemské choutky; nad nimi ti pak bylo uděleno právo, abys je držel na uzdě“, 
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říká dál a pokračuje: „Ať ti vládne představený, abys mohl vládnout podřízenému. Pod tebou je tvé 
tělo, nad tebou je tvůj Bůh; jestliže chceš, aby ti sloužilo tělo, musíš si uvědomit, jak máš ty sloužit 
svému Bohu...Zřeknutím radosti těla se získává radost ducha“.  
 Nakonec autor hovoří o i tom, na co jsme možná dosud netrpělivě čekali. Neptám se tě, 
jaký pokrm si odpíráš, nýbrž jaký máš rád. Lehko se postí od masa vegetarián, od piva abstinent, 
od cigarety nekuřák. A přestože se Otec církve v textu zmiňuje převážně o půstu těla, najdeme tam 
i něco navíc: „Dostane se ti snad pochvaly za tvůj půst, když se neznáš ke svému bratrovi?“ Tedy 
člověk, který si sice na chvíli dokáže odříci i to, co je mu možná velmi příjemné a co má opravdu 
rád, ale zároveň například nedokáže změnit své negativní smýšlení o jiném člověku, pochvalu za 
svůj půst stejně nemůže očekávat. Dejme tedy na dobrou radu našeho učitele a ke svému půstu také 
nabídněme smíření i těm, kterým jsme to dosud ještě nenabídli. 

Marcel Černý 

Víš, že…? 

* Modlitba Taizé  v naší farnosti první čtvrtek v měsíci - 7. dubna  2011 od 19,30 hod. 

* Jarní setkání  ministrantů probíhá od 8. do 9. dubna 

* V neděli 10. dubna v 16,00 odpoledne jste všichni zváni do kaple sv. Barbory na Postní koncert 
Svatotomášského sboru. Hosty Svatotomášského sboru budou tentokrát „přátelé basového klíče“ 
- skupina violoncellistů.  

* Setkání pro mládež od 18 let v klášteře 15. 4. od 18,15. Společně se připravujeme na 
mezinárodní setkání  s papežem v Madridu v srpnu tohoto roku. 

* V sobotu 16.4. jsme všichni pozváni na pracovní brigádu do kláštera ve sv. Dobrotivé. Sraz 
v 9,30 před klášterem. Zpět budeme okolo 16 hodin. 

* Během augustiniánského týdne, od 26. do 30. dubna nebude večerní mše sv. v 19,00 hodin. 
 
*V pátek 29.4. ve večerních hodinách bude spouštěna nová internetová stránka naší farnosti. Nový 
formát, rychlejší způsob komunikace, více možností se do toho zapojít. Většina práce na vytvoření  
naší webové stránky je dílem našeho webmastera Jardy Urbana. Děkujeme, Jardo! 

* 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.    

* 4. června pořádáme 14. pouť do kostela ve sv. Dobrotivé v Zaječově. Je možno se přihlásit 
v sakristii. 

* Dětský tábor 2011: od 15. července do 24. července. Sv. Dobrotivá, Zaječov. Už přijímáme 
přihlášky. Formulář na www.augustiniani.cz 

* Pouť do Compostely: Od 2. do 11. srpna. Už nejsou místa!  

*Mezinárodní setkání mládeže s papežem: v Madridu od 16. do 21. srpna. 

*Škola sv. Augustina, Hornokrčská 3, 140 00 Praha 4 – Krč, 
www.skolasvatehoaugustina.cz 
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                                                                          27. května 2011 
 
 
V pátek 27. května 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 tento rok se připojí už podruhé se zajímavým 
programem. 
Již na 85 kostelů a modliteben se v Arcidiecézi pražské připojilo k akci, která v zemích střední 
Evropy proběhne 27. května 2011. Počet kostelů tak již dnes překročil číslo z minulého roku, kdy 
se během Noci kostelů v pražské arcidiecézi otevřelo 68 církevních staveb. Více informací najdete 
na www.nockostelu.cz 
Noc kostelů 2011 je:  
- pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských 
výtvarných a architektonických pokladů,  
- projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je 
dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život a svoje osobní obdarování a dovednosti,  
- nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným,  
- znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé 
v minulých staletích.  

Jarní výlet 
Zveme všechny zájemce na tradiční jarní výlet, který se uskuteční v sobotu 21. května 2011. Sraz je na 
Masarykově nádraží v 9,40 h. Pojedeme do Lysé nad Labem, rodiště našeho vědce B. Hrozného a místa, kde 
stával klášter bosých augustiniánů. Podíváme se do kostela sv. Jana Křtitele, kde má náhrobek významný 
šlechtic a mecenáš umění F. A. hrabě Špork, prohlédneme si i zámecký park s barokními sochami z dílny 
M.B. Brauna a projdeme se po naučné stezce, na které se seznámíme s historií místa i okolní přírodou 
formovanou hlavně tokem řeky Labe (NPR Hrabanovská černava vyhlášená již roku 1933, geologie, 
paleontologie, fauna i flora). Délka výletu je asi 14 km. Návrat do Prahy se předpokládá v 16,14 h nebo 
17,14 h. 

Dobrou chuť…! 
Jednoduchá jablečná roláda 

Na těsto budeme potřebovat:  4 vejce, 15 dkg cukru, 6 až 8 lžic hladké mouky. 
Na náplň budeme potřebovat:  6 středních jablek, vanilkový cukr, skořici. 
Plech vyložíme pečícím papírem, nastrouhaná jablíčka rozložíme na plech, posypeme skořicí, 
kterou jsme smíchali s vanilkovým cukrem. 
Ušleháme vejce a cukr, až je hmota hustá. POZOR - vejce s cukrem se musí šlehat opravdu dlouho, 
až vznikne poměrně hustá kaše. Do ušlehané kaše lehce vmícháme mouku a nalijeme na jablíčka.  
Dáme péct na zhruba 15 až 20 minut do vyhřáté trouby asi na 160 stupňů.  
Po upečení otočíme papírem nahoru, pomáhám si ještě jedním papírem na pečení a společně 
s někým, kdo je doma to otočíme jako matraci a ještě teplé stočíme. Po vychladnutí pocukrujeme 
nebo polijeme nějakou polevou, ale pocukrování stačí.  

Myslím, že to je velmi lehký dietní moučník naprosto bez tuku.                            Dobrou chuť!                                                                                       
Hanka                                                                                                                     
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„Je třeba hledat pravdu usilovně, aby její nalezení přineslo větší těšení. A musíme se těšit 
bez odporu, abychom ji i nadále hledali s novým nadšením“ (Sv. Augustin) 

XIII. Augustiniánský týden  

„Sv. Augustin, přátelství a smíření“ 

Program 
26. dubna.  
12:15  Začátek 13. augustiniánského týdne.  
Slavná mše svatá. Panna Maria Matka dobré rady  
 
18:00  Zahájení výstavy: „Staré výtisky knih sv. Augustina 
v augustiniánské knihovně kláštera sv. Tomáše v Praze“  
 
18:30 Přednáška: ThDr. Luis Marín, OSA: „Doba sv. Augustina a doba 
naše“ 
 
27. dubna.  
18:00. P. Mgr. Jan Poříz, OCD: „Přátelství u sv. Augustina“ 
 
28. dubna.   
18:00 P. Mgr. P. Jan Koblížek: „Je politická vláda důsledkem hříchu? - 
spor scholastiky se svatým Augustinem“ 
 
29. dubna.  
18:00 P. PhDr. William S. Faix, OSA: „Náhrobky v augustiniánském 
klášteře u sv. Tomáše v Praze“ 
 
30. dubna 
18:00 Průvod s Pražským Jezulátkem do kostela sv. Tomáše. Mše sv.   
Ukončení augustiniánského týdne. 

Nadace sestry Akvinely a Školské sestry de Notre Dame 
si Vás dovolují pozvat na Bazárek u  sv. Tomáše v refektáři kláštera sv. Tomáše,  

Josefská 8,  Praha 1 – Malá strana 
v sobotu 9. dubna 2011 od 14.00 – 18.00 hodin a  
v neděli 10. dubna 2011 od 10.00 – 16.00 hodin 

Bude pro vás připraveno dámské, pánské a dětské oblečení, ale i různé drobnosti pro radost,  
můžete se těšit na velikonoční koutek… 

Výtěžek je určen na rekonstrukci Domova sv. Rodiny na Petřinách, který založila sestra  
M. Akvinela Loskotová, de N. D. 

Přijďte a pomozte nám svým nákupem zlepšit podmínky klientů, o které se sestra Akvinela i 
další naše sestry s láskou staraly v době nesvobody.  

Těšíme se na Vás! Nadace sestry Akvinely – č. ú. 6055079008/2700 
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„Je třeba hledat pravdu usilovně, aby její nalezení přineslo větší těšení. A musíme se těšit 
bez odporu, abychom ji i nadále hledali s novým nadšením“ (Sv. Augustin) 

Bohoslužby o velikonocích 2011 
 

Datum Den Hodina Bohoslužba/pobožnost 
 

Poznámka 
 

Kostel 
 

17.3.2011 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 

21.4.2011 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 

22.4.2011 VELKÝ PÁTEK  16,00  
18,00 
 
18,15 
 
18,30 
 
18,45 
 
19,00 

Obřady Velkého pátku.  
Křížová  cesta 
(anglicky). 
Křížová  cesta 
(španělsky). 
Obřady Velkého pátku  
(anglicky). 
Obřady Velkého pátku  
(španělsky). 
Křížová cesta 

 
 
  
 

Kostel sv. Tomáše 
 
Kostel sv. Tomáše 
Ambit kláštera sv. 
Tomáše 
 
Kostel sv. Tomáše 
Kaple sv. Barbory 
 
Hora Petřín 

23.4.2011 BÍLÁ SOBOTA  
(kromě 
bohoslužeb 
velikonoční 
vigilie) 

10,00 -
12,00  

Zpověď (česky- 
anglicky- španělsky). 
Žehnání velikonočních 
pokrmů. 

 Kostel sv. Tomáše 

 VELIKONO ČNÍ 
VIGILIE  

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

 Kostel sv. Tomáše 

24.4.2011 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 

25.4.2011 PONDĚLÍ 
VELIKONO ČNÍ  

 9,30  Česká mše sv. 
 

Průvod v kostele. 
Žehnání 
velikonočních 
pokrmů 

Kostel sv. Tomáše 

 Pro vnitřní potřebu církve vydává 
©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2011  
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. 


