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Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Duben 2015, r. XIX. č. 205 
 

„Ať je váš život neustálým zpěvem! Uvnitř nás je Někdo, kdo poslouchá.“ (Sv. Augustin) 

 

500. výročí narození svaté Terezie z Avily 
 

 Na prahu Svatého týdne je určitě ta nejdůležitější zpráva vůbec, že Pán Ježíš Kristus vydal svůj život za 

nás a vstal z mrtvých. Ale chtěl bych se zmínit o další historické události, jejíž jubileum právě teď slavíme. 

 

 28. března 1515 se narodila svatá Terezie z Avily, včera jsme oslavili pětisté výročí jejího narození, a 

nejen ve španělsky mluvících zemích je jí věnována velká pozornost:  mnoho kongresů, publikací, besed, 

výstav, atd. Po právu; vždyť ji spolu se svatým Janem od Kříže můžeme považovat za vrcholnou představitelku 

– alespoň do té doby – křesťanské mystiky. A to nejen kvůli jejím vlastním prožitkům, ale především kvůli 

tomu, jak dokázala popsat duchovní život a jeho etapy, a tím pomoci tolika lidem na cestě k intimnímu a 

trvalému sjednocení s Bohem. 

 

 Není možné teď v několika řádcích shrnout, co všechno nás svatá Terezie, první žena, která byla uznána 

jako učitelka církve, může učit. Teď, před Velikonocemi, bych chtěl alespoň zdůraznit,  že se na jejím díle 

učíme žít v živém vztahu se Vzkříšeným, živým Kristem. V blízké a intimní jednotě už v tomto životě, aniž 

bychom museli čekat na onen svět. Vrcholem této jednoty, poslední komnaty, nazývala Svatá Terezie duchovní 

zasnoubení a duchovní sňatek duše s Bohem. Tam vede „cesta k dokonalosti“, v tom spočívá dokonalost života. 

Plnost, která se uskutečňuje jako přítomnost Nejsvětější Trojice v duši, v jednotě s Kristem skrze tajemství jeho 

lidství.  To je cíl života, a je pro nás povzbuzením poznávat, že Velikonoční neděle není pouhý symbol. Živý 

Pán nás volá, abychom byli a zůstali s Ním, a nabízí a slibuje mnoho darů a štěstí těm, kteří se do sjednocení s 

Ním dostanou. 

 

 Na cestě je ale kříž. Pro svatou Terezii je křesťanský život osobní vztah s Ježíšem, který milostí, láskou 

a napodobováním roste do sjednocení. Proto je pro ni tak důležité rozjímání o Ježíšově životě, především 

zbožná kontemplace Kristova utrpení a pokání a Jeho přítomnosti v Eucharistii. Zároveň svatá Terezie 

prožívala vroucí lásku k církvi, tehdy zraněné reformačním rozkolem. Její reforma karmelitánského řádu měla 

za cíl „svaté katolické církvi lépe sloužit a ji bránit“, a byla ochotna za ni položit i život. 

 

 S Terezou se dostáváme do začátku Svatého týdne, který chceme prožívat aktivně, s čilým srdcem, 

vždyť: “Upřete svůj pohled na Ukřižovaného a všechno bude pro vás snadné. Jestliže nám Pán dokázal svou 

lásku tak velkými skutky a tak hroznými mukami, proč ho chceme uspokojit pouze slovy? Láska se nemůže 

spokojit se stále týmž stavem a přestat pracovat.“ (Hrad v nitru  7,4,8-9). 

 

 Chtěl bych také připomenout, že se blíží Dny víry, jeden z vrcholů tohoto roku pro naši farnost. Misie 

pro celou Prahu, kterou chceme přiblížit všem obyvatelům Prahy dobrou zvěst Boží lásky. V „Tolle Lege“ 

najdete informace o Dnech víry všeobecně. Farnost bude zprostředkovávat, aby všichni, kdo se chtějí zapojit, 

našli uplatnění. Za dva týdny začínáme setkáním se všemi, kdo by se chtěli zapojit konkrétní prací. Ale už teď 

považuji za důležité, abyste věděli, že farnost svatého Tomáše bude mít velmi konkrétní úkol: V rámci Dnů 

víry se nabízejí různé programy pro školy, pro různé věkové kategorie, a svatý Tomáš bude sídlem těchto 

programů. Určitě počítáme s Vaší pomocí, abychom mohli nabízet mladým lidem povzbuzující duchovní a 

kulturní zkušenosti, a možná i otevřít cestu k Bohu. 

 

P. Antonio Rivas, OSA. Farář 
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Potkala jsem… 
 

Evu už delší dobu zajímá, jak jsou urovnané kytky ve vázách na oltáři a dalších místech v kostele. 

Jednou je všechno doběla a růžova, jindy se ve vázách střídá fialová s oranžovou, pak zase červená na 

tmavě zeleném pozadí listů obyčejného šeříku, který je lacinou a pěknou doplňkovou zelení, vesele 

vypadají lístkované hlavičky sněhobílých kopretin a zářivých měsíčků. 

A zrovna, když přišla doba kadidlově voňavých lilií, růžových poupat a modravých zvonků, 

devadesátiletá paní Pavlásková umřela. Tedy ta paní, která má všechnu květinovou pestrost a vůni 

v kostele pod palcem a Evu k ruce na pomocné práce. 

Nedávno na její místo nastoupila paní Krátká, která do vázy nastrká, co jí přijde pod ruku. Hlavně 

všechny stonky stejně dlouhé napěchuje tak, aby ve váze nezůstal milimetr volného místa. Eva se 

nacvičeně přižene se štětkou na vymývání sklenic, aby nikde nebyla ani usazeninka, ale dozví se, že to 

je zbytečná ztráta času. Navíc většina lidí v kostele stejně špatně vidí a zdálky není nějaká zelená voda, 

nebo semtam zvadlá kytka vidět! Ostatní návštěvnice kostela horlivě přikyvují. Stejně tady je potom 

kostel celý týden zavřený, tak to je už úplně jedno. Nějaká zelená voda.  Ha, ha!  

A Eva si do dnešního dne s paní Pavláskovou naivně myslely, že těmi kytkami farnost při mši také 

oslavuje Hospodina a přes týden v opuštěném kostele i prostřednictvím kytek, které lidi přinesli a ony 

upravily, jsou všichni malinko s ním. 
 

E. B 

 

Vzkříšení 

 
Ježíš jí řekl: „Marie!“ Tak zavolal podle evangelisty Jana Kristus zmrtvýchvstalý na Marii 

Magdalskou, když šla časně ráno ke hrobu, do kterého předtím uložili jeho mrtvé tělo. Podle tohoto 

zvolání Marie poznala, že mluví se svým Pánem. A stejně důvěrně volá Kristus na každého z nás. Jak 

hluboká a radostná chvíle. Jak nepochopitelná událost. A Marie věří ve svého Spasitele. Věří v život 

toho, koho ještě před třemi dny viděla umírat na kříži. Marie se nemohla na tuto chvíli připravit, na 

rozdíl od nás. My máme čtyřicet dní na to, abychom obrátili své smýšlení, abychom opustili všechno, 

co nás svazuje, co odvádí naši pozornost od Krista, který se za nás vydal potupné smrti na kříži. Jako 

chudý se narodil a ještě chudší umírá. S pocitem naprosté opuštěnosti. On, který vzal na sebe hříchy 

lidí celého světa a napříč vším časem, umírá s pocitem, že i Otec na něj zapomněl. Kdo může pochopit 

tuto samotu? Kdo z nás by měl čas, náladu, kdo by byl ochotný čekat pod křížem? Tolik povinností 

máme vůči tomuto světu, dlužíme čas práci, rodině, koníčkům. Pospícháme, honíme se. A Kristus 

zatím umírá opuštěný na kříži. Je čas se zastavit. Obrátit se ke kříži, pro Krista - nástroji umučení, pro 

nás - symbolu naší spásy. Nelze se dívat na zmrtvýchvstalého Krista a nevidět za ním ve stínu na 

Golgotě jeho kříž!  

Marie šla brzy ráno, bylo ticho a klid. Jistě v duchu uvažovala nad událostmi posledních dní, tak 

rychlými a nepochopitelnými. Hrob našla prázdný! Neváhala a šla hledat svého Pána, byla ochotná 

přenést jeho tělo zpět do hrobu (J 20,15). Ale on jí předešel a zavolal jí jménem. Hlasem, který 

důvěrně znala. I mně je dána šance prožít dobu příprav na velikonoce jako Mariinu cestu ke hrobu – 

v tichu a rozjímání, abych pak byl připraven slyšet Ježíše, jak volá mé jméno … 
 

MUDr. Martin Pehr, praktický lékař 
 

 

Pokračuje oprava varhan kostela. Příspěvek je možně poslal na účet: 1942811389/0800 Var. 

symb.: 1717. Díky za štědrost. Více informací u Štěpána Svobody. 
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Dny víry 2015 v Praze. Zapojí se i vaše farnost? 
První červnový týden se v Praze uskuteční městská misie s názvem Dny víry. Od 29. 
května do 6. června se v centru i v okrajových částech Prahy uskuteční množství 
kulturních, vzdělávacích a duchovních aktivit, které jsou primárně určeny pro lidi, kteří 
křesťanství neznají, nebo se ke křesťanským církvím nehlásí.   
„Chceme lidem představit křesťanství, které není uzavřeno ve svých kostelích, ale naopak 
komunikuje s veřejností. Naším cílem je setkat se s obyvateli Prahy a moderními způsoby jim přiblížit základní 
informace o křesťanství i představit životní styl současných křesťanů,“ vysvětlil vedoucí organizačního týmu 
projektu Dny víry P. Michal Němeček. Projekt přímo navazuje na Noc kostelů, která vznikla po obdobné 
městské misii ve Vídni v roce 2003. „Tak jako při Noci kostelů zveme lidi do našich chrámů, tak chceme poté 
během Dnů víry naopak vyjít z našich kostelů ven a setkat se s lidmi, kteří v Boha nevěří, ve veřejném 
prostoru,“ upřesnil P. Němeček. Hlavním organizátorem ekumenického projektu je Pastorační středisko 
pražského Arcibiskupství, na programu se podílí i mnohé řeholní řády a hnutí či komunity. Dny víry 
navazují na městské misie, které se v posledních letech uskutečnily v jiných evropských hlavních městech 
(Paříž, Vídeň, Bratislava).   
Rádi bychom vaši farnost pozvali k aktivní účasti na Dnech víry. Program se připravuje po dvou liniích. 
V centru Prahy se uskuteční tzv. „centrální“ program, který připravuje organizační tým ve spolupráci 
s komunitami františkánů, dominikánů a dalších dobrovolnických skupin.  V rámci tohoto centrálního 
programu se uskuteční například Festival křesťanských filmů pod záštitou režiséra Jiřího Stracha, 
celotýdenní workshop italského sochaře Guida Dettoniho, nebo závěrečný koncert Hradišťanu v sobotu 
večer s následným průvodem světla v centru Prahy. 
Vnímáme však, že pro kvalitní představení naší křesťanské víry co nejvíce obyvatelům Prahy je nezbytné 
zapojení co nejvíce pražských farností. Zveme i vaše společenství, abyste se do Dnů víry zapojili. Je možné 
připravit celotýdenní program, nebo třeba aktivitu na jediný den nebo večer. Organizační tým Dnů víry vám 
dle svých možností pomůže, případně poskytne osvědčené postupy či metodiky, zároveň vám ale ponechá 
volný prostor pro vlastní kreativitu. Jedinou prosbou je, aby veškeré programy byly cíleny na lidi, kteří 
pravidelně do našich kostelů nechodí. 
Pokud byste měli zájem o více informací o Dnech víry a možnostech zapojení vaší farnosti či společenství, 
podívejte se na webové stránky projektu: http://dnyviry.evangelizace.cz/. Naleznete tam návrh aktivit, 
které můžete u vás udělat, kontakt na organizátory a také přihlašovací formuláře, skrze které je potřeba 
váš program nahlásit. 

Vojtěch Jurásek, organizační tým Dnů víry  

M Š E    S V. 

 

Mnozí jdou na mši svatou s očekáváním, že získají velký užitek; ale to, co dostáváme, závisí na tom, co jsme 

ochotni dát na oplátku a udělat před, během a po slavení mše, protože to, co se na mši přinese určuje to, co se z 

ní získá. 

Dovolte mi dát několik návrhů, které mně pomohly získat větší užitek ze mše svaté. 

1. Připrav se vhodně na mši svatou    
- Čti a studuj liturgická čtení předtím, než jdeš na mši, pozorně naslouchej, když se hlásá Boží Slovo. 

- Studuj nauku církve. Čím více poznáš Ježíše a jeho církev, tím více je budeš milovat. Nelze milovat to, co se 

nezná. 

- Pravidelně se zpovídej. To ti pomůže duchovně se připravovat. 

- Modli se každý den. Bez modlitby nemáš duchovní sílu! 

- Docházej na ni náležitým způsobem. Jdeš se setkat s Králem králů. Nechoď jako když jdeš na jídlo, ven na 

ulici či do třídy. Je to speciální příležitost. 

- Přijď včas a usaď se dopředu. Méně rozptylování a více času na modlitbu přede mší. 

- Jakmile jsi jednou v kostele, nemluv a nedívej se na lidi kolem. Modli se. 

2. Zaujmi správný postoj (měj vhodné chování) 
- Neočekávej něco zábavného. Jsi tam, abys nabídl Bohu uctívání a získal milost. 

- Hledej Boha v každém okamžiku mše. 

http://dnyviry.evangelizace.cz/
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- Nedovol, aby ti vnější rozptýlení narušovala vnitřní mír. 

- Z kázání si odnes domů cennou informaci. 

3. Plně se účastni 

- Zpívej. 

- Odpovídej na prosby a modli se s přáními. Dej vše Bohu a nezabývej se ostatními lidmi. 

- Pamatuj, že mše není momentem pro společenské vztahy. 

- Nabídni Bohu svou bolest a utrpení, svou radost a modlitby (prosby). 

4. Naslouchej Slovu Božímu a nech, ať tě změní. 

- Jsi otevřený možnosti, že Bůh tě promění? Jestliže ne, nezměníš se. 

- Naslouchej slovu, které se hlásá, a nech ať tě vyzve.  

- Najdi si v homilii část, kterou budeš během týdne aplikovat. 

5. Poznej, porozuměj a hlásej svou víru 

- Neomezuj se pouze na odrecitování Kreda – proklamuj s porozuměním to, co říkáš. 

6. Dávej desátek. Kdyby každý katolík dával desátek, pomysli, co vše by se mohlo dělat. 

- Ano, naší povinností je podporovat Církev, ale více naši víru v Církev. 

- Většina lidí dává „spropitné“, ne „desátek“- dávej desátek a ne spropitné. 

- Věnovat desátek nám pomáhá správně se zaměřit na dary, které nám Bůh uštědřil. 

7. Když přijímáš Ježíše v Eucharistii, chápej, co právě děláš 

- Přijímáš Tělo, Krev, duši a božství BOHA. 

- Spojuješ se na zemi s nebem. 

- Děláš jedinečnou věc s Tělem Kristovým.  

- Pokloň se. 

- Uvědom si, že On je ve všech, kteří Ho přijali. 

8. Hovoř s ostatními o Něm 

- Nyní máš  moc evangelizovat (sdílet Dobrou zvěst Kristovu), což je motivem, proč existuje Církev. 

„Kdybychom porozuměli pravdě Mše svaté, umřeli bychom radostí“ – svatý Jean Maria Vianney. 

Nová kostelnice u sv. Tomáše 
Od poloviny března začala u nás pracovat pí. Miluše Šnajdarová, která bude pomáhat 

v sakristii jako kostelnice.  Bude pracovat místo pí. Růženky, která se už po 30 letech 

služby u nás pomalu chystá do důchodu. Položili jsme jí pár otázek, aby se nám 

představila:  

Můžete se nám představit? 

Jmenuji se Miluše Šnajdarová a jsem ze Stodůlek, v kostele sv. Tomáše jsem už 

pracovala před nějakým časem. Budu tu jako kostelnice. 

Jak se Vám líbí práce u nás v kostele? 

Je moc zajímavá a pestrá, zvlášť v neděli, kdy se tu schází celé vaše pěkné společenství, 

Španělé, Angličané, Češi, Slováci.  

Jaká bude vaše služba v kostele? Budete pracovat každý den? 

Má služba bude jen v sobotu a v neděli sestávat z přípravy kostela na mše svaté a všeho, co s tím souvisí, tzn. i 

kontakt s vámi, kteří budete potřebovat službu od našich kněží atp. 

Jaký máte vztah ke kostelu sv. Tomáše? 

To je prostor tak krásný a velebný v samotném centru Prahy, kterým prošlo mnoho dobrých lidí, křesťanů i lidí 

jiných vyznání, a tato atmosféra ovlivnila i můj vztah k tomuto místu.  

Líbí se Vám práce kostelnice? 

Ano, má smysl, protože když se člověku podaří dobře příprava, probíhá např. mše svatá v klidu pro kněze i lid a 

všichni mohou načerpat. 

Co je, podle Vás, podstatou práce kostelnice? 

Myslím si, že podstatou kostelnické služby je zajištění "provozních" věcí kostela, aby kněží měli čas na 

pastoraci, která je jejich nejdůležitějším posláním. 

Nějaká "moudrá" myšlenka pro čtenáře Tolle lege? 

Já si dovolím ocitovat z Písma z knihy Báruk, kapitola 6, která je celá aktuální, toto: "Řekněte si v duchu: Jen 

Tobě,Panovníku, sluší se klanět." 
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KDYŽ CHCEŠ, MŮŽEŠ  
 

Milí čtoucí, přátelé budoucí, protože jsem pro většinu z vás novým tištěným hlasem, zdvořilost velí 

trochu se představit. Bezmála čtyřicet let mi říkají Jana, v Praze jsem studovala, pracuji, ale nebydlím, 

jsem vesničan. Po smrti své kmotry jsem se ocitla bez společenství, sama na cestě, s jistotou, že mám 

rodinu a pár přátel, nikoli bratry a sestry v Kristu. Ve vaší - naší pospolitosti se rozkoukávám sotva půl 

roku a jde mi to pomalu, protože to nedělám očima, prostě nevidím. Znát mě můžete zatím (než bude 

více času) výhradně ze španělských mší, na které chodím být s Bohem a tím nejhezčím možným 

způsobem, totiž modlitbou, praktikovat řeč, která je mi pohybem ztělesňujícím radost, údiv a 

sounáležitost. 

 

Chystám se vás nudit vyprávěním o něčem, co znáte; asi všichni tu a tam jezdíte na duchovní cvičení či 

rekolekce, tušíte, že ta letošní postní se konala na zámku Štěkeň, víte, kdo z vašich přátel se zúčastnil, 

a nepochybně jste nás podpořili modlitbou, nicméně můj pohled na tuhle obvyklost je v mnoha 

ohledech divný: Kromě Antonia jsem předem neznala nikoho z účastníků a překvapením mělo být i 

prostředí, což je kombinace okolností, která má, pro nevidomého introverta, podobu kroku do prázdna. 

Naštěstí v pátek odpoledne nebylo k poznání, jestli se člověk klepe trémou nebo zimou, nalodění do 

aut se odbylo rychle a pak už ubíhaly kilometry i seznamovací rozhovory. Ubytování u sestřiček z 

Congregatio Jesu bylo jako bydlet u dobrých přátel, kteří vás diskrétně zahrnují pozornostmi, což mi 

zprvu nebylo přáno vychutnat, protože mě válcovaly legie drobných obav: Budu schopná rychle si 

zapamatovat aspoň polovinu účastníků? Jak mám vplynout mezi lidi, kteří se vesměs dobře znají? Co 

když mou spolubydlící, která mi nabídla pomocnou ruku, budu rušit už jen svou pouhou přítomností? 

Co když se kvůli nervozitě nějak nezapomenutelně ztrapním?... Jak jsem tak tyto drobnosti dílem 

řešila, dílem odevzdávala do Božích rukou, přihodilo se něco šokujícího. Při kompletáři se tiše dal do 

pohybu nějaký mechanismus, který člověka tu a tam přepíná do režimu bdělého ponoření do Boží 

přítomnosti (nevím, jak jinak to nazvat); pomalý rytmus žalmů a modliteb od té chvíle formátoval mé 

myšlení i cítění a nejnápadnější zvuk v kapli vydávala slova zapadající zpět do kloubních jamek plnosti 

svých mnohokrát opomíjených významů. Pravda, nikdy předtím jsem neměla příležitost modlit se 

breviář, tudíž jsem netušila, jak nedobytným útočištěm to může být. A pak už nic nebránilo, aby každá 

událost přinesla to, co mi v ní Bůh chtěl darovat. Byla jsem s ostatními "tady" a "teď" a netrápila se 

blbostmi, osobní modlitba i mše svatá byla Setkání rozpouštějící každý strach, svátost smíření 

znamenala vymývání ran v proudu Boží blízkosti a odvahu přijmout to, co už nebo ještě změnit nelze. 

Bez ostychu jsem mohla projevit radost i lítost a těšit se z drobných obdarování, jimiž mi byla krása 

stoletých dubů, možnost dotýkat se prostých reliéfů křížové cesty i příležitost ponořit se do hlubokého 

ticha, které často velmi postrádám, a znovu prožít pocit bezpečí zapomenutý někde v dětství. Při 

společných hovorech nad knihou "O křesťanském boji" sv. Augustina jsme se intelektuálně nepřetrhli, 

snad proto se široká škála námětů (např. otázka svobody - závislosti a překážky, vnitřní i vnější, 

omezení daná i ta, která jsme si vystavěli sami, skutečné potřeby motivující k dobrému a zotročující 

přání chápaná jako potřeby, sebepoznání a motivace, co je zdrojem pokušení a co pomáhá v procesu 

růstu a očištění) mohla stát pevným odrazovým můstkem pro individuální rozjímání. Pochopitelně 

jsem si neodvezla návody na řešení všech mých těžkostí, zato jsem pocítila, že ani člověk tak slabý 

jako já nemusí zůstat za frontou bez užitku, ale dostane nejlepší zbroj, aby mohl prokázat odvahu 

nestydět se za vlastní kříž například. Zakusila jsem, nikoli jen pochopila, že mi momentální bezradnost 

v konkrétních věcech už nemůže vzít důvěru k Bohu. Doufám, že i ostatní ten krátký čas prožili v 

takové plnosti. 

  

Děkuju, Ježíši, že jsi mě uschopnil chtít přijmout tvou výzvu k prohlubování důvěry, jen proto jsem 

mohla udělat první krok zdánlivě do prázdna. Děkuju vám, mí lidští andělé, že jste chtěli být se mnou, 

a proto jste mi mohli skutečně pomáhat.          Jana 
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Víš, že…? 
 

* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 2. 4. od 21:00 v kapli sv. Doroty!!. 

* Setkání  pastorační  rady  ve čtvrtek  9.4 od 19:30 hodin.  

* Misijní skupina se sejde v úterý 14.4 od 19:30 ve refektáře kláštera 

* Farní kalendář můžete sledovat na naší internetové stránce www.augustiniani.cz 

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

adresu na osaprag@augustiniani.cz. 

* Farní ples se uskuteční 25. 4. 2014 od 19 hodin Na Ořechovce, Praha 6. Vstupenky u Marie Šárové 

* Během augustiniánského týdne, od 21. do 24. dubna, nebude večerní mše sv. v 19:00 hodin. (kromě pátku 

24.4.) 

* 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.   

* Křížová cesta na Velký Pátek: Mládež našeho kostela připravuje na Velký Pátek křížovou cestu/pašije 

městem. Od 18:15 se hrají Pašije od kostela sv. Tomáše přes Karlův most do kostela sv. Františka. Udělejte si 

čas modlit se s námi. Je to svědectví křesťanského života! 

Jarní výlet 

Tradiční jarní výlet se tentokrát bude konat do přírodní rezervace Roztocký háj-Tiché údolí a údolí Únětického 

potoka.   

Sejdeme se v sobotu 11. dubna v 10,00 hodin na stanici metra Dejvická, u zadního vagonu metra přijíždějícího 

z centra Prahy.   

Trasa bude dlouhá cca 7,5 km, pohodlná a vhodná i pro kočárky či malé děti.   

Těšíme se na vás. Přijďte, ať je nás více než posledně. Na co se můžete už teď i vy těšit?  

Na spoustu geologických, přírodních i historických zajímavostí, na kapli sv. Václava v Suchdole (možná se 

nám podaří dostat se dovnitř).  

Na možnost posedět a občerstvit se ve výletní hospůdce Zvířátka (mají tam opravdu zvířátka).   

 

 

 

Dobrou chuť! 
            Kuřecí řízečky 

Toto je takový recept, jak nakrmit ze tří kousků kuřecích prsou šest lidí. Každý z nás se určitě do takovéto 

situace dostal, že potřeboval jídlo najednou „pomnožit“. 

Budeme potřebovat: ½ kg kuřecích prsou, 3 vejce, 3 lžíce Gustinu nebo Solamylu, 1 cibuli nasekanou na 

drobno a po lžičce soli, sladké papriky, vegety, cukru a worchestru. Kdo má rád, tak může i dát trochu pepře.  

Maso nakrájíme na drobno, nemeleme, to by pak nebylo ono. Vejce rozšleháme, přidáme škrobovou moučku, 

cibuli, sůl a koření, vmícháme pořádně maso a dáme v uzavřené nádobě do lednice uležet tak na 12-24 hodin. 

Na pánvi z této směsi smažíme lívanečky, podáváme s bramborovou kaší a zeleninovým salátem. 

Přeji Vám krásné prožití Velikonoc.                              

  
Dobrou chuť.                     

Hanka 

http://www.augustiniani.cz/
mailto:osaprag@augustiniani.cz
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Bohoslužby o velikonocích 2015 

 
Datum Den Hodina Bohoslužba/pobožnost 

 

Poznámka 

 

Kostel 
 

29.3.2015 KVĚTNÁ 

NEDĚLE  
11,00 
 
 
15,00 
 
 
 
18,00 

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 

1.4.2015 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 

2.4.2015 VELKÝ PÁTEK 17,00  
 
18,30 
 
 
17,30 
 
 
18,15 

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 – Karlův 
Most 

3.4.2015 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 

4.4.2015 ZMRTVÝCH- 

VSTÁNÍ PÁNĚ 
 9,30 
11,00 
12,30 
18,00 

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 

5.4.2015 PONDĚLÍ 

VELIKONOČNÍ 
 9,30 Česká mše sv. 

 
Průvod v kostele. 
Žehnání 
velikonočních 
pokrmů 

Kostel sv. Tomáše 

Radostné a nadějeplné Velikonoce! 



8              www.augustiniani.cz                Tolle Lege                               Duben 2015 
 

XVII. Augustiniánský týden 
20.4.-25.4.2015 

„Sv. Augustin řeholník“ 

20. dubna 

18:15 Zahájení augustiniánského týdne 2015 

Otevření výstavy: „sv. Augustin řeholník očima dětí“ 

18:45 Modlitba nešpor 

19:00 Mše sv. 

 

21. dubna 

18:00 Přednáška: 

P. PhDr. William Faix, OSA: „Řeholní 

život v době sv. Augustina“  

 

22. dubna 

18:00 Přednáška: 

P. ThDr. Angelo Lemme, OSA: „Sv. 

Augustin řeholník: Vliv Písma svatého“ 

 

23. dubna 

18:00 Přednáška:  

P. Ing Jozef Ržonca, PhD., OSA: 

„Augustiniánský řeholník: Sv. Tomáš 

z Villanova (1486-1555)“ 

 

24. dubna 

Obrácení sv. Augustina 

18:00 Mše sv. a diskuze 

 

25. dubna 

19:00 Kulturní akce 

Ukončení augustiniánského týdne 

Klášter sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01  Praha 1. 

Pro vnitřní potřebu církve vydává 

©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2015  

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/

