
Tolle Lege 

Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Červenec/Srpen 2016, r. XX. č. 219 

 

„Co je to čas? Když se mě nikdo neptá, vím. Když mám někomu vysvětlit, co je čas, nevím co bych 

odpověděl. (Sv. Augustin) 

 

Radostné prázdniny! 

 

„Lidé se radují létu a včely květu.“ Červenec je jedním z nejkrásnějších měsíců. Teplé dny 

připomínají nám a všemu stvoření milující Boží prozřetelnost. Je to také měsíc svátků, které 

oslavují ty svaté, kteří nás předešli „ve znamení víry.“ Pokusme se při nich na chvíli zastavit 

v našem vzácném čase. Předtím, než byl v roce 1970 změněn kalendář, jsme měsíc červenec 

začínali svátkem Nejsvětější krve Ježíšovy, který je dnes slaven na Boží tělo. Druhý den 

připomíná dva bratry,. Jana a Petra  Becchettovy, OSA (+1420/+1421), katechety, kteří 

popularizovali křížovou cestu. Třetího dne máme slavnost patrona naší farnosti, Tomáše 

apoštola, který kázal v Indii a podle tradice jako architekt postavil první chrám v této zemi. 

Kopie Rubensovy malby a nádherné fresky, tento „katechismus pro oči“ v presbytáři, nám 

vypravují o jeho životě. Modleme se za naši farnost. Následujícího dne je uctíván jeden z 

nejstarších českých svatých, Prokop (+1053), velký šiřitel slovanské kultury a jazyka. 

Pamatujme na přísloví: „Sv. Prokop kořen nakop.“ Pátého dne jsou naši dva velcí apoštolové 

a učitelé Cyril a jeho bratr Metoděj (+869/+885) oslavováni jako patroni celé Evropy. 

Modleme se za naši zemi. Hroznata (+1217), premonstrátský mučedník, byl zavražděn 

čtrnáctého dne měsíce července. O dva dny později je svátek Panny Marie Karmelské, jejíž 

škapulíř nám zůstal jako něco zvláště katolického. Nosíte ho? Sedmnáctého dne vzdáváme 

čest dvěma dominikánským bratrancům, Česlavovi a Hyacintovi (+1242/+1257), kteří 

působili v pražském kostele sv. Petra Na poříčí. Modleme se za naše krásné město. Dvacátý 

den je věnován mučednici panně Markétě Antiochijské (+307), mladé patronce Břevnova. 

Opět přísloví: „Sv. Markéta strčí srp do žita.“ Marie Magdaléna je nazývána „apoštolem k 

apoštolům,“ protože jako první jim oznámila zprávu o vzkříšení Pána. Její svátek si 

připomínáme dvacátého druhého. Dvacátého pátého července nám církev předkládá Jakuba 

apoštola, který je patronem Španělska, a také Kryštofa, patrona cestovatelů a turistů! 

Modleme se za naše návštěvníky. Anna a Jáchym, rodiče naší Paní a prarodiče Ježíše. 

Modleme se v tento šestadvacátý den za naše starší. Dvacátého sedmého dne ctíme Gorazda 

a jeho sedm druhů (+ kolem 900), kteří hlásali víru v naší zemi a v Bulharsku. Otec 

Augustin Schubert, OSA, někdejší farář u Sv. Tomáše, který protestoval proti nacistické 

ideologii, zemřel v Dachau dvacátého osmého července roku 1942. Modleme se za jeho 

blahořečení.  Marta a Marie, protože hostily Ježíše ve svém domě, jsou ctěny jako patronky 

hospodyní, kuchařů a kuchařek. Jejich svátek je připomínán dvacátého devátého, zatímco 

Ignác z Loyoly (+1556) uzavírá měsíc dne třicátého prvního. Je patronem duchovních 

cvičení a misií. Modleme se za ty, kteří hlásají Boží slovo. 

P. William Faix, OSA 
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Farní výlet na Budeč 
 

V sobotu 28. května jsme se sešli v počtu pouhých čtyř farníků a malého čtyřnohého Jerryho na 

zastávce autobusu 350 u metra Dejvická a společně vyrazili směrem na Okoř a odtud na bývalé 

slovanské hradiště Budeč, kde se nachází nejstarší dochovaný a dosud aktivně využívaný románský 

kostelík. 

 

Asi po půl hodině jízdy jsme vystoupili u mohutné zříceniny hradu, kde zrovna probíhaly přípravy 

na hudební festival, a tak jsme raději hned vyrazili po červené turistické značce k našemu cíli - na 

Budeč, která je odnepaměti spojována s postavou zakladatele české státnosti, knížetem sv. 

Václavem. 

 

Byl krásný jarní den, cesta nebyla dlouhá, asi jen 6 km, a vedla velmi mírným terénem. Když jsme 

vystoupali k cíli naší cesty, v kostelíku ještě probíhala bohoslužba se zpěvem a varhanním 

doprovodem. V malém interiéru bylo asi deset dospělých a stejný počet dětí. Pak se nás ujala velmi 

příjemná paní průvodkyně a podrobně a poutavě vyprávěla o historii tohoto magického místa. 

V době národního obrození dokonce padl návrh, aby na akropoli budečského hradiště v sousedství 

kostelíka sv. Petra a Pavla byl vybudován Slavín - čestné pohřebiště národních velikánů, k čemuž 

ale nakonec nedošlo. 

Vyprávěla o tom, jak podle svatováclavských legend byl malý Václav poslán svým otcem 

Vratislavem na Budeč, aby se zde naučil čtení, psaní a zpěvu žalmů. Kusé zprávy legendistů se 

v Kronice české renesančního kronikáře Václava Hájka z Libočan, vydané v roce 1541, změnily 

v informaci „o velikém učení literám latinským“ na Budči.  

 

Prohlídku místa jsme začali u symbolických základů kostelíka Panny Marie, který stával naproti 

románského kostelíka, zasvěceného sv. Petru a Pavlovi. Pak jsme si s paní průvodkyní prohlédli 

interiér vybavený /s výjimkou kazatelny a kůru/ novým mobiliářem. Na hřbitově, který kostelík 

obklopuje, jsme se zastavili u několika náhrobků zajímavých osobností, jako třeba MUDr. Karla S. 

Amerlinga, který byl velkým propagátorem moderních přístupů v pedagogice. 

 

Do Zákolan, odkud nám jel autobus zpátky do Prahy, to nebylo daleko. Byl to opět jeden z krásných 

výletů, které pro nás Ivan připravil, a kterému tímto děkujeme. 
 

                                                                                                                     Zdena 

 

AYE2016 Sv. Dobrotivá 

19. - 25.7.2016  

 

Setkáni augustiniánských mládeže z celého světa ve sv. 

Dobrotivé. V pátek 22.7 navštívíme Prahu. Mše sv. u sv. 

Tomáše v 11:00 hodin. Od 20:00 hodin křížová cesta na 

Petřině. Jste zváni!  
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SVATÝ TOMÁŠ 
 

Apoštol narozen: kolem Kristova narození v Galilei, Palestina. Zemřel r. 72 v Mailapuru u Madrasu, 

Indie. Patron Východní Indie, Portugalska, Gói, Tomášových ostrovů, církevního státu, Urbina, 

Parmy a Rigy, architektů. Stavebních delníků, geometrů, tesařů, zedníků, kameníků a teologů; při 

bolestech zad; za dobrý sňatek. 

 

V italském abruzském městě Ortoně jsou dnes uctívány ostatky svatého Tomáše, a v domě v 

toskáném městě Pratu v Cappella del Sacro Cingolo – kaple svatého pásu- takzvaný "Mariin pás". 

Podle legendy, která je zřídka znázorňována, rozvázal sedící malý Kristus pás P Marii a předal ho 

svatému Tomáši. Tento pás prý zůstal po staletí v rodině muže, který ho dostal od Tomáše, až přišel 

muž jménem Michele dei Dagomari z Prata s první křížovou výpravou do Svaté země a oženil se s 

dcerou z rodiny, v jejímž majetku byl pás. Svatý pás tak přišel s nevěstou do Itálie. Ve slavnostním 

průvodu byl posvátný předmět v r. 1365 donesen do katedrály v Pratu. Fresky od Agnola Gaddiho, 

které zdobí kapli, znázorňují tuto událost. 

 

Tomáš, který byl před svým povoláním za apoštola rybářem v Galilei, je zmiňován ve čtyřech 

seznamech apoštolů Nového zákona. Nejslavnější je vylíčení o "nevěřícím Tomášovi". Jde o tuto 

příhodu: Když se objevil Ježíš po svém Zmrtvýchvstání večer před učedníky, chyběl Tomáš. Když 

mu sdělili, že Ježíš vstal, nevěřil tomu a žádal jako důkaz, aby směl Ježíše vidět a dotknout se ho. 

Za několik dní vyzval Ježíš při dalším zjevení nevěřícího Tomáše, aby se dotkl jeho ran. Tu padl 

Tomáš na kolena a zvolal: "Pán můj a Bůh můj !" 

 

Když se apoštolové rozešli po Kristově Nanebevstoupení, působil Tomáš jako misionář. Došel až do 

Persie a Indie, kde se setkal, jak říká legenda, se třemi králi, pokřtil je a jmenoval je biskupy. V 

Indii obrátil Tomáš také krále jménem Gundaphar. Nálezy mincí mezitím prokázaly, že v Indii mezi 

roky 20 a 50 po Kristu byl skutečně král toho jména. 

 

V roce 72 po Kristu podstoupil Tomáš mučednictví: při misijní 

cestě byl proboden zákeřně pohanem. Jako místo mučednictví se 

uvádí všeobecně Mailapur, předměstí dnešního velkoměsta 

Madrasu v Indii. U Mailapuru je dodnes takzvaná "Velká 

Tomášova hora", na níž byl v r. 1547 postaven kostel ke cti 

svatého Tomáše. Na oltáři chrámu stojí kamenný Tomášův kříž, 

který byl znovu nalezen Portugalci v r. 1522. Starý nápis na kříži, 

který pochází ze 7. století, vypravuje o apoštolově kázání a 

mučednictví. 

 

Největší část Tomášových ostatků byla přenesena jednoho 3. 

července - proto památka v ten den do Edessy, dnešní Urfy v 

Turecku. V roce 1258 se dostaly ostatky na řecký ostrov Chios a 

odtud později do Ortony ve střední Itálii. 
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Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti sv. Tomáše uskutečněného 
dne 21.června 2016 

 

Program : 

 

*Úvodní MODLITBA KE SVATÉ RODINĚ  a přivítání 
-o- 

*Hodnocení činnosti za uplynulé období: 

* Noc kostelů 

- velká účast, P.William měl prohlídku v anglickém jazyce, opět úspěch v rámci občerstvení 

v ambitech 

-o- 

Plánované úpravy v kostele sv. Tomáše: „ADORAČNÍ KAPLE“ vznikne před oltářem 

sv.Tomáše z Villanovy a v části, kde jsou dveře do Letenské ulice, vznikne 

„ZPOVĚDNÍ MÍSTNOST“. - Jednání s architektem pokračuje. 

- pokračování opravy varhan; při dokončovacích pracích budou v kostele umístěny varhany 

dlouhodobě zapůjčené z  katedrály sv. Víta, opět další žádost o dotaci z MKČR  

- stále zůstává potřeba uvádění čísel písní i na druhé straně kostela (obrazovka na kazatelně 

je pro přední lavice nečitelná) 

-o- 

*Příští akce:  

-26.6. Biřmování se uskuteční 26.6.2016 v 10,00 v kostele Panny Marie Vítězné (Pražské 

Jezulátko) 

- pokračují přípravy mezinárodního setkání Augustiniánské mládeže ve Svaté Dobrotivé 

18.-25.7.2016, na které naváže Světový den mládeže v Krakově 26.-31.7.2016  

*Na podzim připravují P.Antonio a P.Jozef „workshop o odpuštění“ (v rámci Roku 

milosrdenství) 

* Nutnost koordinace pastorační činnosti v rámci Malé Strany 

(např. sv. Kajetán: pastorace pro německy mluvící; u Pražského Jezulátka (karmelitáni) se 

začíná rozvíjet pastorace mladých, …) 

 

* Inspirace na září: „Synoda o rodině“ 

* Sestra Anunciata CJ oznámila, že během měsíce července odchází na Slovensko 

* diskutovalo se též, jak se zapojit do dopisování si s vězni 

 

Příští setkání Pastorační rady bude stanoveno později. 
                                                                                                                                        

   Zapsala: Marie Hradecká 

Modlíme se společně:"Otče náš." Jaká důstojnost! Tak se modlí císař i žebrák, tak to říká otrok i 

jeho pán. Všichni se společně modlí:"Otče náš, jenž jsi na nebesích." Tím uznávají, že jsou bratry, 

mají-li jednoho a společného Otce. Ať se tedy nějaký pán nepohoršuje nad tím, že je mu bratrem 

jeho otrok, když sám Kristus Pán chtěl tohoto otroka mít bratrem. 
Sv. Augustin 



5              www.augustiniani.cz               Tolle Lege                             Červenec/Srpen  2016 

 

 

Příběhy na prázdniny 
 

(výběr z knihy Pina Pellegrina: Příběhy pro osvěžení duše, vyd. Karmelitánské nakladatelství v r. 2012, 183 

stran) 

 

"S příběhy je to jako s dýcháním, 

mají se vdechovat velmi klidně. 

Z prvního nádechu získáš radost, 

druhý v tobě probudí horlivost, a třetí tě přivede k úžasu... 

Z každého nádechu pak získáš myšlenku, 

která nechá rozeznít srdce." 

 

Bůh a zahrada 

Jeden sedlák získal kus pozemku plného plevele a trnitých křovin, ale silou vlastních paží a s velkou 

námahou ho proměnil v úchvatnou zahradu. 

Jednou večer kolem náhodou procházel místní farář. Když uviděl tu překrásnou zeleň, nemohl než 

nepochválit: "Synu, ty a dobrý Bůh jste odvedli skutečně skvělou práci!" 

Sedlák mu odpověděl: "Ano, ale měl jste vidět, jak vypadalo toto místo, když se o něj dobrý Bůh 

staral jenom sám!" 

(Irové říkají: "Bůh nám dal tvář, ale úsměv už na ní musíme vyčarovat sami.") 

 

Čtyři bitvy 

Kdysi šel jeden člověk navštívit poustevníka a pověděl mu: "Když tady přebýváš v pustině úplně 

sám, tak ani není možné, abys zhřešil." 

Poustevník odvětil: "Věz, že poustevníci jsou skutečně ušetřeni tří bitev, ale čtvrtá jim zůstává." 

Pak to vysvětloval: "Ty bitvy, kterých je poustevník ušetřen, jsou: bitva očí, bitva jazyka a bitva uší. 

Zůstává mu však k vítězství překonat tu nejtěžší bitvu." 

"A kterápak to je?" ptal se zvědavý návštěvník. 

Poustevník hbitě odpověděl: "Bitva srdce." 

 

Mniši a krásná dívka 

Jednoho dne kráčeli dva mniši po venkovské cestě, když zrovna lilo jako z konve. 

Náhle v jedné zatáčce uviděli mladou a krásnou dívku, která váhala při překročení velké kaluže. 

Jeden z mnichů jí řekl: "Já ti pomůžu, dívenko!" 

Bez váhání ji vzal za ruce a pomohl jí dostat se na druhou stranu toho bahniska. 

Druhý mnich neřekl nic. 

Hned se opět vydali na cestu, aby včas došli na modlitbu. Když modlitba skončila, druhý mnich 

mrzutě pověděl: "Bratře, dobře víš, že my mniši nesmíme pěstovat žádné důvěrné vztahy se ženami, 

a to zvláště s těmi mladými a milými. Pročpak jsi to tedy udělal?" 

Druhý odpověděl: "Já jsem tu dívku zanechal tam venku! Nevšiml sis, že ty tu dívku ještě stále 

neseš v sobě?" 
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Víš, že?... 
* Všechny činnosti ve farnosti začínají po prázdninách 19. září. 

 

* V úterý 28.7. mše sv. ve 12:15 hodin  za blahořečení P. Augustina Schuberta, OSA (+28.7.1942) 

* V neděli 28.srpna slavíme slavnost sv. Augustina. V kostele sv. Tomáše bude od 9:30 a 18:00 hodin 

slavena poutní mše svatá. 

* Úklid kostela během prázdnin vždy v pátek po 15:00 hodině. Přijďte nám pomoci, pokud máte čas!! 

* Fotografie z letních akcí farnosti budou k prohlédnutí na webu farnosti: www.augustiniani.cz 

* V těchto měsících mají narozeniny tito naši farníci:  

Červenec: Matěj Kučera, 2.; Jan Pech, 7.; Josef Jílek, 9.; Anička a Liduška Brčákovy, 11.; František Futera, 

14.; Marie Lochmanová, 15.; Václav Brčák, 15.; Romana Herzingová, 20.; Andulka Šárová, 23; Marie 

Šindelářová, 30.; Jaroslav Urban, 31. 

 

Srpen: Jakub Kučera, 1.; Jaroslav Urban, 2.; Helena Pajskrová, 4.; Tomáš Hovorka, 8.; Zdeněk Trefný, 16.; 

Marie Jelínková, 16.; Lucie Doležalová, 21.; Jana Pechová, 24.; Natálie Akovantseva, 27.; Jarmila Attlová, 

31. 

Dobrou chuť! 
Krtkův dort na plechu 

 
Máme tady léto a představa krtka na zahrádce nás trochu děsí. Ale krtkův dort, pokud jsme ho už 

ochutnali, nás určitě zaujal, ale zároveň i odradil svou pracností. Já mám pro Vás řešení. 

Na těsto budeme potřebovat: 32 dkg hladké mouky, 18 dkg cukru, 3 vejce, 3 polévkové lžíce kakaa, 

200 ml oleje, 200 ml mléka a 1 prdopeč. 

Na krém budeme potřebovat: 25 dkg tvarohu, 40 dkg zakysané smetany, 250 ml šlehačky, 10 dkg 

nastrouhané čokolády na vaření, 1 vanilkový cukr, uvařený vanilkový pudink, 4-5 banánů.  

Na pudink budeme potřebovat: 400ml mléka, 1 a ½ balíčku vanilkového pudinku, asi 4 polévkové 

lžíce cukru. 

Nejdříve si uvaříme pudink a necháme ho vychladnout, pak smícháme sypké položky. 

Žloutky ušleháme s cukrem do pěny, postupně přidáváme olej a potom mléko střídavě se sypkou 

směsí. Do těsta nakonec přidáme sníh z bílků. Pečeme ve vymazaném a vysypaném hlubším plechu 

asi 30 minut při teplotě 160 stupňů. 

Po vychladnutí opatrně naznačíme kraje koláče nožem (asi 1 cm od kraje pekáče), plochu si 

rozdělíme na šachovnici, ale pozor, nesmíme proříznout až na dno. A pak placku opatrně vydlabeme 

lžící a to vydlabané si schováme. Máme tak dno koláče s malými mantinely. 

Ušleháme tvaroh se zakysankou, pak zašleháme po lžících pudink, strouhanou čokoládu a vanilkový 

cukr. Ušleháme si šlehačku (bez ztužovače) a zašleháme ji do tvarohové hmoty. Pokud máme pocit, 

že krém je málo sladký, přidáme moučkový cukr dle chuti. 

Banány podélně nakrájíme a poklademe jimi ten vydlabaný koláč, přikryjeme je krémem a na to 

všechno rozdrobíme ty uschované kousky na vytvoření efektu krtince. Mírně přitlačíme, aby se to 

při servírování moc nedrobilo. 

Uložíme do lednice a druhý den je to prostě úžasné. 

Přeji Vám překrásné prázdniny a těším se v září na shledání. 
 

                                           Dobrou chuť                                Hanka    

http://www.augustiniani.cz/
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Po stopách krásy a svatosti  
 svatý rok, památky, moře  

Společná pouť do Itálie 2. - 10. září 2016 
polopenze, ložní prádlo nebo spacák (9.500 Kč?) 

 
2. září, pátek: Brno – Florencie.  
Odjezd: 17:00 (Mendlovo nám.).  
3. září, sobota: Florencie. Příjezd do Florencie. Nedělní mše svatá u augustiniánů (kostel sv. 
Ducha). Prohlídka města. Oběd individuální.   
Odjezd z Florencie v 17:00. Příjezd do Riana Flaminia (Řím): ubytování v hotelu  Parco Santa 
Rita. Večeře společná.  
4. září, neděle s papežem. 

Mše sv. na náměstí sv. Petra. Oběd společný u sv. Moniky (augustiniánská kolej). Přechod 
sv. bránou. Prohlídka baziliky a …  Noční Řím. Večeře individuální. Návrat do hotelu. 
5. září, pondělí: Řím. 

Prohlídka památek: Koloseum, Fori Imperiali, Piazza Venezia, Campidoglio, Piazza Navona. 
Oběd společný. Mše sv. v kostele sv. Augustina. Pantheon, Fontana di Trevi, Piazza di 
Spagna, Piazza del Popolo. Noční Řím. Večeře individuální. Návrat do hotelu. 
6. září, úterý: Řím a Cascia. 

Odjezd do Říma. Mše sv. u Santa Maria del Popolo. Prohlídka bazilik: Santa Maria Maggiore, 
San Giovanni in Laterano, San Paolo. Oběd individuální.  Odjezd do Cascie (16:00). 
Ubytovaní a večeře v Hotelu delle Rose. Noční Cascia. 
7. září, středa: Cascia a Roccaporena.  
7:30 snídaně, 8:30 mše sv. Návštěva kláštera a baziliky. Oběd společný v hotelu. Pěší pouť 
do rodiště sv. Rity (Roccaporena, 5 km). Prohlídka a křížová cesta. Návrat do Cascie 
autobusem. Večeře společná v hotelu. 
8. září, čtvrtek: Cascia – Tolentino – moře u Porto Recanati 

7:00 snídaně a odjezd do Tolentina k sv. Mikuláši. Prohlídka. Mše sv. v 12:00. Oběd společný 
u augustiniánů. Odjezd do Porto Recanati k moři. Ubytování. Večeře individuální.  
9. září, pátek: Porto Recanati a Loreto. 

7,30: odjezd autobusem do Loreta. Mše sv. v bazilice. Návrat do Porto Recanati pěšky (5,5 
km) k moři. Oběd individuální. Odjezd do Brna: 19:00.  
10. září, sobota: Příjezd do Brna (Mendlovo nám.) ca 8:00. 
NB: Strava označená jako „individuální“ je na osobní obstarání. 

Kontakty:  p. Wit Marciniec  00420 606 282 681, frvit@augustiniani.cz 
          p. Angelo Lemme 00420 733 622 242, alemme@agostiniani.it     
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28. července 

P. AUGUSTIN SCHUBERT, OSA 
  

Narodil se 14. května 1902 v Praze na Žižkově jako syn 

železničního úředníka. Po základním vzdělání a studiu na 

gymnasiu ve Štěpánské ulici se stal r. 1921 posluchačem na 

filosofické fakultě Karlovy university. V katolickém 

vysokoškolském kroužku se seznámil s řadou studentů, z nichž se 

někteří stali jeho spolubratry po jeho vstupu do řádu sv. 

Augustina.  

Roku 1924 byl promován na doktora filozofie. Jeho profesor by 

ho rád udržel jako svého asistenta, ale dr. František Schubert, tak 

znělo jeho křestní jméno, vstoupil ještě téhož roku jako fr. 

Augustin do kláštera augustiniánů u sv. Tomáše.  

P. Augustin byl vysvěcen na kněze 20. ledna 1929 v kruté zimě 

toho roku a příští neděli 27. ledna slavil u sv. Tomáše primici. 

Ještě téhož roku byl zvolen převorem a farářem u sv. Tomáše. Stal se tak odpovědným 

duchovním správcem čtyřtisícové farnosti, kazatelem, zpovědníkem a vzdělavatelem Orla. 

Brzy patřil mezi nejznámější české kazatele nejen v pražských kostelích, ale i ve katedrále 

sv. Vita a na českých a moravských poutních místech. Události v sousedním Německu a 

tehdejší papežská encyklika byly pro p. Augustina jasným signálem nekřesťanského ducha 

národního socialismu a hitlerismu. 

P. Augustin měl jako vzdělavatel celostátní organizace Orla veliký politický vliv. Snažil se 

na velkých poutních místech už po okupaci roku 1939 upevňovat náboženské a národní 

uvědomění. Krátce nato - 26. srpna - byl pro údajnou pohanu “branné moci”  zatčen, ale pro 

malichernost obžaloby propuštěn. Gestapo se však své kořisti nevzdalo. Po krátkém věznění 

na Pankráci jej bez procesu a soudu poslalo do koncentračního tábora Oranienburg. Tam byl 

oporou pro mnohé studenty zatčené po zavření českých vysokých škol. Od května do zaří 

1941 byl opět na Pankráci a 5. září  byl převezen do Dachau. Jeho beztak nepříliš pevné 

zdraví bylo dlouhou vazbou, těžkou prací a hladem vyčerpáno. 28. července 1942 zemřel na 

otevřenou tuberkulósu a srdeční slabost. Jeho popel měl být podle pokynů Gestapa uložen v 

tichosti někde mimo Prahu (Ročov). Popel však nebyl nikdy vydán. 
 

MODLITBA ZA BLAHOŘEČENÍ 
 
Pane Ježíši Kriste, náš božský Vykupiteli, který povyšuješ ty, kdo jsou pokorného srdce, dej, aby byl 

oslaven tvůj věrný služebník Augustin Schubert, který Ti vydal svědectví obětí života při šíření Božího 

Království. 
Pro vnitřní potřebu církve vydává 
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