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Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Únor 2018, r. XXII. č. 236 
 

„Půst bez milosrdenství není nic“ (Sv. Augustin) 

 

Postní doba trochu jinak: méně postu, více chvály! 

Postní doba začíná už 

v polovině tohoto 

měsíce a s ní i naše 

snaha pracovat na 

tom, abychom se 

mohli stát lepšími, než 

jsme, abychom byli i 

šťastnějšími. V postní 

době slyšíme pozvání, 

abychom se obrátili, 

abychom směřovali 

svůj život k Ježíšovi. 

On je ten, který dává 

našemu životu světlo a 

naději, nejen když 

právě nevíme, co a 

jak, ale v každém 

okamžiku našeho života.  

K postnímu, ale i každodennímu obrácení doporučuji se soustředit na jednu velmi 

jednoduchou věc: zkuste udělat každý den něco trochu jiným způsobem, dodat trochu 

lásky - a vše bude mít úplnou jinou barvu. Rychle poznáte své obrácení a budete mít 

z toho radost. Pak, s pomocí Boží, můžete pomáhat i ostatním s jejich obrácením. A 

jak?  Velmi jednoduše: modlete se za něho a chvalte ho za to dobré, co u něho 

vnímáte. Věřte, že v obracení dokážeme více, když chválíme, než když napomínáme. 

A nezapomeňte také pochválit sami sebe! 

Krásnou postní dobu s chválou! 

P. Juan, OSA 
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Následuj mě 

 
 Myslím, že etika a estetika se při zpracování společného tématu jedinečnosti mohou od sebe 

lecčemu naučit. Vždyť lidské bytosti, na rozdíl od věcí, ale podobně jako umělecká díla, jsou 

jedinečnými událostmi – výraz obličeje je jedinečný, je takový jen jednou. Lidské tváře stejně jako 

umělecká díla nejsou zaměnitelné. Možná se ve styku s uměleckými díly učíme jedinečnosti, což by 

opravdu znamenalo, že přebíráme kantovský argument a ukazujeme, že zkušenost s krásou, a ještě 

silněji se vznešeností, nás vede k mravnosti. 

 Domnívám se ale, že chceme-li uvažovat o přenosnosti estetické zkušenosti do jiných oblastí, 

musíme vzít v úvahu dva hlavní aspekty díla: jeho jedinečnost a jeho schopnost sdílení, které v sobě 

nese i zvláštní univerzalitu. Jakým způsobem lze říci, že i v řádu mezních mravních voleb existuje 

příkladnost a sdílení? Zde by bylo třeba zkoumat například krásu velkodušnosti: zdá se mi, že 

existuje specifická krása činů, které v nás budí etický obdiv. Mám na mysli zvláště svědectví 

vydaná příkladným životem, životem prostým, který to takříkajíc vysoko nedotáhl, přitom ale jiskří 

absolutnem a dosvědčuje to základní; jen si dobře prohlédněte krásu některých tváří, z nichž 

vyzařuje oddanost, nebo jiným slovem svatost. 

 Srovnání s estetickou zkušeností nás dovede ke zjištění, že příkladů dobroty, soucítění nebo 

odvahy není mnoho. Vznešený čin se rodí v samotě, bezprostředně a v neopakovatelné situaci, tím 

se ale také stává schopným sdílení: jsme si jisti, že v tomto konkrétním případě, právě na tom místě 

a v tu chvíli, přesně to bylo třeba učinit. 

 Uchopení vztahu shody mezi morálním činem a situací vyvolává pohnutí – tedy účinek, 

schopnost nechat se pohnout příkladem, následovat. Kde se v evangelijní morálce nebo také u 

izraelských proroků bere toto pohnutí? Jistě, kdesi v pozadí jejich činů hrají svou roli normy. 

Funguje tu ale příklad jedinečnosti. Na bohaté měšťanské synky v Assisi se svatý František 

jednotlivě obracel s výzvou „Prodej všechno, co máš, a přijď“. A oni přišli! Francouzština pro to má 

výraz „Imitation de Jésus-Christ“. 

(z knihy Paula Ricoeura: Myslet a věřit (Rozhovor), Francois Azouvi a Marc de Launay. 

Nakladatelství Kalich, 2000, 245 stran). 

 

 

Modlitba za povolání do řádu augustiniánů 

 

Modleme se k Pánu žně,  

jenž volá muže a ženy, aby mu sloužili 

v lásce. 

(Pauza pro tichou modlitbu). 

Všechna sláva a chvála Ti patří, 

Bože pravdy, světlo našich srdcí, 

vždyť Ty vedeš své lidi po cestách svatosti. 

 

Pomoz těm, kdo jdou ve šlépějích 

Augustinových,  

aby Tě hledali vzájemnou láskou a 

uctíváním 

a aby byli služebníky Církve coby vzory 

k následování pro druhé. 

Osviť muže a ženy, 

aby viděli krásu společného života 

v duchu svatého Augustina 

a posiluj je v této službě tak, 

aby dílo, jenž jsi v nich začal, 

bylo přivedeno k naplnění. 

 

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 

Amen 
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Názvy postních nedělí  
 

(Latinsky podle úvodního slova vstupní antifony a podle českých a moravských lidových tradic) 
 

1. neděle postní: latinsky: Invocavit (Invocavit me=Povolal mne) a lidový název: Černá 
 

První postní neděle po Popeleční středě se nazývá v lidových tradicích černá. Jméno černá si 
vysloužila díky černým šatům, do kterých oblékaly v tento den ženy vzhledem k nastávajícímu půstu. 
Na některých místech se této neděli říkalo neděle "liščí". Nejčastěji tomu tak bylo na Hořovicku, 
Berounsku, Křivoklátsku a Rakovnicku a v okolních krajích a příčinou byly postní preclíky, posypané 
mákem a solí. To vše matky dělaly v noci tak, aby o tom jejich děti nevěděly. Podle toho, kolik měla 
která matka dětí, tolik vrbových proutků si opatřila a na každý z nich navlékla několik preclíků a 
zavěsila na stromy do zahrady. Ráno ještě před východem slunce vzbudila své děti a řekla jim: "Milé 
děti, běžela tudy liška a nechala Vám na zahradě preclíky na stromě. Vstaňte, umyjte se a jděte do 
zahrady, tam se pomodlete a poté je můžete najít a sníst." 
 
2.neděle postní: latinsky: Reminiscere (Reminiscere miserationum tuarum=Rozpomeň se na 
své smilování) a lidový název: Pražná 
  
Tato druhá postní neděle se v lidových tradicích nazývá podle jednoho z postních jídel, nazývaného 
„pražmo“. Pražmo jsou vlastně upražená obilná zrna nebo klasy. Z tohoto pražma se také připravovala 
polévka "praženka". 

3. neděle postní: latinský název Oculi (Oculi mei semper ad Dominum=Mé oči stále vyhlíží 
Pána) a lidový název: Kýchavná 

Třetí neděle postní je nazývána po kýchání. Ve středověkých spisech se můžeme dočíst o velikých a 
náhlých morech, které se začaly projevovat kýcháním. V té době se říkalo: "Jakž kdo kejchl, hned náhle 
umříti musil“. Lidé obávající se, aby z toho kýchnutí neumřeli, přáli sobě: „Pomáhej pán Bůh“ anebo 
„Pozdrav Tě pán Bůh“. 
U našich předků bylo pozdravení při kýchnutí znakem dobrého chování. Už se nevěřilo, že se 
kýchnutím projevuje nákaza morem, nýbrž panovalo přesvědčení, že kýchání čistí hlavu a všeobecnou 
rozšířenou pověstí bylo, že kolikrát kdo kýchnul o kýchavné neděli, minimálně tolik roků byl ještě živ. 
Na Bydžovsku se věřilo tomu, že kdo v tuto neděli třikrát kýchnul, byl po celý rok zdráv. 
 
4. neděle postní: latinsky: Laetare (Laetare Ierusalem=Raduj se, Jeruzaléme) a lidový název: 
Družebná 
 
 Družební - tak se říkalo v pořadí 4. postní neděli. Staří Čechové ji také nazývali "družebadlná" nebo 
"družbadlnice". Název neděle vychází zřejmě z toho, že v tuto neděli chodíval ženich s družbou do 
domu, kam chtěl o pomlázce přijít na námluvy. 
Na Nepomucku se odpoledne na družební neděli podávala "pučálka". To byl nabobtnalý nebo 
napučený hrách, upražený na másle a promíchaný s rozinkami, různým kořením a pokroutkami. Když 
se dal na talíř, opět se pokroutkami a rozinkami posypal. Toto jídlo se obyčejně předkládalo ženichovi, 
jenž přišel za svým děvčetem. Zprvu se ženichovi předložila vidlička. Tou však nesměl jíst a měl čekat 
na lžíci. Pokud se do "pučálky" pustil vidličkou, všichni se mu vysmáli. 
Někde také pojmenovali tuto neděli "středopostní", neboť tvořila pomyslný střed čtyřicetidenního 
půstu. Jinde zas "růžebnou" nebo "růžovou", protože se tuto neděli světí v Římě zlatá růže. 

5. neděle postní: latinsky: Judica (Iudica me Deus=Zjednej mi právo, Bože) a lidový název je: 
Smrtná 



4                 www.augustiniani.cz                  Tolle Lege                         Únor  2018 

 

Pátou postní nedělí je neděle zvaná "Smrtná" nebo také "Smrtelná". V ten den vynášeli lidé ze vsi 
slaměnou "smrt, Mařenu, Mořenu, Mařanu, smrtholku", loutku oděnou do ženských šatů. Šlo vlastně o 
slaměnou figurínu, ověnčenou hadříky a stužkami a nastrčenou na tyč. Za vsí ji vhodili do vody, zpět 
do vsi se vraceli se zeleným stromkem ozdobeným papírovými růžemi a pentlemi a chodili od domu k 
domu, přičemž si hlasitě prozpěvovali.   

Smrt nesem ze vsi, 
nový líto do vsi: 
Buďte páni veselí, 
na tu smrtnou neděli: 
smrt jsme Vám odnesli, 
nové léto přinesli. 
Vítej líto líbezné, 
obilíčko zelené! 
 
Všichni přítomní, děti i dospělí se pak upřímně radují, že smrtka - symbol zimy, je již ze vsi pryč a 
všichni mají radost z "líta", které představuje blížící se skutečné jaro. 
 

6. neděle postní: latinsky: In Palmis (Palmová, Pašijová neděle) a lidový název je: Květná 
 
Poslední postní nedělí je Květná neděle. Její další lidové názvy jsou také Květnice (Čechy), Květnica 
(Morava), Beránková neděle (jižní Čechy) či Palmová neděle (Horácko). V tento den se slaví památka 
slavného vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma, kde ho lidé vítali čerstvými ratolestmi ze stromů a házeli 
je na cestu. 
K posvěcení přinášeli lidé do kostela především jívové větvičky – ratolesti (lidově zvané kočičky, což 
je nejznámější název, ale také kocanky, koťátka, barušky nebo bahníře). Místy se nosily také větvičky 
lískové, jasanové a březové. Pro okrasu bylo zvykem svazky proutků zdobit pentlemi. 
Když se nově posvěcené kočičky přinesly domů, bývaly staré, do té doby zastrčené za křížem nebo za 
svatým obrázkem, spalovány. Na jejich místo pak přišly nové. 
Někde polykali jednu až tři kočičky v domnění, že je po celý rok nebude bolet v krku. Také si někde 
přetřeli kočičkami oči se slovy: "Kočičky, kočičky, aby nebolely vočičky". 
Na Květnou neděli se nemělo nic péct, protože se prý zapekl květ na stromech, jinak řečeno neurodilo 
by se žádného ovoce. V tento den se také oblékaly nové šaty, aby v nich člověk kvetl. Obydlí se 
vymetalo zelenými ratolestmi, které měly vymést všechnu nemravnost a zhýralost. 
 
Zdroj lidových názvů: České tradice, knižní archív  

                                                                                                                                                                 MH 
 

Jarní pouť do Čihoště 
 

Nejen v návaznosti na strhující knihu Miloše Doležala Jako bychom dnes zemřít měli bychom rádi letošní 
„jarní výlet“ směřovali do Čihoště, kde P. Josef Toufar působil a kde je pohřben, abychom u jeho hrobu 
společně prosili za naši farnost.  
Kdy: 7. dubna 2018 
Jak: Vlak + pěší pouť (7-8 km) 

1) Z důvodu zamluvení restaurace prosíme o nezávazné info o účasti na mailu radatafil@seznam.cz  

2) V případě dostatečného zájmu seniorů o cestu autobusem z Prahy - závazné info v refektáři.  

3) V případě zájmu je možno také uskutečnit trasu vlak + cyklopouť (28 km do Čihoště + 12 km 

z Čihoště) – závazné info na mailu idyba@seznam.cz 

R+I Dybovi 

mailto:radatafil@seznam.cz
mailto:idyba@seznam.cz
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Novoroční vycházka do obce Ořech 

 
Letošní Novoroční vycházka byla naplánována za hranice městské části Praha 13 do obce Ořech. 

Sešli jsme se v počtu dvanácti osob a malého hlídače Jerryho na nástupišti stanice metra Luka. Pár minut 

poté jsme nastoupili do autobusu č. 174 a jeli pár zastávek do Řeporyjí. Odtud jsme se vydali pěšky do 

nedalekého Ořechu. Tam jsme si prohlédli nevelký kostel Stětí sv. Jana Křtitele, původně gotický 

s výrazným osmibokým sloupem. Později byl barokně upravený a opatřený krásnou nástropní freskou 

v presbytáři. Na hlavním oltáři je vystaven obraz od významného českého malíře J. Hellicha z roku 1875.  

Naproti vchodu do kostela je pěkně opravená fara, ve které žil a pracoval na přelomu století farář a zároveň 

oblíbený spisovatel J. Š. Baar. Pak jsme ještě navštívili tamní hřbitov, kde byla pochována řada kněží. 

Cestou od hřbitova k Řeporyjím se nám otevřel pěkný výhled do kraje; v dáli jsme viděli i kostelík v Krtni, 

který jsme navštívili při naší Novoroční procházce před dvěma lety. Brzy se setmělo, jak už tomu na Nový 

rok bývá. Na náměstí jsme nasedli do autobusu (s výjimkou otce Juana, kterému se zdála pětikilometrová 

vycházka příliš krátká, a tak ještě sám pokračoval pěšky). Někdo se vydal domů a někdo se ještě jel podívat 

na velkolepý Novoroční ohňostroj na Starém Městě. 

 

Radko a Ivane, děkujeme a těšíme se na příští výlety! 

 

                                                                                                                           Zdena 

IZRAEL - Svatá země 10 dnů 
Termín: 30.4. - 9.5.2018 

Cena: 23 000,- Kč                                                                   

  

Popis Zájezdu:  

1. den 
30.4. pondělí - sraz všech účastníků v 21.30 hod. na letišti Václava Havla, terminál Sever 1, u informací v 

odletové hale. V 21.45 hod. začínají pohovory s pracovníky  letecké společnosti ČSA. Odlet ve 23.45 hod. 

2. den 
1.5. úterý- přílet do Tel Avivu ve 4.35 hod. Jaffa (biblické Joppe) - založeno Noemovým synem Jefftem, 

dům Šimona koželuha (zde pobýval apoštol Petr), barokní kostel sv. Petra, brána víry, Andromediny 

kameny, připomínka starobylosti přístavu - dovoz libanonských cedrů na stavbu židovského chrámu za krále 

Šalamouna, útěk proroka Jonáše (hodinová zastávka). Odjezd do Galilee - Caesarea Přímořská - dva 

akvadukty, prohlídka a možnost koupání ve Středozemním moři. Haifa - kostel Stela Maris na Karmelském 

pohoří (10 hod. mše svatá), Eliášova jeskyně, Bahaiské zahrady. Nazaret - bazilika Zvěstování, kostel sv. 

Josefa, Kána - první Ježíšův zázrak. Tiberias (židovský hotel) večeře, nocleh. 

3. den 
2.5. středa - snídaně, Hora Blahoslavenství (v 8 hod. mše svatá), Tabgha - místo rozmnožení chlebů, Mensa 

Christi - zázračný rybolov a udělení Petrova primátu, Kafarnaum - kostel sv. Petra a zbytky synagogy ze 4. 

stol., možnost obědu "Petrova ryba" (18 USD), projížďka lodí po Tiberiadském jezeře, hora Tabor - bazilika 

Proměnění Páně (výjezd taxíky), večeře, nocleh v Tiberias. 

4. den 
3.5. čtvrtek - snídaně, odjezd do Judska po Západním břehu Jordánu. Kasr  El Yahud - místo Ježíšova křtu. 

Jericho - ortodoxní klášter na Hoře pokušení, možnost nákupu ovoce, zastávka u fíkovníku (Zacheus), 

Judská poušť z vyhlídky ve Vadi Qelt, ortodoxní klášter sv. Jiří. Olivová hora - kostel Pater noster - tabulky 

Otčenáše, mše svatá.  Odjezd do Betléma, ubytování a večeře. 

5. den                                                                                                                        

4.5. pátek - snídaně, Odjezd do Ain Karem - kostel Narození sv. Jana Křtitele,  kostel Navštívení, mše svatá. 

Od 11-14 hod. muzeum holocaustu Yad Vashem. Betlém - Pole pastýřů - Gloria in excelsis Deo, nákupy 

suvenýrů. Večeře, nocleh. 
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6. den 
5.5. sobota – snídaně. Odjezd  Kumrán (zvenčí), Masada - výjezd lanovkou, prohlídka pevnosti.  Koupání v 

Mrtvém moři (lístek 5USD). Kostel Betfage (slavný Kristův vjezd do Jeruzaléma) – v 16 hod. mše svatá. 

Večeře a nocleh v Betlémě. 

 7. den 
6.5. neděle –  V 5 hod. mše svatá v bazilice Narození v kryptě. Snídaně. Naložení zavazadel. Betlém – 

Mléčná jeskyně, bazilika Narození.  Odjezd do Jeruzaléma – Zeď nářků. Od 12 hod. Chrámový pahorek 

(Haram al Šarif) - Skalní dóm a mešita Al Aksa, brána sv. Štěpána, od 14. hod. křižácký kostel sv. Anny - 

rybník Bethesda. Křížová cesta, kostel Bičování a Odsouzení, kostel Ecce homo, Rakouský hospic - výhled 

na Jeruzalém ze střechy (2 eura). Ubytování v Jeruzalémě poblíž Herodovy brány.  

8. den 
7.5. pondělí- Jeruzalém: kostel Kohoutího zakokrhání (S. Petrus in Gallicantu) - "třikrát mě zapřeš", 9.30 

hod. mše svatá. Hora Sion - chrám Zesnutí P. Marie (Dormition), Večeřadlo (Cenaculum) - ustanovení mše 

svaté a svátosti kněžství, seslání Ducha Svatého.  Arménská čtvrť – arménská katedrála sv. Jakuba. Chrám 

Božího hrobu - prohlídka (kámen pomazání, kalvárie, Anasthasis - místo uložení a zmrtvýchvstání Krista, 

kaple Nalezení sv. Kříže, ortodoxní Katholikon - Pupek světa), osobní modlitba. Večeře a nocleh v 

Jeruzalémě. 

9. den 
8.5. úterý - snídaně. Olivová hora - vyhlídka na Jeruzalém - popis města, kostel Dominus Flevit - Pán 

zaplakal, Getsemane - bazilika Agonie, mše svatá, kostel Usnutí apoštolů, kostel Hrobu P. Marie. Bethánie – 

hrob Lazarův. Večeře a nocleh v Jeruzalémě. 

10. den                                                                                                                       

9.5. středa – snídaně. Naložení zavazadel. Biblický dominikánský institut - místo vzniku překladu 

Jeruzalémské bible, prohlídka s místním průvodcem, v 9.30 hod. mše svatá v bazilice sv. Štěpána. Damašská 

brána, volno - nákupy na tržnici. Rozloučení se s Božím hrobem – volno na modlitbu.  V 15 hod. odjezd na 

letiště, od 16.25 hod. odbavování na letišti, v 18.25 hod. odlet do ČR. V Praze ve 21.30 hod. 

 

Stravování: 8x polopenze formou švédských stolů  

Ubytování: 8x nocleh v 3*a 4* hotelích ve 2lůžkových pokojích (2x Tiberias, 3x Betlém, 3x Jeruzalém).  

Možnost 1lůžkového pokoje za příplatek 5200 Kč. 

 

Cena zahrnuje:  
leteckou přepravu Praha - Tel Aviv - Praha s ČSA, všechny letištní poplatky a taxy, přepravu busem po 

Izraeli, 8x nocleh v hotelích ve 2lůžkových pokojích s polopenzí formou švédských stolů, všechny vstupy 

dle programu, český průvodce s licencí, pojištění léčebných výloh (7mil. korun), storno zájezdu, pojištění 

proti úpadku CK. 

 

Cena nezahrnuje:  
oplatek 45 USD za povinný tipping pro řidiče a hotelové pracovníky - vybírá se až v Izraeli. Oběd Petrova 

ryba -18 USD. Vstupy vypsané v programu i cenou. Příplatek na 1lůžkový pokoj 5200 Kč. 

 

Více informace a přihlášky: P. Juan : juan@augustiniani.cz                

"Na cestu s námi vyjdi, Pane..."  



7                 www.augustiniani.cz                  Tolle Lege                         Únor  2018 

 

P. Zdenek Wasserbauer jmenován pomocným biskupem v Praze 

Papež František jmenoval pomocným biskupem pražské arcidiecéze mons. Zdenka Wasserbauera, 

dosavadního generálního vikáře. P. Zdenek Wasserbauer se narodil 15. 

června 1966 v Novém Městě na Moravě, v brněnské diecézi. Vyrůstal ve 

farnosti Velká Losenice (obec Sázava) v diecézi královehradecké. Po 

maturitě vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Ihned poté, v 

roce 1990, zahájil studia na Teologické fakultě Karlovy univerzity a od 

druhého roku v nich pokračoval v Římě na Papežské lateránské 

univerzitě. Na kněze pražské arcidiecéze byl vysvěcen 30. září 1996. Po 

dalších studiích na Papežském institutu Teresianum obhájil v roce 2003 

doktorát ze spirituální teologie s prací na téma Teologie a spiritualita 

diecézního kněze v církvi jako společenství na počátku třetího tisíciletí. 

Deset let působil jako spirituál Arcibiskupského semináře v Praze (2000-

2010) a posléze pět let jako farář kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na 

pražských Vinohradech. Zastával rovněž úřad vikáře III. pražského 

vikariátu (2014-2015). V roce 2015 byl jmenován ředitelem kurie pražského arcibiskupství a o rok později 

generálním vikářem. Mons. Wasserbauer je kromě toho kanovníkem Pražské metropolitní kapituly a členem 

kněžské, pastorační a ekonomické rady arcidiecéze. 

Dobrou chuť! 

 

Tažený štrúdl 

 

Je to pracný zákusek, ale myslím, že stojí za to si ho občas udělat. 

 

Na těsto jako základ budeme potřebovat: 20 dkg hladké mouky – sáček necháme postavený 

vedle pracovní plochy, budeme ho ještě potřebovat, 1 celé vejce, špetku soli, 1/16 másla, lžičku 

octa a necelé deci teplé vody. 

 

Zaděláme těsto ze všech ingrediencí a zpracováváme ho dále, stále podsypáváme a 

propracováváme, až získá konzistenci měkkého nudlového těsta a nelepí se na ruce. Nemohu 

říct, kolik mouky bude potřeba, záleží to na kvalitě mouky, na velikosti vejce (já potřebovala asi 

4 polévkové lžíce). Propracovaným těstem 20x praštíme o vál, nevím proč, ale hospodyně, která 

byla mistr na tento štrůdl, mi to tak řekla. Zkušenější se mají poslouchat. V hrnku uvaříme 

vodu, vylijeme ji a tímto horkým hrnkem těsto na půl hodiny přiklopíme. 

 

Na čisté utěrce nebo ubruse těsto nejdříve rozválíme a potom roztahujeme, až je tenké na papír. 

Já nemám prostor na roztahování, tak těsto rozdělím na polovinu a rozválím je na utěrce úplně 

do tenka. Druhou polovinu nechám ještě přiklopenou, aby těsto neokoralo. Placku potřeme 

máslem do 2/3, posypeme strouhankou, jablky, rozinkami, cukrem se skořicí, ořechy. Pomocí 

utěrky štrůdl zavineme, okraje zahneme a pečeme na pečícím papíře v troubě ohřáté na 170 

stupňů asi hodinu. Při pečení občas potřeme  máslem. 

        

                                Dobrou chuť.                     

Hanka 
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Víš, že?... 
* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 1. 2. od 19:30 v kapli sv. Barbory. 

 

* Od 5. 2. do 9. 2. budou mít otcové augustiniáni duchovní cvičení. Mše sv. v 19:00 hodin nebude, 

ani žádná pastorační činnost. Mše sv. v 12:15 bude jako obvykle 

 

* 6. 2. slavíme slavnost sv. Doroty, patronky naší kaple. Poutní mše sv. s možností získat 

plnomocné odpustky bude ve 12:15 hodin. Všichni jste zváni! 

 

* Postní doba začíná ve středu 14. 2. (Popeleční středa). Při každé mši sv. bude udělen popelec. 

Den Popeleční středy je dnem přísného půstu. 

 

*Setkáni pastorální rada ve čtvrtek 15.2 od 19:30 hodin.  

 

* Křížová cesta v době postní je každý pátek a každou neděli v 16:30 v kostele sv. Tomáše. 

 

* Rádi uvítáme lektory z řad věřících (muže i ženy) při nedělní mši svaté v 9:30 hod. Zájemci, 

hlaste se na seznam v refektáři.  

 

* Vyzýváme všechny farníky a farnice, aby přispívali svými články a myšlenkami do našeho 

farního zpravodaje Tolle Lege. 

 

* Brigáda v našem kostele bude v sobotu 17. 2. od 10:00 do 12:00 hodin. Přijďte nám pomoci! 

Každá ruka je vítána. 

 

* Každou neděli přede mší sv. se modlíme od 9:00 hod. sv. růženec. 

 

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

 

 * Při tříkrálové sbírce jsme tento rok vybrali  42 484,51.- Kč. Děkujeme za pomoc hlavně dětem 

farnosti i škole sv. Augustina. 

 

* Od září tohoto roku probíhá každého 22. v měsíci po mši sv. ve 12:15 a v 19 hodin pobožnost 

ke sv. Ritě v kostele, s požehnáním růží a modlitbami za lidi v jakékoli nouzi. Všichni jste srdečně 

pozváni. 

 

* Na vrátnici kláštera můžete dostat Svatotomášské černé pivo, vařené podle receptury, která se 

zachovala v klášteře od 17. století.  

Na co se chystáme? 
XX. Augustiniánský týden. „Sv. Augustin dnes“ (23. 4.- 27. 4. 2018). 

XXI. pouť do sv. Dobrotivé (12. 5. 2018) 

Noc kostelů (25. 5. 2018) 

15. farní slavnosti kostela sv. Tomáše sobota 2. 6. 2018. 

Tábor 2018: Zaječov 15. – 28. 7. 2018 
 

Pro vnitřní potřebu církve vydává 
©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2018 

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   
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