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Farnost sv. Tomáše. Praha 1  

 Květen 2011, r. XV. č. 161 
 

Blahoslavený  Jan Pavel II: 
 

„TOTUS TUUS EGO SUM (Jsem celý Tvůj)“ 
 

Nejvýznamnější body pontifikátu Jana Pavla II. podle Papeže Benedikta XVI  
 

"Můžeme se na to podívat ze dvou hledisek: navenek - 

směrem ke světu - a dovnitř - směrem k církvi. Co se 

týká světa, zdá se mi, že Svatý otec svými proslovy, 

svou osobou, svou přítomností, svou schopností 

přesvědčit, vytvořil novou sensibilitu pro náboženské 

problémy, pro nezbytnost náboženského rozměru 

člověka a především nepředstavitelným způsobem 

vzrostla důležitost římského biskupa. Všichni křesťané 

uznali - nehledě na rozdíly a na to, že neuznávají 

Petrova nástupce - že on je mluvčím křesťanství. 

Nikdo jiný na světě, na světové úrovni, nemohl 

takovým způsobem mluvit jménem křesťanství a dát 

hlas a sílu křesťanské skutečnosti v současném světě. 

Ale i pro nekřesťany a pro jiná náboženství byl hlasem 

velkých hodnot lidstva. Je třeba také připomenout, že 

dokázal vytvořit atmosféru dialogu mezi velkými 

náboženstvími a smysl společné odpovědnosti za svět, 

kterou máme všichni, ale také, že násilí a náboženství 

jsou neslučitelné a že musíme společně hledat cesty k 

míru ve společné odpovědnosti za lidstvo. 
 

 Přesuňme nyní pozornost k situaci v církvi. Řekl bych především, že dokázal nadchnout mládež pro Krista. 

Toto je nová věc, pomyslíme-li na mládež roku 1968 a na sedmdesátá léta. Aby se mládež nadchla pro 

Krista a pro církev a pro obtížné hodnoty, toho mohla dosáhnout jen osobnost s jeho charismatem; jen on 

mohl takovým způsobem dokázat zmobilizovat mládež světa pro Boží věc a pro lásku Kristovu. V církvi 

podnítil novou lásku k eucharistii. Vzbudil nový smysl pro Boží milosrdenství; a velmi prohloubil lásku k 

Matce Boží a tak nás vedl ke zvnitřnění víry a zároveň k její větší efektivitě. Přirozeně je třeba také zmínit, 

jak všichni víme, že byl podstatný jeho přínos k velkým změnám ve světě v roce 1989, ke zhroucení tzv. 

reálného socialismu."  
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„Říkáte, že časy jsou zlé, že žijeme v tvrdé, bezútěšné době plné mizérie. Žijte dobře a svým 
dobrým životem dobu změníte; změníte ji a nebudete si mít nač stěžovat“ Sv. Augustin 

Svátek Božího milosrdenství 
 

Ve shodě s přáním Pána Ježíše se má slavit o první neděli po Velikonocích, což vyjadřuje 
těsnou souvislost tohoto svátku s tajemstvím Vykoupení. Liturgie tohoto dne nejplněji 
oslavuje Boha v tajemství jeho milosrdenství. 
Svátek Milosrdenství nemá být jen dnem zvláštní úcty Boha v tomto tajemství, ale také 
dnem milosti pro všechny lidi a zvláště pro hříšníky. Pán Ježíš totiž obdařil tento svátek 
velkými přísliby. Ten největší z nich spojil se svatým přijímáním přijatým v tento den: je to 
příslib „úplného odpuštění vin a trestů”, čili stejné milosti, kterou dostáváme pouze ve 
svátosti křtu. Velikost tohoto svátku spočívá také v tom, že všichni, dokonce i ti, kteří se 
obrátí až v tento den, mohou vyprosit všechny milosti shodné s vůlí Boží. 

 
Chci, řekl Pán Ježíš sestře Faustyně, aby ten obraz (...) 
byl slavnostně posvěcen o první neděli po 
Velikonocích; tato neděle má být svátkem 
Milosrdenství. Toužím, aby svátek Milosrdenství byl 
útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášť pro 
ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého 
milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které 
se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží. Duše, která 
přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne 
úplného odpuštění vin a trestů; v tento den jsou 
otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí 
milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i 
kdyby její hříchy byly jak šarlat. Tento svátek vytryskl 
z nitra vytryskl z nitra (mého milosrdenství), aby utěšil 
celý svět…  a je stvrzen v hlubinách mého slitování.  

 Obraz Božího milosrdenství 
 
Jeho původ je spjat s vizí sestry Faustyny v Płocku 22. 
února roku 1931, během níž Kristus vyjádřil přání, aby byl 
takový obraz namalován a opatřen slovy: Ježíši, důvěřuji Ti. 
Obraz znázorňuje zmrtvýchvstalého Krista, jehož ruce i nohy nesou stopy ukřižování. Z 
probodeného Srdce, které na obraze není vidět, tryskají dva paprsky: červený a světlý. Na 
otázku, co znamenají, Pán Ježíš vysvětlil: 
Světlý paprsek znázorňuje vodu, která duše ospravedlňuje; červený paprsek 
představuje krev, která je životem duší… Tyto dva paprsky vytryskly z nitra mého 
milosrdenství tehdy, když mé umírající Srdce bylo na kříži otevřeno kopím.  Jinými 
slovy, paprsky představují svátosti, svatou církev zrozenou z probodeného Kristova boku a 
dary Ducha Svatého, jejichž biblickým symbolem je voda. Šťasten, kdo bude žít v jejich 
stínu, řekl Ježíš, neboť ho nezasáhne spravedlivá Boží ruka.    

 www.kmbm.cz 
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Květen je mariánský měsíc.  Maria je pro nás příkladem ženy, která plnila Boží vůli, která učinila 
rozhodnutí odpovídat „ano“ ke službě a k naslouchání slovu Božímu ve svém životě.  

Doslavili jsme velikonoční oktáv a teď ve velikonoční době máme příležitost prožívat radost ze vzkříšení 
Pána. Jak to prožívat, jak to dělat, když se nám kolikrát zdá, že vše utíká tak rychle, že nemáme čas ani na 
radování? Jednoduchou věc můžeme dělat - a to být otevření a prožívat vše s optimismem. Prvního května 
bude blahořečen papež Jan Pavel II., který nám stále připomínal, že křesťan by se neměl bát. Takže - 
s optimismem a beze strachu! 

Poděkujme také na konci tohoto měsíce za všechny dary od Pána Boha pro naši farní komunitu během 
posledního měsíce. Chtěl bych připomenout aspoň dvě: křest 8 mladých lidí na velikonoční vigilii a  
13.augustiniánský týden. 

Ať jsme jako apoštolové, kteří spolu s Marií prožívají přítomnost Ducha; ať jsme rádi a hrdí na to, čím jsme. 

Panno Maria, matko radosti! Oroduj za nás, abychom žili s radostí! 

P. Juan, OSA 

Potkala jsem… 
Před loňskými Velikonocemi jsem potkala před kostelem nějakou neznámou dívku, která vedle mne seděla 

při mši v kostele. Ptala se, jestli se mnou může o něčem mluvit. Měla jsem chvíli čas, odpověděla jsem, že 

jistě ano. Cestou na autobus se mi svěřila, že vůbec není věřící, ale už delší dobu pátrá po tom, jestli Bůh 

náhodou neexistuje, ale myslí si, že nejspíš ano, protože bez jeho existence by plno věcí, o kterých uvažuje, 

ale  které  lidi kolem ní uspokojují, byly hodně podivné. Dala mi příklad: lidé slaví svátky jara - radosti 

z nového života, ale každý nový život rostliny, její nové listy, všechna ta velikonoční kuřátka, zajíčci i 

housátka nejspíš do dalšího jara definitivně skončí a ona by chtěla slavit něco, co by i jí dávalo naději na 

opravdovou trvalost. Třeba jarních miminek, svoji, lidí vůbec. Ne ale, jak podotkla, v podobě 

reinkarnovaného života podle některých nauk, v kterých také pátrala a vůbec ji nelákaly. A co si myslím o 

Ježíšově vzkříšení? „Spolu s fůrou jiných lidí si myslím, že se reálně událo a i mně to dává přesně stejnou 

radostnou jistotu před smutnou pomíjejícností, takže jste asi kápla na někoho podobně uvažujícího jako vy. 

Nevím, co bych k tomu mohla říct víc.“ 

„A myslíte si, že všichni, kteří byli dneska v kostele, si myslí to samé?“ 

„Nepřemýšlela jsem o tom, ale nevidím důvod, proč ne“. 

„Na kostele jsem viděla rozpis velikonočních bohoslužeb. Myslíte si, že na ně můžu chodit?“ 

„Když si uděláte čas, uškodit vám to určitě nemůže a třeba se dozvíte odpověď na některé další vážné 

otázky. To bych vám přála, protože křesťan, a  zdá se mi, že vy hnedle křesťan jste, má hlavně používat 

rozum a odpovědí se v logických souvislostech, jak jste objevila, dočká. A nebojte se ptát, třeba zrovna 

kněze, který měl dneska mši. Odvážná, zdá se, jste dost. Že?“ 

Podaly jsme si ruku a od té doby jsem ji neviděla.  

Až letos při sobotních obřadech, kdy přijímala svátost křtu.      E. B 
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Poznáváme sv. Augustina 
Augustinovo mistrovské sloučení antitezí 

www.svatyaugustin.cz 
         O tom, že dílo svatého Augustina je plné často  záměrně  krajních protikladů, které jsou často jen 
důsledkem jeho neklidné mysli a především života, nebo také vnímání prosté reality, není potřeba dlouze 
přemítat. Promyšleně extrémní kontrasty při komunikaci, často nečekaně emotivní reakce v situaci, kdy by 
to nikdo nečekal, nebo náhlá vzplanutí mysli a následně rychlá zavržení objektů těchto vzplanutí, tvořily 
nerozlučnou součást jeho života. Miloval slovní hříčky a překvapivé obraty stejně jako paradoxní příklady a 
podobenství, a pokud by mu jejich snad až příliš časté užívání někdo vyčetl, odkázal by ho s přehledem na 
Nový, ale především na Starý zákon, Starou smlouvu, kde je takových příkladů bezpočet.  
         V antitezích si vysloveně liboval a užíval si zmatek a nepochopení svých kritiků, kteří často aniž by 
vyvinuli větší snahu o pochopení zdánlivě zcela protichůdných tvrzení, jej ukvapeně odsuzovali minimálně 
jako zmatené. Augustin celý svůj kněžský život pracoval s nejširším spektrem posluchačů a věřících, od 
analfabetů (i jeho matka svatá Monika mezi ně patřila) počínaje, a vysokými římskými politiky konče, a 
dokázal mistrovsky využít svého vysokého rétorského vzdělání a praxe k tomu, ne snad aby se každému 
posluchači zavděčil, ale aby ho oslovil v pravý čas na pravém místě. A právě pro takové příležitosti dokázal 
použít to, co jen málokdo, totiž v jedné, nebo ve dvou větách vyslovit zdánlivě neslučitelné a paradoxní 
tvrzení, které se zvlášť těm, kdo ho poslouchali, nebo četli poprvé, mohlo zdát často až absurdní. Někdy se 
dokonce setkal s velmi posměšnými reakcemi posluchačů, na které však většinou vůbec nereflektoval. A 
pokud  přeci jen, často to bývalo ve smyslu: „Kdo má uši k slyšení, slyš, kdo má rozum k myšlení, mysli! Kdo 
je nemá, mlč!“ Tímto tak typicky augustinským  bonmotem většinu svých odpůrců se zadostiučiněním na 
místě umlčel. 
         Přestože pochopitelně patřil mezi numidskou intelektuální špičku, sám je například často „provokoval“ 
prohlášeními, že sama inteligence a vzdělanost je pro člověka málo, stejně jako mít jen dobré srdce. Jako 
jistě jediný křesťan své doby  dokázal ve svém myšlení, ale i v praktickém životě sloučit zdánlivě 
jednoznačné odpory v logické sloučení do  srozumitelného a nakonec i logického celku. Na jednu stranu 
dokáže originálním, neskutečně krásným způsobem a v nesčetných obměnách  velebit Boha a jeho vrcholné 
dílo – člověka (viz např.Vyznání – Confessiones ), o kterém se kupříkladu o patnáct století později údajně 
kdesi vyjádřil Augustinův zarytý (stejně jako Kristův, Boží, církevní i náboženský) kritik, německý filozof 
Friedrich Nietzsche ve smyslu, že Otec církve se „ v díle servilně před Bohem plazí...“ Celý život například 
Augustin hlásal o štěstí, že je přirozeným údělem člověka. Na druhé straně neskrýval své zklamání právě 
z Božího tvora - člověka jako jedince i lidstva jako celku, o kterém s despektem a těžce pesimisticky 
prohlásil, že lidstvo je všeobecně ve skutečnosti pouze hříšná masa a Boží svět ve kterém lidé žijí, považuje 
za zkažený a zvrácený. Při bližším zamyšlení ovšem na takovém tvrzení i my nalezneme určitý soulad a 
logický vývod. 
         Bůh je pro něho naprosto vším, pokouší s Ním dokonce navázat sice respektující, ale osobní, až 
důvěrný vztah podobný tomu, jaký má chytré dítě ke svému moudrému milovanému otci a dokonce ho 
možná až dětsky naivně prosí o to, aby ho výjimečně nechal nahlédnout až tam, kam dosud žádný člověk 
nenahlédl...Ke stáru si však díky tomuto niternému vztahu několikrát dovolil  nejen Boha v jistém smyslu 
kritizovat, ale mu i trpce vyčítat, a ve chvílích těžkého pesimismu a pocitu osamění projevit dokonce určité 
pochybnosti o smyslu jeho díla. Jednou se projeví jako revolucionář  a  anarchista, když hlásá odpor 
k bohatství a materializmu, jindy svým věřícím nařizuje, aby poslouchali a plnili nařízení každé vlády, ať je 
jakákoli, a pro potřeby evangelizace  plně využívá všech materiálních a politických preferencí, které církvi 
poskytuje Řím.  
         Protože Bůh je pro Augustina naprosto vším a svojí církev považuje jednoznačně za Boží církev, 
neváhá kupříkladu prohlásit, že v evangelia (a tím pádem tedy i v Písmo svaté) věří proto, protože to 
nařizuje církev, nikoli proto, že církev je obsažena v Novém Zákoně. Dokázal jedinečným způsobem najít 
pevné spojitosti mezi takovými protiklady, jako je například láska  a logika, dialektika a romantika, nebo 
rozum a víra. Na svém vlastním životě chce dávat příklad kajícníkům a tak poukazuje na svojí hříšnou 
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minulost a zároveň dokládá  své definitivní osvobození od mnohých minulých omylů. Sebevědomý, až 
přespříliš prakticky uvažující egoista a  vysokoškolský profesor z blízkosti císařského dvora  najde nakonec 
své štěstí ve službě nejubožejším a v  evangelizačním trmácení se ve vedru, špíně a prachu severoafrických 
pouštních cest. Uvažuje a píše jako mystik s občasnými prorockými extázemi, a zároveň obhajuje například  
pravost své církve i správnost svého vlastního učení nesmlouvavě a tvrdě jako nekompromisní advokát bez 
citu a schopnosti tolerance. Přestože jednoznačně preferuje i u manželů určitou pohlavní zdrženlivost, 
důrazně od nich vyžaduje vzájemnou věrnost, a nad samotnou instituci manželství vysoce staví panenství 
(viz jeho spisy na toto téma, např. De Sancta Virginitate - O svatém panenství), za určitých podmínek jako 
menší zlo připouští prostituci... 
         Výčet extrémů a antitezí, které dokázal Augustin takřka až zázračně sloučit, by byl skoro nekonečný. 
S protiklady pracoval, zpracovával je a přetvářel ve stavební hmotu především svého učení. U známého 
nepřítele kompromisů ovšem v žádném případě o kompromis nešlo. Naopak často zdánlivě nepřijatelnými 
syntézami protikladů nás nutí uvažovat nejen promyšleně a neukvapeně, zároveň ale vybízí k odvaze hledat i 
ve věcech negativních  jejich možná pozitiva. Samozřejmě vždy jen v souladu s Božím záměrem.    
 

         Marcel Černý 
. 

 
 
 

27.5.2011 
                               www.nockostelu.cz 

Program u sv. Tomáše  
17:50-18:00 Zvoněni 
4 zvony kostele sv. Tomáše zdraví   

   

18:00-23:30Výstava liturgické předmětů                                                                         

18:00-19:00 Soutěž 
Soutěž pro děti a jejich rodiče/prarodiče: „Hledejte důležité symboly v kostele a v klášteře „  

   

19:00-23:00 Soutěž pro dospělí 
Hledej něco v kostele a buď součást historie!   

   

18:30-18:50 Modlitba Nešpory 
Modlitba nešpory s komunitou augustiniánů  

   

19:00-23:30 Zákulisí kláštera sv. Tomáše anebo kde skoro nikdo se nedostane 
Prohlídka „ZÁKULISÍ“ kostela,aneb kam se běžně nedostaneme v kostele - komentovaná 
prohlídka prostor: sakristie,klášterní knihovna,Varhany...    

   

19:00-22:00 Kostelní výroba     

20:00-21:00 Svatotomášský sbor. Koncert 
Koncert klasické hudby. Koncertní program obsahuje skladby v širokém záběru od 
nejranějšího období (gregoriánský chorál) až po skladby současných autorů.    

   

20:00-23:00 Setkání s knězem 
Možnost rozhovoru s knězem – Sakristie  

   

20:15-22:45 Augustiniáni 
Augustiniáni ve farnosti sv. Tomáše. Kdo jsou a co dělají? Škola sv. Augustina. Svaty 
Augustin  

   

20:30-21:30 Čtení na pokračování 
Čtení na pokračování z Evangelia sv. Matouše  

   

23:45-00:00 Kompletář a požehnání 
Ukončení výstavu Nejsvětější Svátosti s modlitbou a závěrečné požehnání  
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Víš, že…? 

* Modlitba Taizé  v naší farnosti první čtvrtek v měsíci - 5. května  2011 od 19,30 hod. 

* Setkání pro mládež od 18 let v klášteře 6. 5. od 18,15. Společně se připravujeme na mezinárodní setkání  
s papežem v Madridu v srpnu tohoto roku. 

* V sobotu 21.5. jsme všichni pozváni na pracovní brigádu do kláštera ve sv. Dobrotivé. Sraz v 9,30 před 
klášterem. Zpět budeme okolo 16 hodin. 

* 16. května je svátek sv. Jana z Nepomuku. V 20:00 hodin jsou zpívané nešpory v kostele. Potom bude 
průvod na karlově mostě k soše sv. Jana Nepomuckemu kde zpíváme Litanie! 

 
* V neděli 22. května budeme společně slavit svátek SVATÉ RITY z CASCIE.   Mše svatá bude v 9:30 a 
při ní budou posvěceny růže sv. Rity. 
 
* 26. května od 19 hodin slavíme mši sv. v kostele s mládeží, která se chystá do Madridu na mezinárodní 
setkání s papežem. Přijďte se modlit s mladými lidmi! 
 
* Celý květen budou po mši sv. ve 12:15 hod májové pobožnosti a litanie k uctění Matky Boží Panny 
Marie.  

 
* Od tohoto měsíce budeme mít ve středu večer od 19 hodin vždy 1. a 3. středu v měsíci mši sv. pro mládež  
s kytarovým doprovodem. Všichni jste pozváni! 
 

* 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.    

* 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 

 
 
V tomto měsíci mají narozeniny tito naši farníci:  
 

Terezie Trefná 1.; Zdeněk Křenek 2.; Marcel Černý 4.; Terezie Olivová 4.; P. Antonio Rivas, OSA, 6.; P. 

William Faix, OSA 8.; Jakub Korčák 8.;  Irena Malinská 9; Kateřina Futerová 10.; Marie Šárová 11.; Lenka 

Olivová 12.; Alžběta Korčáková 14.; Ondřej Černý 16.; Eva Brčáková 16.; František Strnadel 19.; Emilie 

Petrů 19.; Dagmar Urbanová 23.; Ferdinand Uberall 24.; Filip Vlasák 26; Jana Hovorková 30.; Milena 

Menšíková 30; Maria Trefná 31. 
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„Říkáte, že časy jsou zlé, že žijeme v tvrdé, bezútěšné době plné mizérie. Žijte dobře a svým 
dobrým životem dobu změníte; změníte ji a nebudete si mít nač stěžovat“ Sv. Augustin 

Program Farní kavárny na  kv ěten 2011  
 

4. května: Herní večer od 19,30  
18. května: Filmový večer od 19,30 
27. května: Noc kostelů od 18,00 hodin  
 

Beseda o Kongu 
Chtěli bychom Vás pozvat na neformální besedu o životě v Demokratické republice Kongo, o 
problémech které jsou tam všude přítomné, ale i o radostech, které prožívají tamní lidé… Protože, 
jak všichni víte, již delší dobu podporujeme pár projektů v této zemi, doufáme že Vás toto téma 
bude zajímat a také se budete moci dozvědět o konkrétním použití našich darů, které průběžně do 
Konga posíláme. Budeme moci mezi námi přivítat otce Bernarda, jednoho z několika 
augustiniánských kněží působících v hlavním městě Konga Kinshase, kterého se budete moci ptát 
na cokoliv, co Vás zajímá. Také Tim Young (z anglicky mluvící komunity), který strávil minulý rok 
pár týdnů v této zemi, nám sdělí některé svoje zážitky, pocity a postřehy. 
Všichni jste srdečně zváni  12.5. v 19,30 hodin do refektáře kláštera 
 
 

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…! 
Kefírové řezy 
 
Začíná nám období práce na zahrádce nebo cestování, a tak nemáme moc času na kuchyňské práce. 
Ale chuť na nedělní koláč nám zůstala, tak honem musíme udělat něco rychlého. 
Na těsto budeme potřebovat: 38 dkg polohrubé mouky, 38 dkg pískového cukru, 0,5 l kefíru, půl 
lžičky jedlé sody, ¾ hrnku oleje, 2 lžíce kakaa. 
Všechno zamícháme a nalijeme do vyššího vymazaného a vysypaného plechu. Pečeme při 170 
stupních 30 – 40 minut, podle typu trouby. 
Než se nám to upeče, uděláme si polevu: 7 lžic rozpuštěného másla, 2 lžíce rumu ( pokud ho tam 
nedáme, nic se neděje, dáme tam 2 lžíce horké vody), 2 lžíce kakaa a 15 dkg práškového cukru. 
Polevu natíráme stěrkou na teplý koláč hned po vyndání z trouby. Povrch posypeme kokosem. 
                                    Dobrou chuť.                              

 

Hanka
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XIV. MARIÁNSKÁ POUŤ 
 

„Maria uchovávala to vše ve svém srdci“.  
 (Lk, 2,51) 

 
Říká se, že každý, kdo se na toto poutní místo vydá,  má ponechat své problémy 
u Mariiných nohou, aby je na sebe mohla vzít. A ť se tak stane. Jdeme k Tob ě, 

Maria, neoslyš naše prosby! 
****  

Sobota 4. června 2011 
Zaječov, Sv. Dobrotivá 

Zájemci se mohou p řihlásit v sakristii kostela sv. Tomáše nebo na 
osaprag@augustiniani.cz  

CENA: 100 Kč (autobus) 
 

VIII.FARNÍ SLAVNOSTI 
Kostel sv. Dobrotivé- Zaječov 

4. června 2010  

Farní slavnosti tento rok slavíme v rámci Mariánské pouti ve sv. Dobrotivé v sobotu 4.6 
odpoledne. Program bude 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.  

 
Přijďte s námi slavit trochu jinak. Stojí to za to! 

 

� 8:30 Odjezd z Prahy 
� 10:00 Pouť do mariánského místa sv. Dobrotivé 
� 14:00 Mše sv. 
�15:30-18:30 Hry pro všechny, program pro děti, mládeže a dospěli, koncerty, výlety, 
fotbal… 
� 19:00 Grilování pro všechny 
� 21:21 Tombola 
� 21:50 Ohňostroj 
� 22:00 Cesta zpět do Prahy anebo spáni v sv. Dobrotivé   
 

TÁBOR 2011 

 „Po stopách velkých příběhů“  

 
Zaječov  15. – 24. července 2011 

PŘIHLÁŠKY : Do 15. června na e-mail: 
osaprag@augustiniani.cz 

 
 

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.  


