
Tolle Lege 
Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Červen 2012, r. XVI. č. 173 

„Nešťastný ten, kdo zná to všecko, tebe však nezná; šťastný naopak ten, kdo tě zná,třebaže z  tamtěch věcí neví nic.“ 

 (Sv. Augustin) 

 

Červen s nepokojným srdcem hledajícího a sloužícího 
 

Červen je měsíc nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše. Srdce vždy bylo považováno za to nejpodstatnější, co 

člověk má. Sv. Augustin  sám připomínal, že v srdci přebývá Pravda s velkým P. Pravda, která není 

věc, ale člověk: Ježíš. To znamená, že každý z nás se může s Kristem setkat i ve svém srdci. 

Zkoumejme každý sám sebe, udělejme čas pro sebe (je to dobrá investice) a jen pak se můžeme potkat 

s Kristem, který touží po našem štěstí. Kéž máme pořád nepokojné srdce hledající Boha a sloužící 

bližnímu.  

 

Začátkem června slavíme Noc kostelů, noc, kdy se kostel stane jakoby skleněnou budovou, domem pro 

všechny. Kdy skrze umění a kulturní programy můžeme vidět stopy Boha. Ale nejen kostel by se měl 

stát skleněnou budovou, ale i každý křesťan by se nad tím měl zamyslet. „Noc kostelů“ by měla být 

vlastně pořád, aby církev byla otevřená a my také. Abychom se nebáli nabídnout to, co máme, náš 

poklad víry, na který mají všichni právo.  

 

Farní slavnosti v tomto jubilejním roce 

slavíme na Kampě a těšíme se z toho, že 

jsme byli schopni přesunout se tam, kde 

jsou lidé, kteří do kostela moc nechodí. 

Jsou to oslavy pro nás, ale i pro naši školu 

sv. Augustina, která s námi tvoří rodinu, i 

pro všechny lidi z Malé Strany. Ideou je, 

aby se to stalo tradicí a vznikly tak 

duchovní, společenské a kulturní oslavy 

Malé Strany. 

 

Průvod na Boží Tělo nám bude dávat 

příležitost veřejně se přihlásit ke Kristu a 

vyznávat jeho  skutečnou přítomnost 

v Eucharistii.  On je ten, který dává smysl 

našemu životu, ten, pro kterého jsme 

pořád na prvním místě; ten, kterého 

chceme oslavit a chválit. 

 

Ať nám v srdci stále svítí světlo Velikonoc a ať jsme i my jsme světlem tam, kde jsme. Krásný měsíc 

s radostí a nadějí.  
 

P. Juan, OSA 
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„Hledání pravdy vyžaduje mnohem více slov než její nalezení“  (Sv. Augustin) 

 

2. rok přípravy na velké jubileum sv. Cyrila a Metoděje.  

Rok biřmování. 

Přinášíme texty z Katechismu katolické církve na téma biřmování.  

 

1292 Praxe východních církví podtrhuje více jednotu uvedení do křesťanského života. Praxe latinské církve 

zase mnohem jasněji vyjadřuje společenství nového křesťana s vlastním biskupem, ručitelem a služebníkem 

jednoty církve, jejího všeobecného a apoštolského rázu, a tím také spojení s apoštolskými počátky Kristovy 

církve  

 

1293 V obřadu této svátosti je třeba vzít v úvahu znamení pomazání a to, co pomazání naznačuje a vtiskuje: 

duchovní pečeť. Ve starodávné biblické symbolice má pomazání velké bohatství významů. Olej je znamením 

hojnosti a radosti, očišťuje (mazání před i po koupeli), dělá mrštným (mazání atletů a zápasníků); je znamením 

uzdravení, protože hojí pohmožděniny a rány a dává vyzařovat kráse, zdraví a síle. 

 

1294 Všechny tyto významy mazání olejem se setkávají ve svátostném životě. Pomazání olejem katechumenů 

před křtem znamená očištění a posílení; pomazání nemocných vyjadřuje uzdravení a útěchu. Pomazání 

posvátným křižmem po křtu, při biřmování a kněžském svěcení je znamením zasvěcení. Prostřednictvím 

biřmování se křesťané, tedy ti, kteří jsou pomazaní, mnohem více podílejí na poslání Ježíše Krista a na plnosti 

Ducha svatého, jímž je vrchovatě naplněn, takže celý jejich život šíří líbeznou vůni Kristovu. 
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„Hledání pravdy vyžaduje mnohem více slov než její nalezení“  (Sv. Augustin) 

 

Škola  sv. Augustina 
 

„Křesťanství naše děti prožívají opravdu bezprostředně“ 
 

Moje děti jsou kouzelné a v tom nejlepším slova smyslu dětské. Ve třídě mám většinu chlapců, musím jim 

tedy vymezovat určitým způsobem hranice. I když to jsou většinou děti z věřících rodin, nejsou rozhodně 

„uťáplé“. Oceňuji, že jsme katolická škola, jde totiž o víc než jen o nějakou tu hodinu náboženství. Každý 

den máme společnou ranní modlitbu, pak začíná vyučování – dvě půlhodinky denně, aby se děti učily 

koncentraci, kterou budou potřebovat ve škole. Stihneme jít také ven nebo si hrajeme. Prožívání víry je u 

dětí viditelné. Jsou zvídavé, žádají vysvětlení, když jim není něco jasné, rády poslouchají příběhy z Bible, 

dokážou si je převést do svého života – co by měly nebo neměly dělat. Měli jsme například týden o 

dopravě a šli jsme na procházku, poznávali značky, správně přecházeli ulice… Zastavili jsme se u pomníku 

padlým z května 1945. Šimon, který už umí číst, začal louskat ten nápis. „Co to znamená, že jsou padlí?“ 

ptaly se mě děti. „Že jsou mrtví,“ vysvětlila jsem jim. „Tak když jsou mrtví, musíme se za ně pomodlit,“ 

rozhodly děti, klekly si a sepjaly ruce. Pomodlili jsme se Otčenáš, udělali kříž a šli dál. Křesťanství naše 

děti prožívají opravdu bezprostředně. Je to pro ně normální. 
 

SESTRA ALEXIE BOLKOVÁ, 
Školská sestra de Notre Dame, 

učitelka v mateřské škole 
 

Biřmování ve sv. Dobrotivé. 
Rok 2012 je jubilejním rokem pro augustiniány a naši farnost sv. Tomáše; je také rokem, v němž se celá 

česká církev  zamýšlí nad důležitostí biřmování v životě každého křesťana jako svátosti dospělosti ve víře a 

svátosti, při které se dostane plnosti darů Ducha sv.   

Pan farář spolu s pastorační radou rozhodli, že biřmování se tento rok bude konat ve sv. Dobrotivé v rámci  

oslav 750 let od založení kláštera a kostela ve sv. Dobrotivé a zároveň od příchodu augustiniánů do Čech. 

Pozvání přijal pan arcibiskup Dominik kardinál Duka, OP.  

Mše sv. s biřmováním bude ve 14 hodin.  Všichni jste srdečně zváni. Na cestu do sv. Dobrotivé bude 

k dispozici autobus, který odjíždí ve 12:00 hodin od kostela. Je třeba se přihlásit v sakristii. 

Po mši sv. pan arcibiskup předá vysvědčení  dětem z naší školy sv. Augustina.  

Přijďte s námi slavit: s nadějí a radostí! 
 

Být unavený a přece druhým dodávat odvahy 

Cítit se opuštěný a přece přimět druhé k úsměvu 

Mít sám nevyřešené otázky a přece neodepřít svou 

radu těm, kteří ji hledají 

Být uštvaný a ve stresu a přece neodbývat druhé 

výmluvami 

Mít bolesti a přece mít dost trpělivosti pro druhé 

Být sám zatížen a přece pomáhat druhým nést jejich 

břemena 

Snažit se nalézt východisko a přece přitom držet 

druhého za ruku 

Mnohého se vzdát a přece druhým nic nezávidět 

Být zklamaný a přece druhým předávat naději 

Připadat si vyhořelý a přece pomáhat druhým nacházet 

smysl 

Modlit se, zůstávat bez odpovědi a přece druhým 

důvěryhodně předávat víru 

Být naplněn hněvem a přece každému odpovědět na 

pozdrav 

Být zklamaný a přece nevyzvonit chyby druhých 

Nikdy se nedočkat díků a přece pevně stát druhým 

k dispozici 

Být smutný a sklíčený a přece navenek vyzařovat 

radost 

Zažívat bezmocnost a přece druhým zprostředkovat 

důvěru v Boží dobrotu 

To je působení Ducha svatého v nás! 
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Potkala jsem… 
Matěj, který chodí přechodně do školy u babičky, je vůdcem několika dalších kluků a ti jsou postrachem 

pro spolužáky: obírají  je o svačiny, někdy o peníze a teď se dokonce rozkřiklo, že ukradli dva mobily a 

nějakou empétrojku. Ale pan zvěrolékař Polívka, který je delší dobu podezříval, je vystopoval a usvědčil. 

Do toho se Matěj má najedou vrátit k rodičům a zase bude chodit do své staré školy. Tam má podobnou 

partu.  

Pan Polívka si s ním ve své veterinární ordinaci ale promluvil jako s chlapem. Došli k závěru, že šikanu 

provádí zbabělec, asociál, případně psychicky nevyrovnané individuum. Spolu s panem Polívkou vrátili 

poškozeným dětem nakradené věci a i když mu to šlo dost těžko, Matěj se ostatním za šikanování omluvil. 

Dokonce se zařekl, že už nikdy nic takového dělat nebude, naopak, že pomůže každému, komu by někdo 

ubližoval. To s panem Polívkou také probrali. 

V jeho původní škole ho učitelé ani spolužáci skoro nepoznali, jak se změnil k lepšímu, jen jeho staré party 

doufaly, že mu to přetvařování dlouho nevydrží a rozneslo se o něm, že krade stejně jako dřív, jen to dělá 

šikovně, protože se u babičky vycvičil. 

Několik nových kamarádů, kterým jsou šikana a zlodějství odporné, bylo teď na rozpacích: mají mu věřit, 

nebo ne? A protože neznali zvěrolékaře Polívku, museli si poradit sami. 

E.B. 

                               Poznáváme sv. Augustina                    www.svatyaugustin.cz 

 V Augustinově veledíle De civitate Dei (O Boží obci) nalezneme desítky opakovaných nepůvodních 

myšlenek a konstrukcí, ale žádný ze současných myslitelů v tomto díle neovlivnil autora tolik, jako tento 

moudrý  filozof a významný teolog Tyconius. (Paradoxně příslušník právě onoho donatistického hnutí „čistých, 

nezkorumpovaných křesťanů“, proti kterému biskup z Hippa téměř tři čtvrtiny svého křesťanského života sice 

úporně bojoval, přesto nakonec svůj boj nevyhrál.) Z více zdrojů vyplývá, že se Augustin s donatistickým 

„nepřítelem“ Tyconiem vícekrát osobně setkal, to ostatně u něho nebylo nic tolik překvapivého - například jeho 

oficiálně negativní postoj k židovskému národu je neoddiskutovatelný, přesto se s Židy stýkal a dokonce 

s jedním velmi vzdělaným rabínem v  Kartágu několikrát přátelsky konzultoval při překladatelských a 

výkladových nejasnostech v Písmu. Z jeho velmi rozsáhlé  korespondence, nebo zmínek v některých dílech  

vyplývají i další příklady ukazující, že se nebránil poměrně úzkým kontaktům ani s některými skutečnými 

odpůrci katolické církve nejen z důvodů konfrontace, nebo alespoň obohacení vlastních poznatků, ale 

pravděpodobně i z důvodu eventuálního pokusu o získání takového člověka na stranu  své milované církve.   

 Hipporegijský  biskup se ke svému donatistickému protějšku choval velmi vstřícně, přátelsky a 

dokonce uctivě a s uznáním jeho práce. Ačkoli sám příslušník státem silně privilegovaného náboženství, a až do 

konce života velmi aktivní  bojovník proti donatismu, neváhal tentokrát kvůli hledání pravdy dát přednost 

aktivní spolupráci s příslušníkem katolického hnutí, proti němuž později dokonce požádá o ozbrojený zásah 

státní moci. Tyconius zaujal Augustina především svojí zcela originální hermeneutikou Písma, zcela 

systematicky a otevřeně hovořící o výkladu mnoha nejasností a nesrovnalostí, a to jako vůbec první latinský 

autor, navíc jak už bylo řečeno, skutečný laik. Jeho vůbec nejznámější dílo se jmenuje Sedm pravidel pro 

výklad (Písma), ze které Augustin velmi mnoho myšlenek převzal a dál rozvíjel, stejně jako převzal téměř 

všechny hlavní myšlenky z Tyconiovy úplně první latinské biblické hermeneutiky, která se nazývá Kniha 

zásad, v originále Liber Regularum (383) A právě hlavní zásady a pravidla z této knihy Augustin nakonec 

použil (po vynucené mnohaleté přestávce) ve třetí knize  De doctrina christiana – Křesťanská vzdělanost,  a to 

v takovém měřítku, že Tyconiovi a výkladu jeho díla věnuje jednu čtvrtinu této knihy. Vidíme tedy, jak silně 

učený laik donatista ovlivnil myšlení významného teologa, filozofa, kazatele a spisovatele biskupa Augustina 

dokonce v jeho nejzralejším tvůrčím věku. Ve spisu s Tyconiem sice z principu mírně polemizuje, ale upřímně 

řečeno, z textu vyplývá, že Augustinovy postupy zcela evidentně souzní s původními postupy Tyconia, a po pár 

řádcích dojdeme k přesvědčení, že  počátečními drobnými polemikami a mírnými připomínkami si spíše jen 

odbyl očekávaný určitý odstup od myšlenek člena nepřátelské církve.    

http://www.svatyaugustin.cz/


5              www.augustiniani.cz     Tolle Lege      Červen 2012 
 

„Hledání pravdy vyžaduje mnohem více slov než její nalezení“  (Sv. Augustin) 

 

 Augustin našel a velmi ocenil v osobě z druhého břehu katolického tábora především velmi podobný 

pohled na smysl existence člověka ve světě. Ovšem některé Tyconiovy spisy svým příliš volným výkladem 

pobuřovaly některé  „nejpravověrnější z pravověrných“ donatistů, takže nakonec prosadili, aby mnohé jeho 

příliš liberální myšlenky v jeho spisech byly nakonec odsouzeny donatistickým koncilem v roce 380, který se 

konal v Kartágu. A nejen jeho myšlenky, nakonec byl z jejich církve vyloučen, ovšem vrátit se ke katolické 

církvi odmítal. Přestože byl moudrý teolog naprostým nepochopením biskupů a jejich přístupem nesmírně 

sklíčený, považoval se i nadále za pravověrného křesťana donatistu, příslušníka „čisté církve pravověrných“, a 

z upřímného přesvědčení jím zůstal až do své smrti.   

          Tyconius jako pravděpodobně vůbec první autor změnil dosavadní křesťanský pohled na výklad světa 

a na trvalý boj dvou nepřátelských mocností dobra a zla, na kterém, jak už bylo řečeno, Augustin postavil celé 

své velké dílo. Použil k tomu evangelistu Matouše, resp. jeho záznam ( Mt 13, 24-30) o Ježíšově podobenství o 

koukolu a pšenici, rostoucí spolu až do sklizně, kdy budou odděleny. Tak vedle sebe existuje dobro i zlo, lidé 

dobří i zlí, a na konci věků budou odděleni, jedni k uchování, druzí k neodvratnému zavržení. Ovšem Tyconius 

existující trvalý zápas dobra se zlem spatřoval uvnitř každého člověka, v nekonečném každodenním dilematu, 

který musí řešit jeho vůle. Přirozenost dobré vůle k nezištnosti a obětavosti v lásce k druhému člověku se 

střetává s nároky a požadavky druhého pólu vůle, prosazující svůdný a racionálně zdůvodnitelný egoismus. 

Tedy například vynaložím-li určitou fyzickou, nebo duševní námahu pro druhého, ubude mi energie, kterou si 

svoji existenci mohu sám zpříjemnit, vylepšit, nebo si jí prostě ponechat na případné horší časy.  

 Augustin pak chápe dějiny světa jako od počátku trvalý vzájemný zápas dvou nesmiřitelných říší, který 

je nadpozemského charakteru. Dědičný hřích je výsledkem boje dobrých – nebeských andělů se zlými, kteří se 

ještě před stvořením světa v nebeské říši vzepřeli Božímu majestátu. Zlým andělům se potom podařilo velké, i 

když jen dočasné vítězství, když padli Adam s Evou. Bojující a vítězící Boží obec dobra se promítla do tohoto 

světa jejich stvořením v Edenu, prostoupila celými dějinami, prošla vyvoleným židovským národem a dovršená 

je vznikem křesťanské církve díky vtělení Božího syna. Dějiny zla a hříchu mají tedy počátek v padlých 

andělích, pokračovaly prvním hříchem lidí, uctíváním falešných bohů a rouhačstvím a nejvýrazněji se projevuje 

v mocenských strategiích pyšných velmocí. Negativní sebeláska trvale bojuje s láskou pozitivní, sebezapírající. 

O nejvyšší lásce a dobru civitas Dei není třeba se zmiňovat, ovšem její protipól civitas terrena Augustin 

nevnímá jako obec zla, přestože v ní zlo trvale existuje - je to přeci Boží dílo. Zmíněná Tyconiova myšlenka (s 

některými velmi vzdálenými manichejskými prvky) je pro Učitele církve motivující, a tak i on tvrdí, že boj 

dobra a zla, lásky proti sebelásce, je záležitostí vůle sídlící v každém jednotlivci, procházející dějinami civitas 

terrena. Hřích prvních lidí byl natolik závažný, že jejich vůle je trvale oslabena a snadno přístupná zlu. 

Takzvaný „boj dvou protichůdných pohybů vůle“ v každém člověku (compositio voluntatum) je vyjadřující 

termín, který tak užívají oba myslitelé. 

 Augustinova nezpochybnitelná a jedinečná velikost tedy spočívá nejen v jeho jedinečném způsobu 

vlastního  myšlení, kterým ovlivnil učení církve, nýbrž i ve schopnosti přijetí, osvojení a logického navázání na 

některé myšlenky velkých postav filozofie - a nejen jí - pohanské i raně křesťanské doby bez ohledu na jejich 

vzdělání, konfesi, nebo  jejich zaměření. Z následných kombinací vlastních a přejatých koncepcí se pak zrodila 

některá  zde zmíněná díla zásadního vzdělávacího a výchovného významu  trvajícího až do dnešní doby. 
              Marcel. 

 Výtvarný seminář u sv. Tomáše, pondělí 2. července – sobota 7. července 2012 
6 dní od 9,30 do 16,30 (hodinová přestávka na oběd).  

Maximální počet účastníků: 10. 

Seminář vede Fr. Richard G. Cannuli, OSA 

Náplní semináře je malba ikony sv. Augustina z Hippo, 11x9 palců (cca 23x28 cm). Malba bude provedena podle 

byzantské ruské tradice – desková malba vaječnou temperou, vykládaná 22karátovým plátkovým zlatem. Materiál bude 

zajištěn.  

Seminář poskytne účastníkům také čas k reflexi nad spiritualitou „ikony“ ve smyslu jejího místa v církvi a symbolismu, 

který je používán při její tvorbě.  Účastníci semináře si odnesou dokončenou ikonu. Cena semináře je 420.00 USD. 

Důležité: NENÍ ZAPOTŘEBÍ ŽÁDNÝ UMĚLECKÝ TALENT, jen vlastní úsilí a touha.  

Přihlášky: osaprag@augustiniani.cz 

mailto:osaprag@augustiniani.cz
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Víš, že…? 

* První svátost přijímáni přijímaní ve farnosti tento rok dvě děti v neděli 3.6. při mši sv. v 9,30. Modleme se 

tento den za Vojtu a Aničku, aby se vždy těšili na Pána Ježíše v Eucharistii. 

* Modlitba Taizé v naší farnosti první čtvrtek v měsíci - 7. června  2012 od 19,30 hod. 

* V neděli 10. 6. od 9,30 slavíme ve farnosti slavnost Božího Těla. Budeme mít společnou mši sv. s ostatními 

komunitami farnosti a po ní průvod po Malé Straně s Eucharistií: kostel sv. Josefa, kostel Panny Marie pod 

Řetězem a ukončení u Pražského Jezulátka. 

* V sobotu 23.6. jsme všichni pozváni na pracovní brigádu do kláštera ve sv. Dobrotivé. Sraz v 9,30 před 

klášterem. Zpět budeme okolo 17 hodin. 

*Všechny činnosti ve farnosti končí 15. června.  Začínáme po prázdninách 15. září. 

 

* Společné setkání pastorační a ekonomické rady farnosti bude 14.6. od 19,30 hodin 

 

* Poslední mše sv. ve všední den v 19,00 hod před prázdninami bude 29.6. Příští mše sv. v 19,00 bude 14. září.  

* 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.    

 

* V tomto měsíci mají narozeniny tito naši farníci:  

Tomáš Hora 3.; Ludmila Polová 3.; Anna Pechová 7.; Petr Svoboda 7.; František Šnajdr 7.; Jan Brčák 11.; 

Barbora Svobodová 12.; Dagmar Cahová 13.; Pavel Verner 16.; Lenka Šlechtová 17.; Ivan Dyba 22; Milada 

Střítezská 25.; Michael Verner 28.; Monika Pokorná 28.; Eva Šťastná 30. 

 

Dobrou chuť 
Medová bábovka s jablky 
 

Nedávno jsem dostala med, na kterém bylo napsáno, že je určen pro pečení a vaření a tak jsem začala 

hledat recepty, které med obsahují. Jedním z nich je i tento a tak nějak se nám hodí do sbírky bábovek. 

Pochopitelně jsem ho trochu pozměnila….. 

Na těsto budeme potřebovat: 2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek hladké mouky, 1 prdopeč, 1 lžičku 

skořice, 2 vejce, ½ hrnku oleje, ½ hrnku mléka, 1 hrnek cukru, 1 hrnek nahrubo nastrouhaných jablek a 3 

lžíce medu. 

V míse smícháme mouky, prdopeč a skořici. Ve větším hrnku nebo míse rozšleháme vejce s olejem, 

mlékem a cukrem, nalijeme k mouce a vymícháme těsto. Pak vmícháme med, nastrouhaná jablka, můžeme 

přidat rozinky a ořechy. 

Pečeme pomalu ve vymazané a vysypané formě. 

                                               Dobrou chuť                                     

                                                                                                  Hanka 
 

mailto:osaprag@augustiniani.cz
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TÁBOR 2012 

„Hledáme bratry Bonifáce a Benedikta!“. Víš, kde jsou? 
Zaječov 15. – 24. července 2012  

Věk: 9 –16 let 

My augustiniáni věříme, že být člověkem a křesťanem je otázkou víry, radosti, svobody, nepoddajnosti a osobnosti. Proto 

pracujeme s dětmi a mládeží a organizujeme pro ně různé aktivity, a mezi nimi i dětský tábor v létě.  

A co žádáme od tábora? 

Chceme naplnit náš volný čas přáteli, konverzacemi, které nás naplňují, úsměvem, který vyjadřuje radost, a setkáními, 

která nás učí dialogu a pokoji.  

Proto nabídneme: 

Sporty, noční hry a táboráky, dobrodružné dny a výlet, dílny, zamyšlení … 

Můžeš si to užít v křesťanském a augustiniánském prostředí, ve kterém budeme mít i chvíle pro setkání ve skupinkách, 

budeme slavit mši sv., modlit se spolu a především bavit se. 

PŘIHLÁŠKY: Do 21. června. Přihláška se posílá na e-mail: osaprag@augustiniani.cz. 
 

„Radujte se v Pánu, opakuji, radujte se!“ 
 

Mezinárodní setkání mládeže slovanských národů ve sv. Dobrotivé 30.7.-3.8. 

 

 

Fotogalerie z pouti do sv. Dobrotivé 

 

 
 

Více fotografií na www.augustiniani.cz 

mailto:Osaprag@augustiniani.cz
http://www.augustiniani.cz/
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9. Farní slavnosti kostela sv. Tomáše  a  školy sv. Augustina 
Park Kampa  

Sobota 2.6.2012. Od 13:00 do 22:00 hodin 

„Sdílíme život!“
 

13:00 Koncert mládeže 

14:00 Mistr světa a Evropy ve footbagu Vašek Klouda 

15:00 Koncert duchovní hudby Svatotomásškého sboru 

16:00 Historické tance a ukázka tanců z celého světa 

16:30 Malování na obličej  

17:00 Latinskoamerická hudba 

18:00 Klaun Roberto s programem pro děti a rodinu 

19:00 Piňata pro děti  

20:00 Každý vyhraje: ceny pro všechny! 

21:00 Divadelní představení: „Alžběta, jedna z nás“  

 A ještě… 

*„Fotoateliér sv. Tomáše“ aneb nech se fotografovat pro radost 

* Za tajemstvím klášterů 

* Výstava prací dětí ze školy sv. Augustina 

* Výstava ze života sv. Augustina 

* Program pro děti: soutěž v malování, tanec, hry, marionety, chození s holemi, odrážedla a 

dráha mezi kužely, skákací míče, skákací pytle, rybičky na chytání, házecí síťky s míčky, látkový 

dlouhý pytel, kterým se dá prolézat - vhodné na trávu, kužele, dětské chůdky, obruče atd. 

* Program pro rodiny: soutěže, hry, hudba, tanec, petanque  

* Seznámíme se s  prací augustiniánů, kostela sv. Tomáše, španělské a anglické katolické 

komunity v Praze. Fungování školy sv. Augustina a hodně jiných věcí… 

*Občerstvení 
 

 

Pro vnitřní potřebu církve vydává 

©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2012  

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/

