
Tolle    Lege 
 

Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Březen 2013, r. XVII. č. 182 

„Blaze tomu, kdo se postí, aby nasytil chudého. Naopak, půst bez milosrdenství není nic.“ (Sv. Augustin) 

 

Zpětná vazba 
 

Církev je znovu ve zprávách. Začátkem února 

papež  Benedikt XVI. oznámil, že končí svůj 

pontifikát. Slyšeli jsme různé reakce na jeho 

rozhodnutí. Osobně si myslím, že to bylo 

gesto zodpovědnosti a pokory. Každý z nás je 

volán, a nejen jako křesťan, aby uznal, co 

může a co nemůže dělat, a dával prostor a 

příležitost druhým, aby i jiní lidé mohli také 

něco udělat. Papež také dokázal, že nikdo 

není  nepostradatelný, a že loď sv. Petra může 

řídit někdo jiný, komu bude pomáhat Duch 

svatý. Modleme se během tohoto měsíce za volbu nového papeže, aby  se naši kardinálové 

nechali vést Duchem svatým a  vybrali  nejlepšího „služebníka služebníků Božích“, kterého 

církev v naší době potřebuje. 

 

Jinak naše malá církev na Malé Straně pokračuje v procesu obnovy v rámci farní misie. Máme 

ještě měsíc, abychom na sobě trochu pracovali. Misijní skupina se už snaží dopracovat 

materiály na třetí etapu misie, to je „misie mezi lidmi“, která by měla začít po Velikonocích a 

dovršit se 1.6.  misijním dnem na Kampě.  Ale o tom budeme ještě informovat a prosit o 

spolupracovníky. 

 

Chci se svěřit, spolu s farní misijní skupinou, že jsem trochu  nespokojený, protože od Vás 

farníků nemáme žádnou zpětnou vazbu. Nevíme, jestli ty exercicie na doma, které jsme 

připravovali, vám pomáhají nebo ne. Ve farnosti je malá komunikace a málo mluvíme o těchto 

duchovních záležitostech. Pak získáváme jen všeobecný dojem, anebo nevíme, jak to vypadá – 

jestli to má smysl anebo ne. Moc rádi bychom od vás něco slyšeli. Jde o to, abychom udělali 

něco, co nám pomůže být lepšími křesťany. Je to stejné jako s postním 

kázáním, nemáme zpětnou vazbu a nemůžeme udělat žádnou reflexi, 

jestli je to dobré nebo ne. Prosím o komunikaci a sdílení! 

 

Ať nám postní doba pomáhá vyjadřovat naši víru láskou; kéž najdeme 

čas pro sebe, pro ostatní a pro Boha a prohlubujeme tajenství našeho 

křesťanského života.  K tomu ať nám pomáhají Cyril a Metoděj, patroni 

naší země v tomto roce jejich a našeho jubilea. 

P. Juan , OSA 
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Potkala jsem… 

 
Monika je rozladěná. Spory s matkou už jsou v poslední době na denním pořádku. Teď to zase 

vybouchlo. 

Babička, která je už pořádně stará a nevyléčitelně nemocná, šíří kolem sebe divný puch a věčně si 

naříká. Monika si domů nemůže pozvat žádnou kamarádku, ani přítele. 

Včera zavedla Monika s babičkou hovor na to, jestli si myslí, že eutanazie je dobrá věc. Babička jí 

přikyvovala a dokonce Monice řekla, že by sama chtěla polknout nějaký prášek a napořád usnout a už 

mít od všeho pokoj. Do pokoje ale přišla matka a začala Monice nadávat, že by snad byla schopná 

babičku zabít. Monika matce vyčetla oba její potraty a řekla, že je to stejné. Matka začala křičet, že 

chtěla dopřát Monice samostatný dětský pokoj a ne aby se v něm mačkaly další děti a tohle má za to! 

„No, a teď v tom pokoji máme babku a tak to je stejné řešení jako tvoje, ne?“ křičela zase Monika, teď 

naštěstí už z doslechu babičky. 

„Potraty mi poradila zrovna babička, sama bych byla neměla odvahu, ale svěřila se mi tenkrát, že ona 

byla na třech.“ 

„Tak vidíš! To ještě vedete o čtyři lidi. Mám co dohánět!“ práskla včera Monika dveřmi. I dneska si 

myslí, že eutanazie je dobré řešení. 

. 
E.B. 

 

Umění odejít 
 

V polovině února obletěla svět zpráva o 

oznámení rezignace papeže Benedikta 

XVI.  Daniel Herman, ředitel Ústavu 

pro studium totalitních režimů (a bývalý 

tiskový mluvčí a vedoucí tiskového 

oddělení České biskupské konference 

v Praze), to označil za gesto tisíciletí. 

Připomněl, že od poslední rezignace 

papeže Celestýna V. v roce 1294 

uplynulo více než 700 let.  

Prohlásil, že takového gesta je schopen 

jenom velký člověk a velká osobnost, a 

že se tímto papež Benedikt XVI. zapíše 

zlatým písmem do dějin hned vedle svého předchůdce Jana Pavla II., který byl papežem 

přelomu dvacátého a jednadvacátého století a jednou z největších osobností moderních dějin. A 

že jeho krok lze vnímat jako jistý vzkaz pro následovníky a nemusí se to týkat jen církve.  

Při té příležitosti vzpomněl, že byl něčemu takovému přítomen už v roce 1991, kdy odcházel 

tehdejší pražský arcibiskup, kardinál František Tomášek. Ten také dokázal přiznat, že už nemá 

dostatek sil k výkonu úřadu. Umění odejít, odejít klidně a důstojně, by se měly naučit všechny 

osobnosti.  A že to není dáno každému, toho jsme, bohužel, svědky právě nyní u dosluhující 

hlavy našeho státu.  

 
                                                                                                               Zdena 
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Unavená spiritualita 
Přetažená, přepnutá, přehřátá, prasklá, unavená – tak by se dala charakterizovat spiritualita, která nemá pokoru, 

nemá své hranice. Spiritualita člověka, který touží zakoušet sladkost nebe již zde na zemi – pořádně vyskočí, 

aby se dotkl nebe, ale protože vyskočí příliš vysoko, tak tvrdě dopadne. A co potom? Tento člověk se snaží 

zvednout, jít do postele a vyléčit se.  

  

Jiný obraz  - spiritualita člověka je jako tětiva na luku. Když se příliš natáhne, tak může prasknout či ztratí svojí 

pružnost. Postní čas je požehnáním pro farní misie – pro tvoji misii. Je to čas „hubnutí“, nejen po tělesné 

stránce, ale i té duchovní – i naše duše má své zdraví.  Je to čas úklidu a darování věcí či vyhození harampádí – 

zvláště harampádí v našem srdci – různých neřestí a libůstek, které jsme si nashromáždili.  

  

Jak zakoušet Boží sladkost, když musím běhat v tomto světě sem a tam? Jak být s Bohem stále? Jak dosáhnout 

radosti z Boží přítomnosti? Jak mít radost z bohoslužby? V duchovním prožívání jsou delší chvíle šedi, které 

prozáří Boží světlo. Kdo toto světlo zakusí, chce ho vidět – nechce být více ve tmě, ale chce hledět do očí 

Kristových a být přítomen v teple jeho lásky. Může z toho vzniknout „duchovní pokušení“ stát se Božím 

andělem . Já bych jim byl občas velmi rád, ale můžu být maximálně světcem, ale v realitě jsem hříšníkem – 

raubířem.  Pamatuj na to – čím více budeš chtít být andělem, tím tvrdší bude dopad na zem, tím více se unavíš. 

Kolik je jen křesťanů, kteří se vrhnou, doslova skočí do zbožného života, a po nějakém čase vychladnou jako 

šálek kávy na stolku? 

  

Krása a síla lidové zbožnosti byla a je v tom, že dokáže udržovat Kristův oheň, který máme každý z nás v srdci. 

Někdo má plamen větší a někdo menší. Ale je třeba přikládat, aby oheň neuhasl. Když se přiloží malá tříska – 

rychle shoří. Když se přiloží velké poleno, tak ho oheň jen „oblízne“, ale nemůže na něm být. Je potřeba 

přikládat správně velká polínka, a hlavně pravidelně. Růženec, litanie, adorace, bohoslužba, čtení Písma 

svatého, malá pouť za poznáním Božího Domu, sepsání hymnu na Boží chválu, naslouchání Bohu v tichu – 

tolik typů „dřeva“, kterým můžeme udržovat oheň v našem srdci! Světlo Kristovo můžeme zakoušet ve věrnosti 

– tím, že pravidelně v neděli jdu na bohoslužbu, pravidelně se modlím růženec – jsou to malé události, které mě 

udržuji v důvěrném styku s Bohem, nikoliv pro jejich vnější formu, ale pro VĚRNOST, se kterou je 

zachováván.  

  

Modlím-li se pravidelně v nějakou dobu, je to ze začátku těžké, protože musím zapřít svou vůli a chtít činit vůli 

Boha Otce – modlit se! Po nějaké době modlitba je lehčí a lehčí, až se stane něčím zřejmým.  Lepší je „pozvat“ 

Pána Ježíše na krátký rozhovor při malém „zákusku“, než jednou za rok na velkou a drahou večeři, po které 

tlačí v břiše a sotva se pak můžu zvednout od stolu. 

  

Bratři vás při farních misiích jistě povzbuzují k horlivému, autentickému a svatému křesťanskému životu - 

vyzývají vás k následování lásky – Ježíše Krista. Začněte především „malými věcmi“.  Možná se svět nezmění, 

možná kritika církve, kterou tvoříš, bude ještě větší – ale jedno je jisté – plamínek Kristův, který máš ve svém 

srdci, bude svítit a hřát dál – nezhasne.  A tento plamínek je pro Krista a pro církev to nejcennější, co máš. 

 

Br. Mirek Pio Orel 

Půst je znamením, že se zříkáme hříchu. "Skutečně veliký půst, který se týká všech lidí, je zřeknout se všech 

nepravostí a nezřízených žádostí světa. To je dokonalý půst. (…) Jedině tehdy, když správně žijeme v tomto 

světě a zříkáme se nepravostí a nezřízených žádostí, skutečně dodržujeme čtyřicetidenní půst" (sv. Augustin). 

 

Josef z Nazareta: snoubenec Matky Boží Marie (19.3.) 

narozen: v Nazaretě. zemřel: v 1. století 

patron celé církve, Mexika (1555), Filipín (1565), Kanady (1624), Čech (1654), Bavorska (1653), Rakouska 

(1675), Peru (1828), Tyrol, Štýrska, a Korutan, biskupství Osnabrück a druhý patron arcibiskupství kolínského, 

bratrstev a řeholních společenství, pojmenovaných po něm, augustiniánů, karmelitánů, manželů a křesťanských 

rodin, dětí, mládeže a sirotků, panenství, dělníků, řemeslníků, tesařů, dřevorubců, truhlářů, kolářů, inženýrů, 

hrobníků, vychovatelů, cestujících, vyhnanců, ochránce při očních chorobách, při pokušeních, v zoufalých 

situacích, při bytové nouzi, patron umírajících a za dobrou smrt. 
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15 let Svatotomášského sboru 
Před patnácti lety P. Miguel Fuertes, OSA, tehdejší převor kláštera, inicioval vznik smíšeného sboru při kostele 

sv. Tomáše. Jeho vedením byl na prosbu našeho varhaníka Antonína dočasně pověřen Pavel Verner, náš 

stávající sbormistr. P. Miguel, sám velice dobrý hudebník, se osobně účastnil počátečních vystoupení našeho 

sboru v basové skupině; dodnes na něho vzpomínáme s vděčností, protože bez něho by patrně sbor vůbec 

nevznikl. Poprvé sbor vystoupil na Květnou neděli 5.4.1998. 

Během těchto patnácti let sbor – podle pečlivě vedených kronik – absolvoval 465 vystoupení, z toho 158 

koncertů a 307 vystoupení při mších a liturgických obřadech. Některé z nich se uskutečnily v zahraničí při 

zájezdech do Německa, Itálie, Španělska, Belgie, Francie, Slovenska a Rakouska. Svatotomášský sbor jako 

svou první CD nahrávku vydal Requiem Pavla Kudeláska; natočil také kolekci 4 tématických CD (Hudba u 

svatého Tomáše I – IV). 

V současné době má sbor 30 členů. Sbormistrem a dirigentem je Pavel Verner, pomyslnou taktovku občas 

převezmou Michaela Brčáková či Václav Lahodný. Se sborem pravidelně spoluúčinkují naši varhaníci Antonín 

Brčák, Štěpán Svoboda, Marie Trefná a F. X. Thuri. Jako hosté s námi vystupují soubor Verner Collegium, 

dirigenti Vladimír Roubal a Jiří Churáček, sólisté (nejčastěji Ludmila Vernerová, Ondřej Socha, Jan Verner 

sen.) a další.  

K vrcholným dílům, které se sboru podařilo realizovat a kterých si obzvláště ceníme, patří  Miserere 

G. Allegriho, Lamentace T. Tallise, mše T. L. Vittorii, A. Gabrieliho a A. Dvořáka, postní skladby 

J. D. Zelenky, Magnificat A. Pärta a Requiem F. X. Thuriho. 

Velkou ctí je pro nás určitá rarita, kterou se nemůže pochlubit každý: Pro náš sbor a pro celou naši farnost 

napsal F. X. Thuri svou Kantátu ke cti sv. Tomáše a sv. Augustina, kterou sbor provedl jako premiéru v rámci 

V. augustiniánského týdne 27.4.2003. 

Díky obětavosti mnohých členů, kteří již po řadu let věnují sborové činnosti značnou část svého volného času, 

patří Svatotomášský sbor k nejlepším pražským chrámovým sborům. Nebylo by to možné bez trvalé a 

všestranné podpory našich bratří augustiniánů, kteří tuto naši práci pro farnost oceňují a pomáhají nám 

pěvecky, materiálně i organizačně.  

Svatotomášský sbor chystá slavnostní koncert k patnáctému výročí svého vzniku na neděli 16.6.2013 od 16,00 

hodin v kostele sv. Tomáše. 

 
Skryj, Pane, 

slitováním svým, 

co zla  

před tebou učiním. 

A dej,  

ať nepřehlédnu, Pane, 

spásu 

i milosti mi dané, 

i blaženost, 

jež nekončí. 
 

Wolfram von Eschenbach 

(l.P.1170 -1220) 
 

 

 

 

Tajemně vládneš nade vším, Pane, 

a napořád zůstáváš skrytý. 

Jsi přítomen vysoko  

a vysokost tě necítí, 

jsi přítomen hluboko 

a hlubokost tě nemůže obsáhnout. 

Jsi vždy a všude zázrak, 

kdekoliv tě hledáme. 

Jsi blízko a jsi daleko. 

Kdo tě dosáhne? 

Zpytující duch se všemi svými 

úmysly to nedokáže, 

k tobě se přiblíží jen  

víra,  

jen láska, 

jen modlitba. 
Sv.Efrém Syrský(l.P.306) 
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Konkláve  
Termín konkláve pochází z latinského výrazu „cum clave“ (s klíčem), který odkazuje 

ke způsobu, jak volba papeže probíhá. Aby byla zajištěna skutečně svobodná volba, 

musí být zamezeno možnosti kardinály ovlivňovat. To se v minulosti dělo a významní 

panovníci se do volby papeže často vměšovali. Od kardinálů a všech ostatních, kteří 

jsou konkláve přítomni (ceremonáři, zpovědníci, lékaři atd.) je vyžadována naprostá 

mlčenlivost a je jim zakázána jakákoliv korespondence. V Sixtinské kapli, kde probíhá 

volba, ani v penzionu Santa Marta, kde jsou kardinálové ubytováni, nesmějí mít 

volitelé u sebe telefon, nesmějí číst noviny, poslouchat rádio atd. Je zakázáno cokoliv 

nahrávat a soukromé poznámky musejí být spáleny spolu s volebními lístky. 

Konkrétní pravidla, která určují průběh volby nového papeže, obsahuje apoštolská 

konstituce papeže Jana Pavla II. "Universi Dominici Gregis" z roku 1996. Podle 

tohoto dokumentu, kterým byl v několika bodech změněn dřívější způsob volby, 

svolává konkláve děkan kardinálského sboru do patnácti dnů od uprázdnění papežského stolce. Volby nového 

papeže se povinně účastní všichni kardinálové, kteří nedovršili 80 roků svého věku. 

Dnes je kardinálů volitelů 117. Těsná většina 61 pochází z Evropy. Vůbec nesilnějším národem jsou Italové, ti 

mají mezi kardinály 28 zástupců. Jen devět z nich ale působí jako arcibiskupové, zbytek jsou představitelé 

Papežské kurie, která má v konkláve celkem 39 volitelů. Spekuluje se nad tím, odkud bude nový papež 

pocházet. Je zajímavé, že od roku 1522, kdy byl zvolen Nizozemec Hadrián VI., až do roku 1978, kdy byl 

zvolen Polák Jan Pavel II., byli všichni nástupci sv. Petra italského původu. 

Jak píše Jaroslav Němec ve svém článku o volbě papeže pro Teologické listy, ještě před zahájením konkláve se 

kardinálové scházejí k tzv. generálním kongregacím, kde pod předsednictvím kardinála děkana projednávají 

různé záležitosti spojené s volbou. Kardinálové diskutují o problémech, jimž církev čelí, a informují o situaci 

ve svých zemích. „Nová konstituce zakazuje jakékoli dohody mezi kardinály, ale dovoluje vzájemnou výměnu 

idejí a názorů,“ říká Němec. 

První den konkláve se všichni kardinálové s právem volby sejdou k ranní mši ve Svatopetrské bazilice ve 

Vatikánu. Poté se v průvodu odeberou do Sixtinské kaple, kde ještě téhož dne proběhne první kolo volby. V 

následujících dnech probíhají dvě volby dopoledne a dvě odpoledne. Volba je tajná a volí se pomocí 

hlasovacích lístků. V první fázi volby je pro zvolení nového papeže třeba dvoutřetinové většiny hlasů. Volitelný 

je každý, kdo je biskupem nebo se jím může stát. 

Pokud se tímto způsobem nepodaří zvolit nového papeže během prvních tří dnů konkláve, je vyhlášena 

jednodenní přestávka, během které mají kardinálové prostor k modlitbě a vzájemným poradám. Následuje nová 

série skrutinií po tři dny. Jsou-li absolvovány tři bezvýsledné série, přistoupí se k hlasování s nadpoloviční 

většinou hlasů. Po ukončení volby je zvolený dotázán, zda volbu přijímá. Je-li odpověď kladná, následuje 

otázka ohledně jména. Jak píše Jaroslav Němec, „tento zvyk sahá do raného středověku, ale odvolává se na 

samotné evangelium, kde Kristus apoštola Šimona nazývá Petrem“. Konkláve končí v okamžiku, kdy nově 

zvolený papež vysloví souhlas se svým zvolením. Zvykem je, že o výsledku volby se lid shromážděný na 

náměstí sv. Petra dozvídá díky bílému kouři vycházejícímu z komína Sixtinské kaple. Zvolení nového papeže je 

oznámeno z lodžie baziliky sv. Petra.  

Aleš Pištora. www.cirkev.cz 

Modlitby za volbu nového papeže 

Modleme se za sbor kardinálů, kterému je svěřena volba nového Petrova nástupce: ať jim Bůh, který zná srdce 

všech, ukáže, koho pro tuto službu vyvolil. 

Modleme se za budoucího nástupce apoštola Petra, který má po jeho vzoru utvrzovat bratry a sestry ve víře 

v Ježíše Krista: ať ho Duch Svatý zahrne potřebnými dary k této službě. 
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Víš, že…? 
 
* Modlitba Taizé v naší farnosti první čtvrtek v měsíci - 7. března  2013 od 19,30 hod. 
 
* V sobotu 9. 3. jsme všichni pozváni na pracovní brigádu do kláštera sv. Tomáše. Sraz v 9,30 před 
klášterem. Konec ve 14,00 hodin. 
 
* Svátost pomazání nemocných a starších lidí ve farnosti se uskuteční 10. března při mši sv. v 9,30 
hodin. Zájemci, přihlaste se v sakristii. 
 
* V neděli 10. 3. v 18,00 hodin se v kapli sv. Barbory koná Postní koncert věnovaný Janu Dismasu 
Zelenkovi; vystoupí Svatotomášský sbor a sólisté s doprovodem varhan, flétny, hoboje, fagotu, houslí a 
kontrabasu. 
 
*Tradiční jarní bazar, nejen oblečení, v prostorách kláštera 16. a 17. března.  Podporujeme sociální 
projekty! 
 
* 19. března slavíme slavnost sv. Josefa. Poutní mše svatá ve 12,15 a 18,00 v kostele sv. Josefa. 
 
* Změna: Večerní mše sv. v neděli bude od 31. 3. od 18,00 hod. 
 
* Křížová cesta v době postní bude každý pátek a každou neděli v 16,30 v kostele sv. Tomáše. 
 
* Během postní doby dovrší katechumenát několik mladých lidí (6), kteří, dá-li Pán Bůh, budou pokřtěni 
o Velikonocích. O 3., 4. a 5. neděli postní se budeme za ně modlit vždy při mši sv., kdy se budou konat 
jejich skrutinia. 
 
* Katecheze pro dospělé: Setkání každou středu od 19,30 v klášterním refektáři. Je to setkání určené 
k prohlubování poznatků křesťanského života. Všichni jsou vítáni. Téma: Rok víry 

* Chcete každý den dostat e-mail s malým zamyšlením sv. Augustina? Pošlete nám svou e-mailovou 
adresu na osaprag@augustiniani.cz. 

* Potápěčský klub „Barracuda“, spojený s farností, nabízí kursy potápění (systém CMAS) a možnost 
uskutečnit ponory. Zájemci mohou kontaktovat Ramona 774 717 049 nebo Antonia 608 227 686 
 
* Máte v plánu stěhování nebo jarní úklid? Chcete vyměnit staré oblečení za nové a nebo si jen uklidit ve 
skříni a zbavit se oblečení, které nenosíte? Hledáte místo v Praze, kam byste mohli použité oblečení 
odložit? Tento program pomáhá bezdomovcům a dětem v nouzi. Od neděle 3.března do 17.března budeme 
sbírat nové i použité čisté oblečení převážně v  dobrém stavu. Šaty budou následně předány přímo do 
oděvní charity sv. Tomáše. Sběrné nádoby naleznete na nádvoří kláštera pod nástěnkou anglického 
společenství, a to v neděli ráno. Uvítáme jak nové, tak nošené oblečení. Největší pomocí by pro nás bylo 
oblečení pro dospělé.   
 
**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 k Jezulátku a přes Kampu zpět do kostela. Udělejte si čas modlit se s námi. Je to 
svědectví křesťanského života! 
 
** V tomto měsíci mají narozeniny tito naši farníci: 
3.3. Andulka Kokošková; 5.3. Michal Polák; 6.3. Jakub Urban; 10.3. Carmen Paděrová; 12.3. Lucie 
Svobodová; 13.3. Markéta Kučerová; 15.3. Štěpán Svoboda; 18.3. Michal Polák; 24.3. Štěpán Doležal; 26.3. 
Anna Svobodová; 28.3. Miloš Kopa;  28.3. Vojtěch Verner; 31.3. Alžběta Týndlová 

mailto:osaprag@augustiniani.cz
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Dobrou chuť 

  

Jidáše s medem 
 

Na těsto budeme potřebovat: 

50 dkg hladké mouky, 2-3 dkg droždí, 5 dkg cukru krupice, 1 žloutek, 5 dkg másla, 250-300 ml mléka, špetka 

soli, trocha citronové kůry, vanilkový cukr a 1 vejce na potření. 

Nejdříve si uděláme kvásek: droždí rozdrobíme, rozmícháme se špetkou cukru, lžící mouky a několika lžícemi 

vlažného mléka na hladké těstíčko. Necháme asi 15 minut, aby kvásek vzešel. 

Potom utřeme tuk se žloutkem a cukrem, přidáme vzešlý kvásek, mouku se špetkou soli a vlažným mlékem 

zaděláme těsto, poprášíme moukou, přikryjeme utěrkou a necháme asi hodinu kynout. 

Po vykynutí vyklopíme na pomoučený vál, rozkrájíme na stejné dílky a z každého vyválíme tenčí váleček (asi 

jako malíček), stočíme do spirálky a dáme na plech na pečící papír nebo na plech vymazaný máslem. Necháme 

zase chvilku kynout. 

Po vykynutí potřeme jidáše rozšlehaným vejcem a upečeme. Částečně vychladlé obrátíme a potřeme medem. 

Tvary můžeme měnit - můžeme udělat dvojitou spirálu, tvar písmene S apod. 

Jidáše mají svým tvarem připomínat provaz, na kterém se Jidáš oběsil. A jak jsem se dočetla, podle staré 

pověry se jidáše pokapávají medem“ …neboť med na Zelený čtvrtek požitý chrání od hadího uštknutí“. 

Přeji Vám krásné prožití Velikonoc.            

Hanka  
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Bohoslužby o velikonocích 2013 
 

Datum Den Hodina Bohoslužba/pobožnost 

 

Poznámka 

 

Kostel 

 
24.3.2013 KVĚTNÁ 

NEDĚLE  

11,00 
 
 
14,30 
 
 
 
17,00 

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 

28.4.2013 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 

29.4.2013 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 – Kampa-U 
Jezulátko 

30.4.2013 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 

31.4.2013 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 

1.4.2013 PONDĚLÍ 

VELIKONOČNÍ 

 9,30  Česká mše sv. 
 

Průvod v kostele 
Žehnání 
velikonočních 
pokrmů 

Kostel sv. Tomáše 

 Na co se chystáme? 
XV. Augustiniánský týden (22.4.-

26.4.2013) 

„Sv. Augustin – muž víry a Eucharistie“ 

 

XVI. Pouť do sv. Dobrotivé (11.4.2013) 

Noc kostelů (24.5.2013) 

 

10. Farní slavnosti kostela sv. Tomáše 

Park Kampa. Sobota 1.6.2013.  
 

TÁBOR 2013 

Zaječov 2. – 11. července 2013 

Pro vnitřní potřebu církve vydává 

©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2013  

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/

