
 

Tolle Lege 

 

Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Březen 2015, r. XIX. č. 204 

 

„Chceš, aby tvé tělo poslouchalo duši? Ať tvá duše poslouchá Boha.“ (Sv. Augustin) 

 

NÁBOŽENSTVÍ LÁSKY 

„Obraťte se a věřte evangeliu“. Věřme v dobrou zvěst, věřme v Boží lásku. Věřme v lásku. Toto 

volání je dnes stále naléhavější, když masmédia (zpravodajství, videa na YouTube) nás překvapují tak 

často  stále větší mírou násilí a nenávisti.  

 Po pádu komunismu, po skončení studené války, jsme měli na krátkou dobu radostný dojem, že 

svět je bezpečnější, ale brzo byla iluse rozbita: na jeviště vstoupil fanatický islamistický terorismus, který 

se skrývá pod pláštěm náboženství, ale je daleko jak od Boha, tak i od pravého islámu. 

 Mnozí v naší „nevěřící“ společnosti v tom najdou argumenty proti víře a náboženství, poněvadž 

zjednodušují:  „Podívej se, k čemu vede náboženství!“ „Všechny víry jsou stejné!“ My víme, že tak to 

není. A chceme hlásat, že Bůh je láska. Následovat ho, tak, jak nám ho zjevil Ježíš Kristus, znamená žít 

náboženství lásky. 

 Zemřeli – a dále jsou ohrožení – spisovatelé, novináři a humoristé. Protože nemysleli jako oni. 

Občas ani jako my, a také naše víra byla terčem jejich humoru. A my jsme se za ně modlili, a bojujeme, 

aby každý mohl vyjádřit své myšlenky bez cenzury. Vždyť naše víra obsahuje víru ve svobodu a v lidský 

rozum, jenž je Boží dar. A nemůžeme se nechat omámit tím, že teroristé se skrývají pod náboženské 

škrabošky. To, co ukazuje jejich chování, je totalitarismus a barbarství. 

 Zemřeli a umírají naše bratři ve víře, se jménem Ježíše na rtech; jsou pravými mučedníky naší 

doby, svědky pokorné věrnosti Bohu, vlastní víře. Co dělat? Cítíme, že prozatím děláme dost málo, že 

pronásledovaní křesťané potřebují větší podporu, nestačí se za ně modlit.  Je potřeba se zamyslet, jak jim 

pomoci, co můžeme udělat jako církev, a to žádat od našich států a institucí. 

 Násilí se tlačí k našim dveřím, hoří kolem našich ohrad, obléhá nás. Nahání strach. Ale je v tom 

cosi ještě horšího. Násilí a nenávist nás chtějí obsadit, chtějí se dostat do naších srdcí. Roste pokušení být 

stejnými, platit stejnou mírou, používat totožné metody. A to nemůže být naše odpověď. I když je potřeba 

se zastat spravedlnosti a bránit ohrožené a pronásledované, i když přiznáme právo osob a národů na 

obranu,  také si uvědomujeme, že roste mezi námi názor zastánců tvrdosti proti všem (vždyť prý „všichni 

jsou stejní“), názor podporující starozákonní „oko za oko“. Ale kdo by se chtěl v naší civilizaci vrátit o 

tisíce let zpátky? Tihle novodobí barbaři nejsou přece novinkou, barbaři už byli i dříve. 

 Postní doba zve, abychom přemýšleli o řešeních u kříže, ne u samopalu. „Milujte ty, kdo vás 

pronásledují“. Pokud dokážou, že budeme nenávidět, už vyhráli.  Láska je naše odpověď. Láska 

v politice, v hledání řešení, ve veřejné sféře a v soukromém životě, v projevech a v činech. Také tady a 

teď, vůči našim blízkým, v našem každodenním životě. 

 Víra v Boha vede k víře v člověka. A musíme věřit dál v ty hodnoty, které jsou základem naší 

civilizace. Spravedlnost, právo, svoboda, dialog, odpuštění, láska. Víme, že v tomto boji za lásku a 

civilizaci je vítěství naše. Nejsou to izolované atentáty, ani vzdálené příhody. Je to výzva naší generaci, 

pravděpodobně nejdůležitější otázka, které svět čelí v naší době. Stále se otevírá více a více otázek. 

Teprve začíná hledání odpovědí. My, věřící, nemůžeme hledat daleko od Krista.  

P. Antonio Rivas, OSA 

Farář 
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Potkala jsem… 
„Tak Julču Důrasovou ranilo“, probírají ženské před samoobsluhou jednu z událostí vesnice. 

„Líba Kozová za ní byla v domově důchodců a když viděla, jak ji tam převracejí, přebalují a krmí, 

povídala, že by bylo lepší, kdyby si ji Pámbu vzal.“ 

„Jakej pámbu, už jste hnedle jako Julča. Ty jeptišky, co ji tam hlídají, ji dočista zblbly, protože se tam prý 

s nimi modlí. Napovídaly jí, že tím může být užitečná, když nemůže nic jiného. 

„Ty se těšej, že jim odkáže ten svůj barák“, vysvětluje Štýbrová a všechny jí věří, vždyť dělala čtyřicet let 

ředitelku zdejší školy a má přehled. 

 

E. B 

Jeden člověk chtěl vědět, co je křesťanství. Proto s touhle otázkou spěchal za starým opatem. 

Opat chvíli přemýšlel, pak přivřel oči a vyprávěl: „Křesťanství, to je bájná země. Hluboké údolí plné 

vláhy a zeleně, pokryté jinovatkou lásky, aby se dostalo občerstvení všem, kteří jej potřebují. 

Křesťanství je hejno nespoutaných ptáků, přinášejících mír a nechávajících zbytky úrody na polích, aby 

zůstala pro vyhladovělé pocestné. 

Je divokým rojem včel, které letí za sluncem a pracují pro ostatní, aby přátelství pojilo nebe a zemi. 

Křesťanství je nekonečným a svobodným oceánem. Každý v něm nalézá svůj domov. Slunce i hvězdy, 

zvířata, stromy, květiny i ptáci - stejně jako my lidé - vědí, že jsou Bohem přijati. Jeho milosrdenství je 

nedozírné a na jeho noční hladině se třpytí hvězdy naděje; je jich nespočetně mnoho, zrcadlí se v 

přelévání mořských vln.  

Křesťanství je básní mnoha rýmů a hudbou, která nezná hranice světadílů. 

Víš příteli, mohu ti předestřít ještě řadu takových obrazů a zmlknout. Ale stejně nebude vyřčena celá 

pravda. 

Křesťanství je totiž mnohem víc. V jeho samém středu stojí živý Logos, Ježíš Kristus, pastýř nebe a 

země. A spolu s jeho přítomností slyšíš z hloubek vesmíru prastarou ozvěnu jeho slova... Pak se najednou 

dotýkáš pyramidy jeho lásky a věčné spásy a tohle už slovy popsat nelze. Jenom mlčet a mlčet a 

děkovat..." 

 

Láska je vždy nová 

 
Máme v sobě hluboce zakořeněný sklon redukovat lásku na určité vnější projevy a oddanost srdce 

nahrazujeme pravidly a paragrafy. 

Často začínáme dobře, skutečnou láskou, jenže ta se zpřítomňuje v konkrétních gestech a projevech - 

chceme si ji navzájem projevit. Postupně však může dojít k tomu, že tato gesta a znamení začínají žít 

vlastním životem bez zakotvení v srdci. Osvojili jsme si jisté zvyky, které jsou samy o sobě dobré, ale 

přišli jsme o prvotní inspiraci. Týká se to našeho vztahu k lidem i k Bohu. 

Žádná vnější gesta se nemohou stát zárukou pravé lásky. Na světě existují lidé, kteří po celá léta opakují 

Ježíšovu modlitbu, aniž by zakoušeli hlubší sounáležitost s Bohem, protože se modlí mechanicky, pouze 

rty a nikoli srdcem. 

Všechno se musí neustále oduševňovat zevnitř. Není-li vnitřní plamen dostatečně vroucí, jsou vnější 

projevy zbožnosti pouhou rutinou a všechny naše činy se podobají mrtvole. 

Skutečná láska se neustále obnovuje - a více než to: nikdy ji nelze uspokojit, vždycky se snaží překonat 

sama sebe. Vytváří stále nové výrazové formy a neustále vynalézá nové způsoby, jak se projevit. Zároveň 

však ví, že je vždycky větší než všechno, co je schopná vyjádřit. 

Láska se dokáže plně vydat jen tím, že miluje.  

Láska je tajemství. 
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Kroky k  naplnění postní doby  
Ježíš řekl: “První přikázání je toto: '... Bůh náš, je jediný pán; 

miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z 

celé své síly!' Druhé pak je toto: 'Miluj bližního svého jako sám sebe!' 

Většího přikázání nad tato dvě není.” (Mk 12,29-31)  

 

Pravé pokání je spojeno s obnovou vztahu lásky k Bohu, bližnímu i k sobě.  

 

MILUJ BOHA (Modlitba) 
 

Láskyplný vztah s Bohem lze prohlubovat hledáním Božích cest a 

odvracením se od zla, prohlubováním důvěry v Boží tvůrčí lásku a moc, 

nasloucháním Božímu slovu v Bibli, modlitbou, účastí na svátostném 

životě, účastí na životě církve, skutky lásky k bližním. 

  

MILUJ BLIŽNÍHO (Almužna) 
 

Tím, že jsme poznali Boží lásku (1Jan 4, 8.16), jsme uschopněni, vyzváni a posilněni lásku rozdávat dál. Lidská 

solidarita nemůže být založená na žádném jiném poselství, než na tom, že jsme bratry a sestrami, dětmi stejného 

Otce. Otce, který sám je pramenem věčné lásky a který nás učí, že milovat se dá jen zdarma.  

 

MILUJ SEBE (Půst) 
  

Pokud člověk nemá skutečně rád i sám sebe (v pravém slova smyslu), když k sobě nemá opravdovou úctu, 

příslušející Božímu stvoření, nemůže se stát takovým, jakým ho chce mít Bůh. Takový člověk není schopen 

opravdové lásky ani k Bohu, ani k bližnímu... Kdo sám sebe nemiluje, stává se egoistou, sobcem. Lásku k sobě lze 

rozvíjet ve vědomí toho, že jsem jedinečné a milované dítě Boží. 

 

Pobožnost křížové cesty každý pátek a každou neděli v 16:30 u sv. Tomáše 
 

Pobožnost křížové cesty se vyvíjela v průběhu církevních dějin. Stejně jako ve vánočním období, kdy 

máme jesličky, má být křížová cesta cestou k lidství Ježíše Krista, v duchu hymnu, který se modlí církev 

každou neděli: „Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale 

sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, 

ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.“ (Flp 2, 6-11). Rovněž svatý Augustin říkával: 

„Jdi prostřednictvím člověka a dojdeš k Bohu. Lepší je totiž klopýtat po cestě, než si zdatně vykračovat 

mimo cestu.“ (Kázání 141,4). 

O rozšíření křížové cesty se zasloužili především bratři františkáni. Tradiční křížová cesta, tak jako ji 

známe dnes se 14 zastaveními, však nepochází od svatého Františka. Ten původně sestavil takzvané 

hodinky o utrpení Páně, které se skládaly z biblických citátů k různým tajemstvím utrpení Ježíše Krista. 

Jejím největším propagátorem byl sv. Leonard z Porto Maurizio (1676 – 1751), který každé misie 

zakončil vytvořením křížové cesty, kterou tvořila jednoduchá zastavení v podobě rozmístěných křížů. 

Původně byla pobožnost křížové cesty vázána na františkánský klášter a  zaměřena na kontemplaci 

Kristova vykupitelského utrpení za naše hříchy a sledovala hlavně vzbuzení lítosti a vůle k obrácení; 

v současnosti se často kontempluje spíš zpřítomnění tohoto utrpení v nás či ve světě, případně může být 

zaměřena na poučení a posilnění víry, naděje a lásky. Proto je čím dál tím více opodstatněné modlit se ji 

buď s dodatkem patnáctého zastavení, nebo minimálně z perspektivy toho co následuje: tajemství 

vzkříšení.  

V naší farnosti se během postní doby modlíme křížovou cestu vždy v pátek a v neděli v 16:30. Každý se 

ji však může modlit i sám v kterýkoli den. Může k tomu využít nějakou modlitební knížku, Bibli nebo 

vlastní slova... fantazii se meze nekladou.        P. Jozef, OSA 
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Jak s postní almužnou? 
Zprávy z Konga, kde  podporujeme  vzdělání, oblečení  a stravování několika dětí. 

 

Milý O. Juane,  

 

když jsem navštívil Dungu, na severu Konga, snažili jsme se zjistit, jak lépe věci organizovat, aby peníze 

z Vaší podpory mohly pomáhat co nejvíce dětem.  

Posílám Ti fotografie dětí a jejich jména. Požádal jsem je, aby pořídily fotografie podle seznamu, ale 

neučinily tak - nemohl jsem s nimi být kvůli mnoha komunitním záležitostem, které jsem musel vyřešit. 

Nicméně budu v Dungu znovu začátkem března. Udělám, co bude v mých silách, abych přiřadil 

fotografie ke jménům. 

Na našem seznamu je 44 dětí, 34 z nich v základní škole a 10 na střední škole - vypsal jsem jej tiskacím 

písmem, protože bys mohl mít potíže s přečtením ručně psaného seznamu.  

Zde máš obecný přehled výdajů uvedených na stránkách připojeného dokumentu. Abych Ti poskytl 

některé údaje, uvádím pro Tebe výdaje na každé dítě, které jsou tyto: 

 

*Na základní škole: 

- Školné: 15$ 

- Měsíční poplatky (každé dítě v Kongu je musí 

platit pro učitele každé tři měsíce): 3$ 

- Školní potřeby na psaní: 15$ 

- Pár obuvi: 15$ 

- Uniforma: 15$ 

- Další textil: 20$ 

- Základní zdravotní péče: 5$ (za 3 měsíce) 

 

*Na střední škole: 

- Školné: 40$ 

- Měsíční poplatky: 25,5$ 

- Školní psací potřeby: 25$ 

- Pár obuvi: 25$ 

- Uniforma: 20$ 

- Další textil: 25$ 

- Základní zdravotní péče: 5$ (za 3 měsíce) 

 

S penězi, které jsme obdrželi, tj. 3500 euro x 1.24 = 4340$, jsem byli schopni zaplatit téměř všechno. Co 

zbylo zaplatit je: dvě poslední platby měsíčních poplatků (na základní škole: 102$+102$=204$; na střední 

škole: 255$+255$=510$) a dvě poslední platby na zdravotní péči (na základní škole: 170$+170$=340$; 

na střední škole: 50$+50$=100$). 

 

Souhrnem tedy celková částka - rozpočet - činila na tento rok 3476$ + 2265$ = 5741$. První provedená 

platba činila 4587$. Přidali jsme k ní tu částku, která chyběla k zaslaným 4340$ .Co zbývá je doplatit 

1154$. 

 

Podle zaslané částky jsme se rozhodli pomoci zaplatit pouze školu a základní zdravotní péči, nikoli 

stravu. Pokud zůstane nějaký přebytek, může být použit k tomuto účelu. 

 

 

Budeš-li potřebovat další informace, klidně se ptej. Budeš-li chtít, aby byly věci provedeny jinak (abych 

provedl věci jinak), tak mi prosím řekni. 

 

S bratrským pozdravem z Konga 

Fr. Georges, OSA. Představený augustiniánů v Kongu 

 

Více informací a fotografie na http://www.augustiniani.cz/farnost/projekt-kongo 

 

Pokračuje oprava varhan kostela. Příspěvek je možně poslal na účet: 1942811389/0800 

Var. symb.: 1717. Díky za štědrost. Více informací u Štěpána Svobody. 

http://www.augustiniani.cz/farnost/projekt-kongo
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Rok 2015: Rok zasvěceného života 
 

 

Řád Augustiniánů  

Charakteristika řádu a jeho struktura 

Synové a dcery svatého Augustina tvoří duchovní rodinu, 

kterou církev přijala a schválila jako jistý a autentický 

prostředek ke svatosti. I když naše duchovní kořeny a ideály 

jsou starší než patnáct století, přesto jsou živé a aktuální. Můžeme mluvit o třech základních 

“kořenech” a to: zkušenost sv. Augustina, zkušenost eremiticko-kontemplativní a zkušenost 

apoštolského učení. Naše augustiniánská rodina se skládá z velkého počtu různých společenství 

mužů a žen, která v různosti aktivit a v jednotě ideálu jsou výrazem mnohosti Božích darů církvi. 

Jednota ideálů a plánů, dokonalý společný život, ohled na požadavky a osobní důstojnost jsou tři 

znaky, které charakterizují augustiniánské společenství. Přitom výraz společenství se nechápe 

pouze jen jako společenství v jednom klášteře, nýbrž myslí se tu i na další širší společenství 

bratří, takže plný obsah tohoto slova se rozšiřuje na celý náš řád. 

Účel řádu spočívá v tom, že všichni jako bratři, které spojuje svornost a duchovní bratrství, 

hledáme Boha, ctíme ho, a prací sloužíme Božímu lidu. Napodobujeme tak Krista, který nepřišel, 

aby si nechal sloužit, ale aby sloužil (Mt 20,28). 

 

 

24 hodin pro Pána 

 

 V letošním Poselství Svatého otce Františka k postní době 2015, které má motto "Posilněte svá 

srdce" (Jak 5,8), vyzývá papež k zapojení do modlitební iniciativy "24 hodin pro Pána". Po celém 

světě budou od pátku 13. března 2015 od 17:00 hodin otevřeny některé kostely, jež nabídnou 

možnost zpovědi, modlitby nebo rozhovoru s knězem. Z papežovy iniciativy tak byla již loni 

založena tato nová tradice, která proběhne každoročně před 4. nedělí v postním období. 

 

Arcibiskupství pražské ve spolupráci s farností při kostele Panny Marie Sněžné na popud 

Papežské rady pro novou evangelizaci zvou na 24 hodin pro Pána od pátku 13. 3. 17 h do soboty 

14. 3. 17 h po celou noc i celý den: 

Tichá modlitba, adorace, duchovní spojení s mnoha zeměmi a místy světa, příprava na 

Velikonoce. 

Je možné zapojit se či využít otevřený kostel k modlitbě, vystavenou Nejsvětější svátost 

k adoraci, po celý večer i celou noc a také po celou sobotu bude přítomen kněz nabízející 

příležitost ke svátosti smíření 

Adresa: Jungmannovo náměstí 18, Praha 1. 
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 Víš, že…? 

 

* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 5. 3. od 19:30  v klášterním refektáři. 

* V sobotu 22. 3. jsme všichni pozváni na pracovní brigádu do kláštera sv. Dobrotivé. Sraz 

v 9:30 před klášterem.  

* Svátost pomazání nemocných a starších lidí ve farnosti se uskuteční 8. března při mši sv. 

V 9:30 hodin. Zájemci, přihlaste se v sakristii. 

* 19. března slavíme slavnost sv. Josefa. Poutní mše svatá ve 12:15 a v 17:00 v kostele sv. 

Josefa. 

* Změna: Večerní mše sv. v neděli bude od 29. 3. od 18:00 hod. 

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

* Misijní koláč. Papežské misijní dílo vyhlásilo na postní dobu akci „Misijní koláč.“ V naší 

farnosti proběhne o 5. neděli postní, tj. 22. března 2015. Po mši svaté budou nabídnuty v refektáři 

a po křížové cestě v ambitu kláštera za dobrovolný finanční příspěvek misijní koláče. Vybrané 

peníze se odešlou na podporu projektu pro chudé děti v Africe. 

 

* 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. 

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

* Chcete každý den dostat e-mail s malým zamyšlením sv. Augustina? Pošlete nám svou e-

mailovou adresu na osaprag@augustiniani.cz. 

* Každý pátek probíhají v kryptě kláštera sv. Tomáše komorní poetická setkávání. Vždy od 20 

hodin je zde připraven zajímavý program od hudebních recitálů přes výtvarné dílny, promítání z 

cest a autorská čtení. Všichni jste srdečně zváni. Těší se na Vás Lucie Markovičová a Hana 

Jílková. 

 

FARNÍ POSTNÍ REKOLEKCE 

 

Letošní farní postní rekolekce bude na zámku Štěkeň, který patří sestrám Congregatio Jesu (Mary 

Ward). K dispozici je 25 velkých pokojů a v každém může být buď celá rodina nebo, podle 

potřeby, jedna či dvě osoby. 

 

Zámek, kaple, krásný anglický park a laskavé sestry vytvářejí krásné prostředí pro modlitbu, 

rozjímání a odpočinek. Rekolekce probíhá od pátku 13. března (odjezd odpoledne) do neděle 15. 

března. Tematický bude inspirována myšlenkami sv. Augustina. Cena 800 Kč. Více informace u 

P. Antonia, OSA. 

 

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. 

http://www.augustiniani.cz/
mailto:osaprag@augustiniani.cz
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Nádherný rozhovor 

Dnes v neděli jsem otevřela televizi a běžel pořad Uchem jehly, kde evangelický farář Pavel 

Klinecký rozmlouval s hercem Ondřejem Vetchým. Vždycky jsem si říkala, že Vetchý je 

vynikající český herec a dál jsem to neřešila. Teprve nyní  jsem si uvědomila, že je ale především 

dobrým člověkem!!! Byla jsem dojata jeho opravdovostí, upřímností, smyslem pro spravedlnost, 

ale také jeho vztahem k Bohu a potažmo k lidem. Jeho názory a slova na téma svobody, kterou 

nám Bůh daroval, mně byla tolik blízká. Co mě však velmi zasáhlo, byl závěr pořadu, ve kterém 

Vetchý převyprávěl příběh, kdy Židé ve varšavském ghettu za druhé světové války věděli, jaký 

osud je čeká, chtěli ale zemřít důstojně. Došlo k povstání, Židé začali bojovat, došlo k masakru, 

mnoho z nich zemřelo. Druhý den  ráno uviděli němečtí vojáci, většinou křesťané, na jednom 

z domů obrovský nápis: Věřím ve slunce, přestože nesvítí, věřím v lásku, přestože ji necítím, 

věřím v Boha, přestože mlčí.  Němečtí vojáci padli na kolena a plakali.   

 

Pořad můžete vidět na: www.ceskatelevize.cz/porady/13014156487-uchem-jehly/ 

                                                                                                                                          MK 

Dobrou chuť! 

            Ananasová bábovka 

 
Do sbírky bábovek jsem našla a vyzkoušela další recept. 

Budeme potřebovat: 20dkg moučkového cukru, 3 vejce, 2 dcl oleje, 1 vanilkový cukr, 1 

ananasový kompot, mléko dle potřeby ( cca 2 dcl, ale opatrně), ¾ sáčku prdopeč a 50 dkg 

polohrubé mouky. 

 

Žloutky ušleháme s cukrem a olejem do pěny, postupně přidáváme mouku s prdopečem a mléko, 

aby nám vzniklo hustší lité těsto. Pak přidáme ananas nasekaný na drobné kousky ( jsou-li větší, 

jde bábovka špatně krájet) a šťávu z kompotu a nakonec vmícháme opatrně sníh z bílků. 

 

Pečeme ve formě vymazané tukem a vysypané hrubou moukou nebo strouhankou v troubě 

vyhřáté na cca 170 stupňů asi 40 minut a pak teplotu snížíme na 160 stupňů a dopečeme. 

Necháme ve formě trochu vychladnout, opatrně vyklopíme a pocukrujeme. 

Dobrou chuť                     

   Hanka 

 

Na co se chystáme? 

 
XVII. Augustiniánský týden. „Sv. Augustin řeholník“ (20.4.- 25.4.2015). 

XVIII. pouť do sv. Dobrotivé (16.5.2015) 

Noc kostelů (30.5.2015) 

12. farní slavnosti kostela sv. Tomáše 
Park Kampa. Sobota 6.6.2015. 

 

TÁBOR 2015: Zaječov 1. – 9. července 2015 
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Bazárek u sv. Tomáše 
 KDE? 

 v ambitech kláštera augustiniánů u sv. Tomáše,  

Josefská 8,  Praha 1 – Malá strana 

 PRO KOHO? 

 pro všechny, kteří chtějí přispět na dobrou věc – pomoci druhým a udělat radost sobě, rodině i přátelům … 

 KDY? 

 sobota 14. 3. a neděle 15. 3. 2015 

 ČAS: 

 Sobota 13.00 – 16.00 hodin; neděle – 10.00 – 15.00 hodin 

 CO? 

 oblečení pro malé i velké… 

 drobnosti pro radost sobě i druhým 

 velikonoční tématika 

 CENA: 

 Dámské a pánské věci 50,- až 100,- Kč za kus 

 Dětské oblečení za 30,- Kč za kus 

 Drobnosti a dárky – cena dohodou 

 CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT: 

 Výtěžek z bazárku je určen pro zlepšení životních podmínek   

klientů Domova sv. Rodiny (zdravotní pomůcky, asistenční služba, kulturní a výchovné akce, poutě …) 

 POŘADATEL 

 Nadace sestry Akvinely ve spolupráci s Kongregací Školských sester de Notre Dame 

 

Srdečně zveme a těšíme se na Vás! 

Nadace sestry Akvinely – č. ú. 6055079008/2700  

www.nadacesestryakvinely.cz 
 

Kostel sv. Tomáše na Malé Straně  
neděle 22. března 2015 v 18:00 

Antonio Caldara 
Stabat Mater 

první koncert IX. ročníku festivalu duchovní hudby  

„Hudba v průběhu církevního roku“ 

Pořádá Farnost sv. Tomáše v Praze 

 

 

Svatotomášský sbor, orchestr a sólisté 

řídí Pavel Verner 

 
 

Pro vnitřní potřebu církve vydává 
©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2015  

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.  

http://www.nadacesestryakvinely.cz/
mailto:osaprag@augustiniani.cz
http://www.augustiniani.cz/

