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Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Duben 2018, r. XXII. č. 238 

„Zpívejme Aleluja dnes ne proto, abychom se radovali z klidu, ale abychom našli útěchu v trápení. Tak jako 

zpívali poutníci: Zpívej, ale kráčej dál! Zpěvem se těš v nouzi, nebuď rozmrzelý! Zpívej a kráčej dál“!“  
(Sv. Augustin) 

 

Velikonoce: čas přijímání! 

 
Jedno z tajemství života je tajemství dávání a 

přijímaní. Je stejně důležité umět přijímat, 

jako umět darovat. A přijímat s pokorou a 

vděčnosti. Sám Ježíš se nechal obdarovat a 

s radostí přijímal všechno, co od ostatních 

dostal.   

 

Během postní doby, na naší cestě do 

Jeruzaléma spolu s Ježíšem, jsme se snažili 

být štědří ve třech směrech: k sobě, k ostatním 

a k Bohu.  A teď nejen ti,  kteří se to 

pokoušeli, ale my všichni jsme během 

velikonoční doby pozváni, abychom s radostí 

přijímali všechny dary a milosti, které pro nás 

získal Pan Ježíš svým  vzkříšením.  Jsou to 

dary zdarma dané, dary z milosti Boha, který 

nás tak miluje a pro kterého my jsme tak 

důležití.  

 

Ale toto přijímání by mělo mít také tři směry:  

být připraven přijímat sebe samého  s tím, co  

mám a co jsem; přijímat dary od druhého, ale 

i ty druhé samotné; a přijímat dary od Boha, ale i Boha samého.    

 

Zvu Tě, abys prožíval tento rok velikonoční dobu s tímto vědomím: mám přijímat, radovat 

se z toho a děkovat, protože vše je pro mě dar od Boha a díky tomu, že Kristus vstal, mám 

naději. A tuto nadějí musím předal dál, abych se stal zprostředkovatelem Ježíšových milostí, 

aby každý mohl poznat Boha a učit se ho přijímat.   

 

A jak to udělat konkrétně:  projevuj radost, poděkuj, když Ti někdo chce pomoci, přijmi 

chválu, když jsi chválen, a odpusť, když Tě někdo prosí o odpuštění; dej vždy novou šanci. 

A nezapomeň: dělej to štědře!          P. Juan , OSA 
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Proč nezpíváme aleluja během postu? 
 

Slovo "aleluja" pochází z hebrejského, které znamená "Chvalme Hospodina"; jet o slovo radosti, se 

kterým se spojujeme v chvále Boha společně s andělskými kůry v nebi. Aleluja nám připomíná, že 

když se zúčastníme mše, jsme také účastní Božího království na zemi. Na rozdíl od toho v postu se 

soustředíme na království, které přijde, ne na to, které je již na zemi. Proto nezpíváme aleluja, 

abychom lépe poznali naše hříchy, litovali jich a tak abychom mohli někdy spolu s anděly chválit 

Boha na nebesích. 
 

Zamyslete se při modlitbě Páně 
 

OČ PROSIT? 

..."čím spíše váš otec z nebe dá Ducha svatého 

těm, kdo ho prosí!"...(L 11,13) 

 

ZBAV NÁS OD ZLÉHO 

Jaké mám trápení? 

 

NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ 

V čem selhávám? 

 

ODPUSŤ NÁM.... JAKO I MY ODPOUŠTÍME 

Udělal jsem někomu něco zlého či něco jsem 

neodpustil ? 

 

CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ NÁM DNES 

Co potřebuji, duchovního či materiálního, pro 

sebe a pro ostatní? 

 

BUĎ VŮLE TVÁ 

Kterou situaci ve svém životě neakceptuji? 

 

PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ 

Jaké aspirace mám pro tento svět? 

 

POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ 

Chválím stále  Boha a děkuji Mu? 

 

 

 

SEDM  ZVYKŮ KATOLICKÝCH RODIN  

 

SPOLEČNĚ SE MODLÍ 

Všechny dni se modlí společně. Může to být 

modlitba růžence či jednoduché modlitby. 

 

CHODÍ NA MŠI 

Účastní se Eucharistie každou neděli a ve 

svátečních dnech 

 

 SPOLEČNĚ DĚLAJÍ SKUTKY 

MILOSRDENSTVÍ¨ 

Vyberou si oblast, v které se angažují  - ať 

ekonomicky či jako dobrovolníci 

 

MAJÍ DOMA  UMĚLECKÁ DÍLA S 

NÁBOŽENSKOU TÉMATIKOU 

Používají obrazy či jiná umělecká díla ve svém 

domě, aby zvětšili  rodinnou zbožnost¨ 

 

PRAVIDELNĚ SE ZPOVÍDAJÍ 

Je důležité povzbuzovat všechny členy rodiny,  

aby se zpovídali a  neodkládali svátost smíření 

 

VYUŽÍVAJÍ KATOLICKÁ MEDIA  

Je to dobrý prostředek, jak udržet rodinu blízko 

Bohu a Církve. 

 

SLAVÍ 

Oslavují církevní svátky. A tak udržují radost z 

Evangelia.  
 

Bílá sobota neboli velikonoční vigilie je památný den odpočinku Páně v hrobě a slávy jeho v 

předpeklí. Za prvních dob křesťanských byly služby Boží až večer a konal se při nich slavný křest 

dospělých. Ti byli potom oblečeni v bílé roucho. Odtud pochází název „bílá" sobota. Proto nyní se 

konají také v ten den služby Boží až večer. Církev se chystá radostně oslavit vzkříšení Páně. Kněz u 

kostela světí nový oheň. Posvětí svíci velikonoční a zasazuje do ní pět ozdobných zrn kadidla na 

památku oslavených ran Páně. Potom v kostele světí křestní vodu se zajímavými obřady, vykonává 

se slavně obnova křestního slibu a potom se modlí litanie ke všem svatým. Pak je mše svatá s 

Gloria. Při Gloria se opět rozezvučí zvony, načež se poprvé ozve radostné Aleluja, tj. Chvalte Pána 

na oslavu jeho zmrtvýchvstání. 
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Viděla jsem Pána (Jan 20,18) 

 
 Ježíš vzkazuje po Marii z Magdaly učedníkům: „Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, 

že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu“ (Jan, 20,17). 

Marie má zvěstovat učedníkům tajemství vzkříšení, tak jak ho chápe Jan. Žena se vlastně 

stává ohlašovatelkou zprávy o vzkříšení! To je odvážná výpověď Janova evangelia – a na 

prvotní církev to udělalo dojem. Na základě tohoto textu nazývá Augustin Marii z Magdaly 

„apostola apostolorum – apoštolkou apoštolů“. Už jen skutečnost, že se žena stala 

zvěstovatelkou vzkříšení, je pro mužský kruh apoštolů požadavkem. Že to ale byla zrovna 

hříšnice a žena, ze které Ježíš vyhnal sedm démonů, to je pro mužskou církev ještě větší 

výzvou. Raná církev viděla v Marii z Magdaly obraz mnoha žen, které hrály při šíření víry 

významnou roli, a poznala v ní tajemství Ježíšova poselství: že Ježíš povolal právě hříšníky, 

aby ho následovali a aby o něm svědčili před celým světem. 

 Marie z Magdaly nesděluje apoštolům pouze to, čím ji Ježíš pověřil. Přidává i své 

vlastní svědectví: „Viděla jsem Pána“ (Jan 20,18). Slovům Vzkříšeného nejen naslouchá, ale 

také je vidí a zakouší. Potkala ho. V setkání s Ježíšem Marie pochopila tajemství svého 

života. Předává dále, co sama prožila. Vychází ze své subjektivní zkušenosti, ne 

z objektivních vět. Tím nám udává správný směr, jak máme i my mluvit o vzkříšení. Nestačí 

jen opakovat, co říkají o vzkříšení jiní. Měli bychom vycházet ze sebe a ze svých zkušeností. 

Teologie není abstraktní myšlenková stavba, nýbrž výklad subjektivní zkušenosti, kterou 

udělal každý z nás se sebou a s Bohem. Že jsme viděli Pána můžeme také dosvědčit 

analýzou svého života. Vidíme ho v chudých a nemocných, v lidech trpících nouzí, 

v cizincích, v člověku, který nás oslovuje v hloubi našeho srdce a který se nás dotýká. 

Vidíme ho v prožitcích svého života, ve zdánlivých náhodách, ve kterých se 

nepravděpodobné stává skutečností. Vzkříšeného vidíme všude tam, kde prozařuje Boží 

sláva, v liturgii, v kráse přírody, v hudbě, která rozeznívá neslýchané, i v malířství, které 

zviditelňuje neviditelné. Potkáváme ho tam, kde se v nějakém člověku rozsvěcuje Boží 

světlo, kde v květině zazáří tajemství Boží. 

 Nemůžeme se stát svědky vzkříšení jiným způsobem než Marie Magdaléna. Musíme 

podávat zprávu o sobě, o svých zkušenostech vzkříšení. Když meditujeme o příběhu Marie 

Magdalény, vypátráme i ve svém životě dost zkušeností, o nichž budeme moci prohlásit: 

„Viděl jsem Pána.“ 

 Jdi dnes svým dnem se slovy: „Viděl jsem Pána.“ Uvidíš své bližní novýma očima. 

Podíváš se úplně jinak na události tohoto dne a snad poznáš, že Tvůj všední den není 

určován jen povinností a výkonem, námahou a přetěžováním. Uprostřed všedního dne lze 

zažít i vzkříšení, začátek něčeho nového, průlom Boha do Tvého života. Když Bůh pronikne 

do Tvého života, zahojí se a zacelí Tvůj život; uprostřed smrti nastane vzkříšení. 

 
(Úvaha z knihy Anselma Grüna: „Tajemství velikonoční radosti", kterou vydalo Karmelitánské 

nakladatelství v r. 2002, 134 s.). 
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IN MEMORIAM: P. Václav Vít Mareček, OSA 

4. 9. 1917 – 7. 4. 2004 

Drobná vzpomínka na augustiniána Václava Víta Marečka z Trpína 
 

Byl duchovním správcem kostela sv. Tomáše na Malé Straně. Za minulého režimu se o něm 

říkalo, že je posledním a jediným augustiniánem v Praze. Pocházel z Trpína a v Poličce žil 

jeho bratr Adolf s rodinou. Stal se tenkrát pravidelným hostitelem schůzek našeho sdružení 

VIGILIA. Chodívali tam P. Mádr, dr. Zvěřina, Bonaventura Bouše, z Týna P. Reinsberg, 

mezi mládeží nikdy nechyběl mladý student psychologie Tomáš Halík. Radovan Lukavský 

zde veřejně recitoval Zahradníčkovo „Znamení moci.“ 

 

Jednou se stalo, že syn Jiřího Gruši, žijícího v cizině, byl někde za Prahou nalezen mrtev. 

Zdá se, že náhlá příčina jeho smrti nebyla nikdy objasněna. Tehdy naše úřady výjimečně 

povolily emigrantu Grušovi jednodenní cestu do Prahy na synův pohřeb. Matka, dcera prof. 

Goldstückera Anna, se na mne obrátila s prosbou, abych v některém kostele na ten jediný 

den vyjednal zádušní mši: přál si to p. Gruša, který byl pokřtěn jako katolík. Obrátil jsem se 

na jednoho kněze a prozradil mu, že jde o Grušova syna. Kněz byl hodný člověk, ale patrně 

se zalekl. Vymluvil se na zadaný termín.  

 

Napadlo mi tedy vydat se na Malou Stranu za krajanem z Vysočiny, Otcem Marečkem. 

„Samozřejmě,“ usmál se a ochotně přehodil termíny mší, aby to vyhovovalo. Řekl jsem mu: 

„Musím vás však upozornit, co riskujete. Je to Grušův syn.“ „To mi může být jen ctí.“ „A 

navíc – ten chlapec nebyl křesťan. Byl bez vyznání a po matce dokonce Žid...“. Knězovy oči 

se rozzářily: „A co má být? Jsme přece všichni děti Boží!“ 

 

Před mší mi přišel pan Jiří Gruša s chotí poděkovat. Odkázal jsem je především na 

dobrotivého a v podstatě statečného kněze. Při homilii položil kazatel důraz na starozákonní 

texty Bible, takže místy bohoslužba působila téměř jako v synagoze. I v tom plně 

respektoval původ zesnulého. Mše se zúčastnili převážně signatáři Charty 77, mezi nimi, 

v civilu, i pozdější biskup Václav Malý. 

 

Často jsem s Otcem Marečkem jezdíval tramvají a naše řeč se mnohokrát stočila na Poličku, 

kterou měl rád, a zejména na jeho poličského bratra. O mnoho roků později křtil Otec 

Mareček i moji vnučku Danielu - Dianu Marii Ráchel. Kmotrou byla knězova neteř, několik 

mladých lidí z poličské skupiny Boba FLIEDRA přišlo ke křtu zazpívat tehdy známé 

„bobovky.“ 

 

Tělesné ostatky vždy laskavého augustiniána, mnohaletého faráře kostela, kde kdysi působil 

Václav Hájek z Libočan (a pro který – jako jediný v Čechách – namaloval dva významné 

oltářní obrazy sám Peter Paul Rubens), byly uloženy do augustiniánského hrobu v Praze na 

Olšanech. Zemřel ve věku necelých 87 let a po 64letém kněžství a po 67 letech strávených 

v řeholi.  
 

Vzpomíná poličský rodák PhDr. O. A. Kukla 
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VELIKONOCE: TAJENSTVÍ LÁSKY 

 

Velikonoce - slavnost vzkříšení Krista je vrcholem liturgického církevního roku. Vyvinuly se z židovského 

svátku pesach, který se slaví 14. a 15. dne měsíce nisanu podle židovského kalendáře. V rané církvi se 

slavily zprvu v den židovského svátku. Ještě dnes se považuje křesťanská slavnost velikonoční noci také za 

vzpomínku na starou smlouvu.  

 

Koncil nicejský (325) určil po delším sporu datum Velikonoc na neděli po prvním jarním úplňku, který 

nastane po průchodu Slunce jarním bodem. Tak se oddělily od židovského kalendáře. Dnes se diskutuje o 

pevném datu Velikonoc.  

 

Židovské Velikonoce (pesach)  
Obsahem židovského svátku je oslava Boha - Zachránce (Spasitele). Židé si připomínají Boží záchranu z 

egyptského zotročení a slavné vyjití (exodus) z Egypta. Hospodin vysvobodil Izraelity celou řadou mocných 

zásahů. Na znamení Boží ochrany každá izraelská rodina obětovala Bohu beránka, který byl bez vady a jeho 

krví potřeli rám dveří svého domu. Izraelité takto byli uchráněni před zkázou, která kolem nich přešla bez 

povšimnutí. Odtud pochází židovský název velikonoc: "pesach" - "uchránění, ušetření, přejití".  

 

Křesťanské Velikonoce 
Vyvedením Izraelitů z egyptského otroctví Boží záchranná iniciativa neskončila! Záchrana Izraelitů se stala 

předobrazem spásy člověka od všeho zotročení, ponížení, zla a smrti. Bůh totiž neopustil člověka, který se 

od něj odvrátil a upadl tak do područí zla a smrti.  

 

Všechny starozákonní předobrazy a proroctví o spáse došly svého naplnění v Ježíši Kristu, jehož jméno v 

hebrejštině znamená: "Bůh zachraňuje, Bůh je spása".  

 

Ježíš sám zaujímá místo velikonoční oběti a stává se obětovaným beránkem bez vady. On, nevinný, bere na 

sebe hřích i jeho důsledky: utrpení, nemoci, bolest a smrt. Dává svou krev na ochranu (pasch) pro všechny.  

 

Ve smrti ale nezůstal! Byl vzkříšen. Otevřel tak cestu novou a věčnou, cestu skrze smrt a vzkříšení k 

definitivnímu "exodu" - vyjití, "pesachu" - přejití z tohoto světa zotročení a smrti do světa Božího. Tato 

cesta je otevřena pro každého z nás...  

 

Svátek Velikonoc je oslavou a zpřítomněním naší spásy.  

Svátek Velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista. 

Farní pouť do Číhoště dne 7. dubna 2018 

Zveme vás na jarní pouť do Číhoště, kde P. Toufar působil a kde je pohřben, abychom u jeho hrobu 

společně prosili za naši farnost. 

Sejdeme se všichni (kromě seniorů, kteří mají nějaký handicap a nemohou jít pěšky) na Hlavním 

nádraží v Praze v 8.40h (odjezd v 8.58h). Pojedeme do Leštiny u Světlé (s přestupem v Kolíně) a 

odtud poputujeme do Číhoště asi 7 – 8 km. Tam se zúčastníme mše svaté a poté bude možnost 

navštívit místní restauraci. 

Senioři s handicapem (ale maximálně 8 osob - musí se přihlásit u O. Juana) budou mít sraz v Praze 

na Malé Straně před kostelem sv. Tomáše v 09:15 hodin a odjedou farním mikrobusem do Číhoště. 

Farní mikrobus bude k dispozici i pro ty farníky, kteří nebudou moci absolvovat pěší pouť z Leštiny 

(kam se dopraví vlakem) do Číhoště a zpět. 

Pro obě skupiny: 

Modlitba u hrobu P. Toufara, mše sv. v Číhošti ve 13 hodin, oběd, přesun do Leštiny 

pěšky/mikrobusem, popř. mikrobusem do Prahy. 



6                 www.augustiniani.cz                  Tolle Lege                         Duben  2018 

 

Víš, že?... 
* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 5. 4. od 19:30 v kapli sv. Barbory. 

* 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 přes Karlův most do kostela sv. 

Františka. Udělejte si čas modlit se s námi. Je to svědectví křesťanského života! 

* Zápis do 1. třídy ve škole sv. Augustina bude 19.4. 2018 od 13:30 do 18:00 hodin. Více 

informací na www.skolasvatehoaugustina.cz 

* Během augustiniánského týdne, od 23. do 27. dubna, nebude večerní mše sv. v 19:00 hodin. 

* 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.   

* Každou neděli přede mší sv. se modlíme od 9,00 hod. sv. růženec. Můžete se předem domluvit, 

abychom se pomodlili za vaše intence.  

* Od září loňského 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.  

Dobrou chuť! 

Tvarohová bábovka krupicová bez mouky 
Našla jsem recept, který by se mohl hodit do naší sbírky bábovek. Je hlavně pro ty, kteří mají rádi nakyslou 

chuť tvarohu. Je sice málo sladká, ale kdo chce, může si ji pocukrovat. Vydrží dlouho vláčná. 

Budeme potřebovat: 10 dkg másla, 50 dkg tvarohu, 5 vajec, 18 dkg cukru krupice, 2 vanilkové cukry, buď 

kůra z jednoho chemicky neošetřeného citronu nebo lžička sušené krájené citronové kůry, 20 dkg dětské 

krupičky, ¼ lžičky soli a ½ lžičky prdopeč.  

Máslo ušleháme se žloutky a s cukrem doběla, vmícháme tvaroh, citr. kůru, vanilkové cukry, krupičku, sůl, 

prdopeč a opatrně vmícháme sníh z bílků. 

Můžeme přidat i rozinky, třeba přes noc namočené v rumu, nebo nasekanou čokoládu, podle chuti.  

Pečeme ve vymazané a vysypané formě, troubu si předehřejeme na 170 stupňů a pečeme cca 50-60 minut. 

Přeji vám požehnané Velikonoce a dětem bohatou pomlázku. 

                                         Dobrou chuť                      Hanka 

Výlety  zdarma od DDM hl.m Prahy 
4.4. 

Okruh Modřanskou roklí. 

Sraz: 9 h Hradčanská u závor 

plán: Modřany - Libuš - Kamýk - Hodkovičky - Bráník (4-7-10-12km) 

11.4. 

Přírodní park Říčanka 

sraz: 9 h Hradčanská u závor, nebo Masarykovo nádraží 9.25 u vlaku 

plán: Běchovice - Dubeč - Uhříněves (3 nebo 9km) 

18.4. 

Kostel sv. Václava ve Staré Boleslavi 

sraz: 8.45 h Hradčanská u závor nebo 9.10 h Letňany bus 375 

plán: St. Bol. prohlídka kostela - Lázně Toušeň - Čelákovice (0-6-11km)  

25.4. 

Šárka 

sraz:  9 h Hradčanská u závor, nebo 9.20 konečná tramvaje Divoká Šárka ¨ 

plán: Šárka - Vokovice - Jenerálka - sv. Matěj - Podbaba (2-5-7-9km)  

http://www.skolasvatehoaugustina.cz/
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Bohoslužby o velikonocích 2018 
Datum Den Hodina Bohoslužba/pobožnost 

 
Poznámka 

 
Kostel 

 
25.3.2018 KVĚTNÁ 

NEDĚLE  
11,00 
 
 
15,00 
 
 
 
18,00 

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 

29.3.2018 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 

30.3.2018 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. Tomáše 
 
Kostel sv. Tomáše 
 
Kaple sv. Barbory 
 
Kostel – Karlův 
Most 

31.3.2018 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 

1.4.2018 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 

2.4.2018 PONDĚLÍ 

VELIKONOČNÍ 
 9,30 Česká mše sv. 

 
Průvod v kostele. 
Žehnání 
velikonočních 
pokrmů 

Kostel sv. Tomáše 

Radostné a nadějeplné Velikonoce!  
 

* Pouť: IZRAEL - Svatá země - 9 dnů, 30.4. - 8.5.2018. (Více informací a přihlášky:  

www.augustiniani.cz anebo P. Juan: juan@augustiniani.cz) 

 * 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 
 

http://www.augustiniani.cz/
mailto:juan@augustiniani.cz
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XX. Augustiniánský týden 2018 

„Sv. Augustin a povolání“ 

Klášter sv. Tomáše 23.4. - 27.4.2018 

Program 

 
 
23. dubna. -  Začátek augustiniánského týdne.  
 
18:00 hod. Čtení z knihy „Soliloquia“ od sv. Augustina. Co je a jak hledat povolání a 
Pravdu? 

 
24. dubna. - Obrácení sv. Augustina 

 
19:00. Primiční Mše sv. P. Andrej Kovaľák, OSA.  

 
25. dubna.  

18:00. Přednáška: PhDr. P. William Faix, OSA: „Augustiniáni v ČR: zrod a vzkříšení“ 

 
  
26. dubna.  
 
12:15: Slavná mše svatá. Panna Maria Matka dobré rady  
 
18:00 Přednáška: ThDr. David Vopřada: „Augustin a příprava na křest“ 
 
 
27. dubna.  
   
18:00 Koncert Svatotomáškého sboru 

 
Ukončení augustiniánského týdne. 

 

www.skolasvatehoaugustina.cz      www.augustiniani.cz    www.svatyaugustin.cz 
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