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Školní rok už je v plném proudu, a také všechny činnosti ve farnosti.  Věnujeme se, jako 
farní společenství, našemu pastoračnímu programu, který nám chce pomoci, abychom se během 
tohoto roku obnovili jako křesťané a ještě jednou se zamysleli nad smyslem našeho křesťanského 
života. Připravujeme se, spolu s celou církví v ČR,  na  oslavu  1150. výročí příchodu svatých 
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Tato oslava bude v roce 2013. Ve třech rocích přípravy se 
věnujeme důležitosti křtu, biřmování a Eucharistie v životě každého. Tento rok bude ve znamení 
křtu, příští biřmování a poslední Eucharistie. 
A co budeme dělat? Jak můžete číst v tomto čísle Tolle Lege, budeme znovu prožívat svůj křest, 
učit se o něm a rozjímat. Budou přednášky, články v Tolle Lege, činnosti s dětmi a mládeží, 
zamyšlení při mši, praktické úkoly atd. Chceme konat to, co jsme nazvali „katechumenátem pro 
pokřtěné“. Najdeme  si čas  připomenout  si událost našeho křtu a poděkovat za dar víry Bohu a 
všem, kteří byli a jsou s námi na této cestě. Pravidelně se při každé nedělení mši sv. zastavíme u 
několika důležitých momentů křtu, zamyslíme se nad symboly křtu, nad službu kmotrovství, nad 
naším křestním jménem…, v adventní době budeme prožívat naše „skrutinia“, modlitby za 
upevnění našeho rozhodnutí následovat Ježíše a vše vyvrcholí obnovou křestních slibů celé farnosti 
v neděli 9.1.2011, kdy slavíme křest Páně.   
Takže se máme na co těšit, a víme, že taková cesta nám určitě pomůže uvědomit si, co jsme a kam 
směřujeme. K tomu prosíme o pomoc a požehnání od Boha.  
Program naší přípravy „katechumenátu“ bude asi následující: 
 
03.10.   Jsme ve světě, dostali jsme život! 
10.10.  Moji rodiče mě nechali pokřtít 
17.10.  Mám jméno: mám poslání. Kříž na čele. 
24.10.  Kmotr. Duchovni doprovázení. 
31.10.  Pomazání olejem: odpuštění hříchů. Jsme kněží, proroci a králové. 
07.11.  Voda a Duch sv.: symboly života. 
14.11.  Bílé roucho: Bůh nás očišťuje. Světlo Kristovo v nás. 
21.11.  Biřmování ve farnosti. Mons. Dominik Duka, OP. 
28.11.  První skrutinia. 
5.12.  Druhá skrutinia. 
12.12.  Třetí skrutinia. 
19.12.  Předání Kréda a Modlitby Páně. 
26.12.  Svatá rodina. Obnova manželských slibů. 
02.01.  Maria s námi na cestě.  
09.01.  Obnova křestních slibů. 
 
 

P. Juan, OSA 
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Daňově zvýhodněné dary církvi 
 

Blíží se konec roku, a to je doba, kdy se u mnohých z nás rozhoduje, kolik z tak 
těžce vydělaných peněz budeme muset odevzdat státu na daních. Naše zákony umožňují 
odečíst od základu daně z příjmu v určitém rozsahu hodnotu darů poskytnutých pro církev 
- tzv. daňové zvýhodnění, které se týká všech poplatníků daně z příjmu. Princip daňového 
zvýhodnění spočívá v tom, že se dárci určitého obnosu vrátí část tohoto příspěvku ve 
formě snížení daní. Darovat je možno určitou peněžní částku i věcný dar. 

Dary mohou poskytovat tzv. fyzické osoby a právnické osoby. Výše odpočtu od 
základu daně je omezena - existují určité minimální a maximální částky, které lze odečíst. 

Je důležité upozornit na to, že zákon neumožňuje odečíst dar od základu daně 
v případě, že poplatník vykáže daňovou ztrátu nebo nízký základ daně. 

Pro fyzické osoby lze od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých církvi, 
pokud úhrnná hodnota darů v kalendářním roce buď (1) činí alespoň 1000 Kč anebo (2) 
přesáhne 2% ze základu daně. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. 

Do potvrzení o přijetí daru uvádí fyzická osoba své jméno, trvalé bydliště a rodné 
číslo. 

Zaměstnancům, kteří nemají jiný příjem než svůj plat (tedy nepřivydělávají si např. na 
živnostenský list), vyplňuje a podává jejich daňové přiznání mzdová účtárna 
zaměstnavatele, takže v tom případě je potřeba potvrzení předat této účtárně. Pokud je to 
pro někoho z nějakého důvodu obtížné, může požádat účtárnu o potvrzení o příjmu a 
daňové přiznání s uvedením daru církvi si vyplnit sám. 

 
Major a generál 

Josef Stejskal a Karel Kutlvašr. S majorem v.v. Josefem Stejskalem jsem se nepoznal ani v době 
středoškolských studií, ani v době základní vojenské presenční služby, ale v Městské knihovně 
v Praze, kde pracoval jako pracující důchodce, a já jako zřízenec kulturních zařízení. Občas jsme 
pracovali společně a ve volné chvíli mně vyprávěl tuto historku: V roce 1923 soužil v Praze pod 
generálem Karlem Kutlvašrem. Jednou se dopustil ve službě přestupku a jeho velitel K. ho přísně 
potrestal. Za několik dnů se potkali u Národního divadla a generál vlídně zavelel: „Pane majore, 
nešel bys se mnou na kávu do Slávie?“ Major J. S. samozřejmě poslechl a šel, generál poručil 
láhev vína a než si připili, řekl: „Pane majore, vím, že trest byl přiměřený, promiňte,“ a pak se stalo 
něco, proč tento článek píši. Major J. S. našel v generálovi K. K.  přítele, s nímž a s jeho 
manželkou Elisabetou se až do jejich smrti stýkal. A ne proto, že generál byl vynikající voják, ale 
něco víc - vynikající člověk, žijící ve šťastném manželství. Čtenáři Tolle Lege, tento příběh je 
pravdivý, vždyť mně jej vyprávěl jeho účastník, major Josef Stejskal. Proto je na hrobě generála 
Karla Kutlvašra (nar. 20. 1. 1895 Michalovicích, zemř. 2. 11. 1961 v Praze) nápis „Die patrie 
nobles“. Protože věřící generál miloval nejen manželku, ale i vlast, které sloužil, a i řadového 
majora, který pod ním sloužil.  

P. A.   
Narozeniny v říjnu  ……….Přejeme vše nejlepší!!! 

  4.10. Daniel Verner 
16.10. Jan Verner 
10.10. Antonín Brčák 
10.10. Markéta Polová 
10.10. Klára Brčáková 
13.10. Josef Budíš 

14.10. Marie Džbánková 
16.10. Pí Šebková 
19.10. P. Vít  Marciniec 
19.10. Tomáš Pola 
30.10. Jaroslav Beneš 

 



 3              www.augustiniani.cz           Tolle Lege                     Říjen       2010 
 

„Když někdo vlastní to, co miluje, zdá se, že si může říci: jsem šťastný. Ale šťastný není, kdo 
vlastní to, co miluje, ale kdo miluje to, co je hodné být milované“ (Sv. Augustin) 

 

Malé zamyšleníMalé zamyšleníMalé zamyšleníMalé zamyšlení    
 

Dostali jsme za úkol přinést si na nedělní bohoslužbu nějakou věc, předmět, cokoli – co každému 
z nás osobně připomíná – symbolizuje  VÍRU….. 
Držím v ruce starou rodinnou památku. Malou brož, je to spíš takový špendlík, jehož majitelkou 
jsem už minimálně ve třetí generaci naší rodiny. Když jsem jako dítě tuto brož vídala u babičky a 
ptala se na význam těch symbolů, tak se mi dostalo následující odpovědi: … „víš, to srdce ti 
připomíná, že ses narodila z lásky rodičů, ten kříž ti připomíná, že tvoji milující rodiče tě nechali 
pokřtít a tím ti umožnili získat dar víry a ta kotva je naděje. Naděje, že když budeš žít v lásce a 
víře, tak se jednou všichni opět setkáme“…. 
Když si připínám na šaty tuto malou brož z českých granátů v podobě srdce, kříže a kotvy, 
vždycky si vzpomenu, že víra, naděje a láska jsou tři ukazatele mé cesty životem, mé cesty k Bohu. 
 

                                                                                 Marie Hradecká 

 
Potkala jsem… 

 
se  v rádiu i novinách s vážným sdělením, že paměť člověka je zatěžující záležitost, vyvolávající 
často velká traumata. Zejména se to projevuje v krizových příhodách života. 
Naštěstí už prý lze určitým zákrokem v lidském mozku „vymazat“ traumatizující fakta a tím 
člověka „osvobodit“. 
Tatáž operace uleví i svědomí, které může trápit osobu až k nesnesení a není ze zlé situace úniku. 
A co křesťan s touto v budoucnosti nabízenou možností „osvobození“?

E. B. 

Opět Advent s Jezulátkem v rodinách 
 

Letos již po třetí bychom rádi v době adventní opět navázali na tradici 15. a počátku 16. století, 
kdy si lidé předávali sošku Jezulátka jako symbol obdarování.  
Tato milá tradice předávání si sošky po rodinách  nám může pomoci ještě intenzivněji prožít tuto 
dobu očekávání Božího narození a my se můžeme tímto symbolem připojit k těm, kteří se radují 
z příchodu Dítěte, které přichází z nebe a nabízí svou lásku a přátelství.   
 
Tentokrát  bychom začali již v neděli na svátek Krista Krále, tedy 21. listopadu. První rodina si 
zapůjčí sošku domů a v průběhu celého Adventu bude následovat vzájemné předávání mezi 
rodinami. Na Štědrý den při mši svaté v 16 hodin bude soška opět předána zpět a posléze vrácena 
karmelitánům. Díky jejich laskavosti máme sošku Jezulátka (samozřejmě kopii originálu) opět 
zapůjčenu. 
Tentokrát upozorňujeme na tuto milou tradici již v měsíci říjnu, abyste měli déle možnost si 
promyslet, zda byste měli zájem si na nějaký čas sošku zapůjčit a v kterém termínu by Vám to 
nejlépe vyhovovalo. Budeme se snažit harmonogram přizpůsobit Vašim požadavkům. 
Prosíme jednotlivé zájemce, aby kontaktovali Marii Šárovou (SarovaMarie@seznam.cz) nebo 
Mahulenu Křenkovou (info@aulos.cz) nejpozději do 14. listopadu a sdělili jim termín, který by byl 
pro jednotlivé rodiny vyhovující, a také kontakt pro vzájemnou domluvu. Podle počtu zájemců by 
se určila délka zapůjčení sošky. 
 
Zapojte se do této tradice, je to opravdu krásný symbol vzájemného obdarovávání.   
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PASTORAČNÍ PROGRAM NA ROK 2010/11 
 

„PŘÍPRAVA NA K ŘEST A BIŘMOVÁNÍ  PRO POK ŘTĚNÉ A BIŘMOVANCE“  
 
Cíle našeho pastoračního programu :  
 
1. Obnova farnosti a osobní obnova křesťanského života každého farníka 
 
2. S církví v ČR se připravujeme na oslavu  1 150 let příchodu svatých  Cyrila a Metoděje na 
Moravu, které bude celonárodně slaveno v roce 2013.  Příprava se zaměří na 3 témata:  

Rok 2010: Křest 
Rok 2011: Biřmování 
Rok 2012: Eucharistie 

 
Pro období 09/2010-12/2010 bude tématem přípravy Křest. 
 
NOVÉ UVĚDOMĚNÍ SI SMYSLU KŘTU V ŽIVOTĚ KAŽDÉHO Z NÁS, resp.  OPĚTOVNÝ 
NÁVRAT KE KOŘENŮM NAŠEHO KŘESŤANSTVÍ 
- tato část bude rozdělena následovně:  
 
v říjnu  začne celá farnost prožívat katechumenát (obnovu přijetí)  
během adventních nedělí farnost prožije  jednotlivá skrutinia  
a dne 9.1.2011 (Křest Páně) se uskuteční obnova křestního vyznání 
 
Pro období 01/2011-06/2011 bude tématem přípravy biřmování (vliv působení Ducha svatého)-  
Bude tematicky dopracováno  v počátku roku 2011. 
 
3. Farnost se rozhodla podporovat začínající školu sv. Augustina: modlitbou a konkrétní pomocí 
výchovy dětí 
 
Pastorace rodin – dospělých: 
 
V průběhu celé 1. části našeho pastoračního programu budou „Myšlenky na den“ rozesílané 
prostřednictvím e-mailu tematicky zaměřené na křest. 
 
Pro větší uvědomění si závažnosti křtu svatého bude v kostele po celou dobu přípravy na 
viditelnějším místě  křtitelnice a bude vytvořena výstava fotografií ze křtů našich farníků (všechny 
věkové kategorie), též s poukazem na důležitost působení křestního kmotra 
 
V Tolle Lege bude krátký exkurz o významu jednotlivých částí - atributů křtu (oleje, voda, křestní 
roucho, svíce) 
 
Setkání lidí, kteří byli u nás pokřtěni v dospělém věku – těch, kteří byli u nás pokřtěni 
během posledních 10ti let 
 
Pastorace pro děti a mládež: 
 
Při náboženství se bude probírat důležitost křtu pro každého křesťana. 
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Bude rozeslán dopis rodinám, jejichž děti byly v uplynulých letech pokřtěny, s upozorněním na 
možnost pokračovaní křesťanské výchovy v kostele a též s poukazem na tu skutečnost, že jsme 
otevřeli školku sv. Augustina. 
 
Věnovat setkání ministrantů tématu křest. 
 
Pastorace starých lidí: 

 
Najít prostor, aby na základě fotografie ze křtu mohli vyprávět o svém životě ve  víře. 
 
Připravit modlitby, aby se mohli modlit zvláště za školu a povolání. 

 
Pastorace zaměřená na povolání: 
 
Každý 1. čtvrtek v měsíci bude spojen s modlitbou a mší sv. za nová kněžská a duchovní povolání. 
 
Uvědomit farníky o důležitosti modlitby za povolání.  
 
Pastorace sociálně zaměřená: 
 
Svědectví víry: Vyjádření křesťanské charity  tím, že najdeme dobrovolníky, kteří  by byli ochotní 
strávit čas rozhovorem a nasloucháním  lidem, kteří přijdou v sobotu dopoledne na  „polévku“ a  
pro „oblečení“.  
 
Práce v kostele: 
Oprava varhan  
Malování fasády kostela z Letenské ulice 
 
Cizojazyčné komunity: 
Spolupráce v rámci  společného kalendáře (prožití důležitých církevních slavností a svátků) a 
společné oslavy 
 
Předběžný farní kalendář 
13.11.2010: setkání dospělých, kteří v průběhu uplynulých 12 let přijali v dospělém věku křest 
21.11.2010: slavnost Krista Krále a v 9,30 hod. biřmování – arcibiskup D.Duka 
26., 27. a 28.11. vždy od 17,00 hod.: duchovní obnova zaměřená na křest (krátká přednáška, možnost zamyšlení 
v kapli) 
28.11. 1.neděle  adventní: zahájení „Putování Jezulátka po rodinách“ (garanti: M.Šárová + M.Křenková, v říjnovém čísle 
Tolle lege bude článek a upozornění) 
7.12. v 19,30 : 2. setkání PR 
27.1.2011: 19,30 farní shromáždění 
4.3.2011: farní ples 
26.4.-30.4.2011: XIII. augustiniánský týden 
30.4.2011 v 18,00 hod průvod Jezulátka z kostela P.M.Vítězné do kostela sv.Tomáše – v 19,00 hod. mše sv. 
27.5.2011 Noc kostelů 
3.6.-5.6.2011: Farní slavnosti spojené s poutí do sv.Dobrotivé 
15.7.-24.7.2011 Tábor 2011 
4.8.-13.8.2011: Pouť do Compostely 2011 
15.8.2011 – 21.8.2011: Setkání mládeže s papežem  Benediktem XVI.: Madrid 2011 
 Farní kalendář můžete sledovat na naší internetové stránce www.augustiniani.cz 
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Poznáváme sv. Augustina 
Umělec slova 

 
 Augustin měl, jak známo, od malička Bohem daný dar značné „vyřídilky“, která ho měla 
předurčit jeho budoucímu poslání. Mimořádné vyjadřovací schopnosti mu pomáhaly proplout 
úskalím nejprve jeho dětských let, kdy jak vůči rodičům, ve škole, tak i mezi kamarády doháněl 
velkou výmluvností své nedostatky v chování, v učivu, a při své spíše slabé postavě a vrozeném 
strachu z násilí i v různých partách svých vrstevníků. Později dokázal mít svým vzletným 
poetickým vyjadřováním a vrozenou inteligencí například i mnohem větší úspěchy u dívek, než 
jeho fyzicky daleko vyspělejší, ale duchem prostší kamarádi. Mimořádná výmluvnost ho přímo 
předurčila k tehdy společensky vysoce uznávané kariéře rétora, takže se systematickému studiu 
řečnictví začal intenzívně věnovat už od svých šestnácti let v Kartágu, a už brzy se jím dokonce 
také i pokoušel  živit. Vrcholem velmi slibně se rozvíjející kariéry bylo u ctižádostivého Augustina 
dosažení prestižního rétorského místa na císařském dvoře v Milánu, které opustil až díky své 
konverzi ve dvaatřiceti letech. Po celý další život kněze a biskupa bylo vedle teologické 
jedinečnosti také i nabyté špičkové rétorské vzdělání a praxe jeho hlavní argumentační zbraní, a 
zároveň i ochranným štítem jeho samého, i jeho milované církve. 
 Po devět století existence antického umění rétoriky patřila mimo jiné k hlavním potřebám 
řečníka rozsáhlá znalost řecko-římské literatury jak historické, tak velmi rozsáhlé mytologické, 
stejně tak i současné. K takřka  základním povinnostem řečníka patřilo nejen umět brilantně 
hovořit na veřejnosti na jakékoli téma, ale i sám v literární oblasti podle svých schopností také 
tvořit. Augustin je známý nejen jako významný kněz - teolog, filozof, politik, řečník, spisovatel, 
atp., ale - už méně - jako drobný básník, ovšem pouze příležitostný a jen průměrný. Toho si byl ale 
autor  dobře vědom, a proto si oproti jiným dílům tato velice skromná poetická dílka nijak zvlášť 
necenil, nikdy je neucelil, a dalším generacím se o nich až na jedno ani nezmiňuje. Přesto měl 
poezii všeobecně velmi rád – vzpomeňme například jen na Hortensia od Cicerona, který „...změnil 
mou náklonnost k Tobě, Pane“, jak píše ve Vyznáních, a  proto se občas pokoušel i o vlastní 
tvorbu. Ovšem jeho skutečně nesporným a z dochovaných jediným prokazatelným dílem byl jeho 
Žalm proti donatistům (394) z období jeho dlouholetého a těžkého boje s těmito velmi 
významnými schizmatiky. Přečteme-li si tento žalm velmi pozorně po jednotlivých částech, 
zjistíme mnohé zajímavosti nejen o tomto rozkolu, ale především nám napoví mnohé o myšlení a 
povaze samotného autora.  
 Pravděpodobně Augustinovy více slovní hříčky, než skutečná poezie, byly pro něho spíše 
určitým způsobem relaxace bez vyšších ambicí na skutečné umění. Navíc měl tak jako každý velký 
člověk mnoho nekritických obdivovatelů, nebo těch, kteří se sami chtěli realizovat ve skrytu jeho 
jména, a kteří pod jeho jménem uváděli svá vlastní dílka – převážně epigramy. Existuje tak určitý 
počet poetických dílek připisovaných Augustinovi, k jehož skutečnému autorství jsou však 
odborníci většinou skeptičtí. Praxe napodobovat velké autory a pokoušet se uvádět pod stejným 
způsobem jejich tvorby svá vlastní díla byla tehdy naprosto běžná a ve skutečnosti nijak pobuřující 
– například víme, že moderní způsoby rozborů (včetně počítačového) tvorby apoštola Pavla 
přesvědčivě dokazují, že ze čtrnácti jemu původně přisuzovaných listů jich ve skutečnosti sám 
napsal jen polovinu. U Augustinovy zásadní tvorby takové odhalení naštěstí nehrozí, i když pokusy 
o jeho napodobování také existovaly. Vzhledem k jeho takřka nenapodobitelnému stylu 
vyjadřování ovšem byly většinou velmi brzy odhaleny.    
 O bohoslužebných zpěvech východních církví se Augustin vyjádřil, že mimo jiné také 
úspěšně pomáhají odstraňovat i duševní únavu věřících. (U jeho farníků se ovšem jednalo i o 
únavu fyzickou – jeho kázání trvala často hodinu a půl a více a posluchači občas omdlévali...) Jako 
kněz se později stal velkým propagátorem církevního zpěvu, a tak ještě dřív, než se začal důsledně 
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věnovat převážně teologické práci, napsal tři roky po svém vysvěcení apelující dílko Psalmus 
contra partem Donati (Žalm proti donatistům), ve kterém využívá hudby ve spojení se slovem a 
jehož každý nový verš začíná popořadě prvním písmenem z abecedy od A až do V. Autorství 
tohoto žalmu je nezpochybnitelné i proto, že se o něm několikrát sám  Augustin zmiňuje, včetně 
poznámky v Retractationes (Retraktáty, nebo také Nová přemítání, 426 – 427). Tam uvádí své 
přání, aby se při bohoslužbě jeho verše věřícím předzpívávaly a ti mají zpívat refrén, který zní: 
„Každý, kdo se těší z míru, o pravdě ať uvažuje!“ O případné větší rozšířenosti toho oblíbeného 
žalmu i mimo Augustinovu působnost nejsou spolehlivé zprávy, vzhledem k probíhajícímu boji 
donatistů s křesťany to ale lze předpokládat. (Text celého Žalmu proti donatistům je na 
www.svatyaugustin.cz v rubrice Další tématické práce ) 
 O poezii v církevním zpěvu se však začal zajímat důsledněji a například měl v úmyslu  
sestavit určitou Encyklopedii církevního zpěvu, k jemuž definitivnímu ucelení se však bohužel 
nikdy nedostal. Do této zamýšlené (a ještě před pokřtěním započaté) encyklopedie měla patřit část 
nazvaná De grammatica a dále De musica, o první z nich však existují pochybnosti, co se 
Augustinova autorství týče, a druhá z nich je zajímavá především posledním dílem napsaným až po 
křtu, značně ovlivněným odkazem jeho teologického inspirátora apoštola Pavla a použitým textem 
- už jen výhradně úryvky z Bible.    
            

Marcel Černý 

Augustiniánská škola „sv. Augustin“ 
Stále jsou volná místa a je možné se přihlásit!!! 

 
Kroužky v naší školce jsou otevřené i pro děti, které nechodí na dopolední program! 
Kroužky začínají v cca 14:30 a končí v cca 16:15. 
Rozvrh kroužků je následující: 
Pondělí – Hudebně-pohybová výchova 
Úterý – Výtvarná výchova 
Středa – Angličtina 
Čtvrtek  – Španělština 
Pátek – Náboženství  
 

Škola sv. Augustina, Hornokrčská 3, 140 00 Praha 4 – Krč, www.skolasvatehoaugustina.cz 

 
Dobrou chuť…!

Kávové muffiny  
Na těsto potřebujeme: 8 dkg čokoládových moka zrn (dají se koupit ve větším obchodě, nejsou to ale kafíčka 
našeho dětství, ale čokoláda ve tvaru kávy. Jako náhradu můžeme použít nakrájenou čokoládu na vaření), 28 
dkg polohrubé mouky, 1 lžíci kakaa, 3 lžičky prdopeč,  6 dkg rozpuštěného  tuku, 2 vejce, 10 dkg cukru, 150 
ml vychladlé silné černé kávy  a 150 ml mléka. 
Na polevu potřebujeme: 15 dkg moučkového cukru, 2 lžíce vychladlé silné černé kávy ( nebo jedna malá 
lžička rozpustné), 2 lžíce smetany. 
Smícháme sypké suroviny, přidáme postupně mokré suroviny a nakrájená zrna (12 si jich odložíme na 
ozdobení). Smícháme a plníme košíčky, stejně jako vloni při kokosových muffinech. Toto množství těsta je 
na 12 kousků.  Pečeme v troubě vyhřáté na 175 stupňů asi 25-30 minut. 
Necháme po upečení asi 5 minut vychladnout a pak je přeneseme na mřížku, pomažeme polevou a ozdobíme 
1 zrnem. 
Dobrou chuť.                                                                                                 Hanka 
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Víš, že…?
 
* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná7.10 od 19:30 

* Setkání pro mládež od 18 let v klášteŘe 8.10 od 18:30. Je to možnost setkávat se, 
popovídat si o zajímavých tématech, naučit se něco nového, slavit spolu u kávy, čaje anebo 
piva 

* 10. října bude udělována v našem kostele při mši sv. v 9:30 hodin svátost nemocných. K této 
svátosti zveme věřící, kteří jsou nemocní (každého věku) a všechny, kteří dosáhli věku 65 let. 
Zájemci se mohou přihlásit v sakristii.  
 
*Podzimní setkání ministrantů  bude probíhat 22. a 23. října  ve sv. Dobrotivé. Sraz  v pátek 22. 
v 15:00 hod  v klášteře. Zpět se vrátíme v sobotu okolo 18:00 hod.  
 
*Změna času večerní nedělní mše sv.:  Od 31. října bude v 17:00 hod.  
 
*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 tohoto roku: 
Křest. 
 
*Děkovná pouť  španělské komunity za  loňskou návštěvu Benedikta XVI. v ČR do Říma se 
uskuteční v době cca mezi 13.-16.10. 2010 
 
* Chcete každý den dostat e-mail s malým zamyšlením sv. Augustina? Pošlete nám svou 
e-mailovou adresu na osaprag@augustiniani.cz a do konce roku budete od nás denně dostávat 
krátký text. 
 
* Farní kalendář s akcemi pro tento školní rok můžete nahlédnout na našich webových 
stránkách 
 
*Tento školní rok 22. každého měsíce bude sloužena mše sv. ke cti sv. Rity, patronky 
v beznadějných situacích.  Po mši sv. bude pobožnost u oltáře sv. Rity s požehnáním růží. 
 
*Každý 1. čtvrtek v měsíci bude spojen s modlitbou a mší sv. za nová kněžská a duchovní povolání 
 
*Každý pátek budou mít duchovní otcové  naší farnosti  osobní volno, nebude fungovat farní 
kancelář. Prosíme, abyste se na ně obraceli jen v případě nouze! 

KAVÁRNA V KRYPTĚ 
Mládež sv. Tomáše Vás všechny srdečně zve do kavárny  „V kryptě“, která se po prázdninách 
znovu otevírá ve středu 6.10.2010. Nadále bude otevřena každou středu vždy od 18:00 hodin. 
Přijďte, těšíme se na Vás!  Za Vaši útratu budeme moc vděční, protože tím nám přispějete na cestu 
do Argentiny, kde se v roce 2013 pořádá setkání augustiniánské mládeže. Děkujeme! 

      Pro vnitřní potřebu církve vydává 
©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2010  

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 


