
 

 

 
   

                                       olle lege 

Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Prosinec 2018, r. XXII. č. 245 

„Jestliže neodpustíš, neubližuješ tím bratrovi, ale sám sobě.” (Sv. Augustin) 

 

 

Advent s  trpělivostí! 

 
Slavností Krista Krále končí liturgický neboli církevní rok a připravujeme se na začátek 

nového s první nedělí adventní. Je na čase, abychom v našem duchovním životě udělali 

vyúčtování a přemýšleli, jak jsme naložili s talenty, které jsme od Pána dostali. Evangelium, 

které se čte o slavnosti Krista Krále, nás právě k tomu zve: abychom se zadívali na svůj život 

a zamysleli se nad tím, jak jsme dokázali vidět či nevidět tvář Ježíše u každého člověka, 

kterého nám Pán poslal do života. Je na čase si uvědomit, že milovat Boha znamená milovat 

bližního. 

  

Začátek adventu nás také vybízí, abychom se na vše dívali s nadějí, s očekáváním příchodu 

Ježíše a v přípravě na změny v našem životě. Život bez naděje není život. Kristus je naše 

naděje a je světlem pro život každého člověka. Prožíváme krátké dny, málo světla, a na 

ulicích už se začínají rozsvěcet vánoční světla – jako připomínka, že bez světla se nedá žít. A 

to je to, co si přeji pro každého z nás: abychom měli pořád světlo Ježíše v srdci. Myslím si, 

že tento rok by to mohlo znamenat prožít advent s trpělivostí, nespěchat, mít oči a srdce 

otevřené ke vnímaní toho, co se děje před námi, prožívat vše v klidu a najít vždy čas pro to, 

co je opravdu důležité: Bůh, já a ostatní. Jen ten, kdo je trpělivý, může vnímat a očekávat. 

Přeji všem advent plný trpělivosti: bude to stát za to! 

 
P. Juan, OSA 
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ADVENTNÍ VĚNEC 

Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako o projevu úcty, 

radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň již přichází jako vítěz, 

jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, 

který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je "Světlo světa" (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou 

vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života.  

Neboj se. Buď věrný a dám ti vítězný věnec života. (srv. Zj 2,10) 

Požehnaní adventních věnců v  neděli 2. 12. při mši sv. v 9,30 

 

VÁNOCE A BETLÉMY 

Bratři a sestry, velice vás prosím o připojení se do preevangelizační akce Křesťanské Vánoce. Celá akce je 

postavena na letité tradici, kdy množství lidí přichází o Vánocích do našeho kostela. Zapojení farnosti není 

náročné! Stačí, když je o Vánocích v kostele alespoň chvíli otevřeno a lidé se mohou zastavit u Betléma. 

 

Zájemci o službu hlídání Betléma a laskavého sdílení informací a odpovídání na dotazy ať se laskavě hlásí u 

P. Juana k další domluvě a upřesněním.  

 

 

Bazárek u sv. Tomáše 

1. NAJDETE NÁS 
v ambitech kláštera augustiniánů u sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1 – Malá Strana 

2. ZVEME VŠECHNY 
kdo chtějí přispět na dobrou věc – pomoci druhým, a udělat radost sobě,  

svým blízkým i přátelům 

 KONÁ SE TENTOKRÁT JEN JEDEN DEN: 

 

sobota 24. 11. 2018 v  čase od 10,00 – 17,00 hodin 

PASTORELA  16. 12. 2018 

 

 V neděli 16. 12. budeme se španělskou komunitou slavit typickou latinskoamerickou tradici „Pastorelas“. 

Jsou to vlastně divadelní představení – konají se v adventní době a připomínají události před narozením 

Ježíše a končí klaněním pastýřů.  

V Pastorelas vystupují postavy Boha a všech osob betlémského příběhu, příběhy jsou to veselé a ukazují 

například výsměch ďáblu, který ve hře pokaždé skončí jako dobrem zcela poražený. 

Společná mše sv. bude v 11 hodin. Po mši následuje v kostele představení „Pastorelas“ a pak posezení 

v refektáři.    

Mše sv. v 9,30 NEBUDE! 

Novoroční vycházka 

Zveme vás na tradiční krátkou novoroční procházku, tentokrát se sejdeme na Smíchovském nádraží – sraz 

ve 14,20 (odjezd autobusu č. 244 ve 14,29 do M. Chuchle), abychom ujeli dvě zastávky a ocitli se sice 

ještě v Praze, ale jakoby to v Praze již nebylo, protože budeme v krásné a zajímavé přírodě, v ráji 

geologů, v chráněné oblasti, v lese, u hájovny, u lesních zvířat. Podíváme se z vyhlídky na Vltavu.  

Půjdeme však také kolem dvou kostelů, Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého.  

Procházka je nenáročná a vhodná i pro děti, po cestě je možnost protáhnout si tělo v lesní tělocvičně, nebo si 

jinak odpočinout.  

Po procházce jsme znovu v centru Prahy cobydup.  

Radka Dybová 
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OČEKÁVÁME POŽEHNANÝ PŘÍCHOD NAŠEHO SPASITELE JEŽÍŠE KRISTA… 

Advent pochází z latinského slova přicházení, příchod (adventus). Adventní liturgie skutečně 

oslavuje trojí příchod Ježíšův.  

První dva týdny, od první neděle adventní do 16. prosince, je naše rozjímání zaměřeno na 

konečný příchod Pána, který přijde ve slávě soudit živé i mrtvé. Tento čas je dobou pozorného 

očekávání s důrazem na přípravu na tu hodinu, kdy tajemství našich srdcí budou odhalena. To není 

pro nás, slabé a nedbalé lidi, moc povzbudivé! Za těmito hrozivě znějícími slovy se však neskrývá 

pobídka k ochablému strachu, ale výzva k bdělé a pozorné přípravě sebe samých. Bděte a modlete 

se, praví Pán, neboť neznáte dne ani hodiny, kdy Syn člověka přijde mezi vás.  

Druhá půle Adventu, od 16. prosince až po svátek Kristova narození, zdůrazňuje Kristův 

příchod do našich dějin. Oproti prvnímu období je to čas radosti a očekávání – Bůh mezi námi a 

s námi, Emanuel, nám je blízko, protože Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, a Kristus nám 

byl podobný ve všem vyjma hříchu. 

A třetím přicházením Krista je eucharistie. Kristus přišel, Kristus přijde, a s láskou 

překonávající všechna naše očekávání Kristus přichází právě tady a teď do srdcí těch, kdo v něho 

věří. Nemůžeme proto dost zdůraznit pravidelné přijímání Ježíše Krista do našich srdcí při veliké 

svátosti stolu Páně, eucharistii. Eucharistie, jak píše papež Jan Pavel II., tvoří církev a dává smysl 

naší víře. 

Advent se třemi příchody Krista, minulým, budoucím a přítomným, nás jen orientuje k osobě 

Kristově, jeho tajemství a poselství. A tak využijme tento čas k zastavení a zamyšlení. Čtěme Písmo 

a nechejme si jím prosvětlit naše životy a myšlenky. Vždyť, jak napsal otec Daniel, redemptorista: 

Křesťany můžeme být jenom teď. Advent musí zdůraznit přítomnost Kristovu v našich životech tady 

a teď. Musí se dotknout našich skutečných životů tady a teď, právě dnes. Advent je nový začátek, čas 

vstoupit do tohoto TEĎ a více se modlit, víc doufat, víc dávat a víc milovat. 

Advent plný naděje a radostné Vánoce vám všem! 
 

P. William Faix, OSA 

Liturgická formace 

Víš, co je to?  

 
Ecclesia – církev jako shromáždění svolané Pánem 

ecclesia – kostel jako místo shromáždění k setkání s Pánem  

emeritní biskup - již nepůsobí jako představený diecéze  

encyklika – okružní papežský list 

episcopus – biskup, který jako církevní představený přijal plnost kněžství 

eucharistie – díkůvzdání (vztahuje se na mši svatou a Nejsvětější Svátost) 

evangeliář – kniha, která obsahuje texty evangelií  

exkomunikace – vyloučení z církevního společenství 

exorcismus – zažehnávání zlého ducha vzýváním Božího jména 

exorcista – osoba pověřená biskupem ke službě osvobození od zla 

farář – kněz spravující farnost z pověření biskupa 

farnost – území spravované farářem, která je základní územní jednotkou 

festum – svátek (významnější liturgická připomínka) 

filiální – dceřinný kostel nebo kaple ve farnosti 

generální vikář – pomocník diecézního biskupa s delegovanými pravomocemi 

Gloria – Sláva na výsostech Bohu (sváteční chvalozpěv) 

hábit – řeholní oděv 

homílie – kázání na téma biblických čtení 

hostie – chléb ve tvaru kulaté oplatky proměňovaný při Nejsvětější oběti 

charita – milosrdná láska 

chór – místo mnišské modlitby 
 

Pokračováni příště 
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DOPIS GENERÁLNÍHO PŘEVORA U PŘÍLEŽITOSTI OSLAVY VŠECH SVATÝCH 

A VŠECH SVATÝCH ŘÁDU SV. AUGUSTINA 13. LISTOPADU 2018 

 
Drazí bratři a sestry,   

  

Datum 13. listopadu je bohaté svým významem pro celou augustiniánskou rodinu, protože se v něm spojují 

tři důležité aspekty. Je to den, ve kterém svatý otec Augustin uviděl světlo světa. Od tohoto dne muselo 

uplynout mnoho let, než také uviděl světlo víry při druhém narození skrze křest – ovoce milosti slz Moniky 

a činnosti jeho nejmilejších přátel. Stejný den nám připomíná povinnost neustále se modlit, aby milost, 

kterou jsme my všichni obdrželi – to jest povolání přidat se k řádu a rozpoznat tak výzvu pro tento styl 

života – mohli přijmout ještě další. 

 

Styl života nám  během staletí poskytl hojné plody svatosti. V den svátku všech svatých nesmíme myslet 

pouze na ty, o nichž se rozšířila pověst svatosti a lidová úcta, a po církevním procesu dosáhli slávy oltářů.  

Duch svatý vylévá svatost do každé části naší augustiniánské rodiny. Výzva k víře, následování Krista, 

předpokládá nutným a neodvolatelným způsobem výzvu ke svatosti. „Plná realizace člověka spočívá ve 

svatosti života, žitého v setkání s Bohem, který se tímto způsobem stává jasným také pro ostatní, také pro 

svět.“ (Benedikt XVI. 2007). 

 

Taková výzva ke svatosti musí být znovu objevena více než kdy jindy v našich dnech, v kterých je svět 

rozpolcen nespravedlnostmi, odlišnostmi, boji a nesváry, ekonomikou, jejímž středobodem již není člověk, 

otevřenými ranami mnoha lidských komunit, které sotva mají to nezbytné, aby přežily, nedostatkem 

pozornosti k našemu „společnému domu“. 

 

Kráčet po cestě svatosti dnes znamená ukázat ještě jednou „nejkrásnější tvář Církve.“ Chceme přivítat tuto 

výzvu? Nechť plody milosti našeho křtu jsou cestou ke svatosti. 

 

 

1. „NAUČTE SE ŽÍT DOBŘE, ABYSTE DOSÁHLI MOŽNOSTI ŽÍT NAVŽDY“ 

 

Hovořit o svatosti v kontextu současného světa není snadné, pro mnohé to znamená mylné představy, které 

byly vytvořeny v dlouhé historii. Svatost stále fascinuje, ale současné také přináší argumenty pro toho, kdo 

se považuje za nehodného a neschopného pro takový radikální závazek učednictví. Nicméně však musíme 

tuto výzvu přijmout, a ze své funkce vhodně, aniž bychom někoho odmítli, vybídnout učedníky Krista ke 

svatosti, k takové svatosti, která dovede osobu do nejhlubších kořenů vlastní pozemské existence a která 

připouští osobní vůli, hnutí srdce a mysli. Takovou konkrétní svatost, která nás dělá lidštějšími a bližšími 

bratrům a sestrám, které na naší cestě potkáváme. 

 

Tím je řečeno, že jako augustiniáni zapojení do služby, ať aktivní či kontemplativní, máme za povinnost mít 

na paměti, že se musí „splnit dva požadavky důvěryhodnosti: svatost života (vlastního) a opravdovost 

doktríny (…) nutně ukazovat vlastním životem a zvyky, že dokonalost, kterou učíme lid, je možnou 

realitou.“ 

 

Výzva ke svatosti nás zavazuje brát vážně křesťanské závazky našeho denního augustiniánského života. To 

bylo dobře pochopeno naším otcem sv. Augustinem potvrzujícím, že se musí učit žít dobře, v každodenním 

rytmu, abychom dospěli k životu věčnému. Přijmout svatost znamená přijmout závazek plánu stálého učení. 

Augustin to dobře pochopil, protože jeho chůze, stejně jako naše, byla slabá a váhavá, dokud výzva ke  

svatosti, téměř personifikované ve snoubence Pána, „čistá důstojnost Zdrženlivosti“, jej nezavolala 

s otevřenou náručí „plná množství dobrých příkladů: velký počet chlapců a děvčátek, mnoho mladých a 

osob všeho věku, vdov a čistých panen“, kteří mu současně předkládali jasnou výzvu: „Nemůžeš dělat také 

ty, co oni  dělali? A jedni či druzí nemají moc sami o sobě, ale jen v Pánu, svém Bohu.“ 
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2. VE SVATÝCH CHCEME VIDĚT BRATRY NAŠEHO KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA 

 

Intimní život s Bohem, který jsme povoláni rozvíjet, abychom dodržovali Jeho vůli v kontextu osobním a 

komunitním, se nikdy neprožívá v samotě. Ti, kteří již dosáhli cíle, oplývají počtem a rozmanitostí. Pokud se 

pečlivě zamyslíme, vidíme, že „pro spasení jsou užitečné stejně tak příklady jako pravidla, protože příklady 

nás provokují a povzbuzují kráčet k Němu (...) síla mučedníků, čistota panen, svatost vyznavačů – aby je 

napodobovali a následovali.“ (sv. Tomáš z Villanovy). Několika málo slovy – hledání svatosti je dobré 

provozovat ve společnosti svatých! 

 

Povolání ke svatosti, ano, je povolání osobní, ale rozvíjí se v kontextu jasně komunitním a sociálním. Svatí 

nikdy nežijí jenom pro sebe a jen se sebou, ale jsou vždy otevřeni druhému v různých nuancích. 

 

Srovnávací stránkou pro všechny svaté, včetně naší augustiniánské rodiny, je radikálnost lásky, snaha 

napodobovat Kristovu lásku, která od nás vyžaduje nikoliv lásku extrémní, ale radikální volby srdce. 

 

3. ZNALOST A PODPORA NAŠICH SVATÝCH, BLAHOSLAVENÝCH, CTIHODNÝCH A 

SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH 

 

Mnohé z organizačních struktur našeho Řádu mají to požehnání, že mají bratry a sestry již kanonizované či 

blahoslavené. V jiných se započal, nebo je na začátku, jeden či více procesů blahořečení. Také mnoho 

řeholních kongregací přidružených k Řádu v tomto smyslu o to usiluje, podrobně zkoumají ctnosti svých 

zakladatelů a heroická svědectví svých členů. To je znakem velké vitality a svěžesti naší augustiniánské 

rodiny, která v průběhu historie vydala plody svatosti a dále v tom pokračuje za příkladu mnoha bratrů a 

sester, někdy doslovně „od okřídlených dveří“. 

 

Oslava liturgického svátku všech svatých Řádu je příležitostí, abychom pozvali všechny bratry a sestry, aby 

se nechali přitáhnout jejich příkladem v našem osobním i komunitním životě. Tyto příklady nás povzbuzují, 

abychom zavedli do praxe učení evangelia; ale abychom to dělali, je nezbytná větší působnost. 

 

V tom smyslu nikdy nemohou  být liturgické oslavy ke cti našich svatých a blahoslavených v našich 

kostelích  a oratořích  prováděny podle důstojnosti každého z nich,  protože lidé mají chválit svaté, aby se 

chvála mohla vrátit k Bohu. od něhož obdrželi to, zač mohou být chváleni. Nechť se naši studenti ve školách 

a kolegiích více a více seznamují prostřednictvím studia a bádání s těmi, kteří se stali svědky Krista v životě 

augustiniánů. Ať naše skupiny mladých využívají lépe doprovodu našich svatých pro růst ve víře. Nechť 

jsou naše sociální práce ve prospěch dnešních mužů a žen inspirovány více a více těmi našimi svatými a 

blahoslavenými, kteří se věnovali službě bližním. Ať ti, kteří byli povolání ke službě ve farnosti, ke 

kazatelství, k misionářskému životu, následují příklad našich svatých evangelizátorů a misionářů. Ať 

v průběhu formace nikdy nechybí chvilky studia a hluboké analýzy postav svatosti Řádu, také 

prostřednictvím tématických kursů. Konečně ať naše osobní životy přijímají výzvu ke svatosti a společenství 

Řádu jsou následně podporovány v kontemplativním a aktivním životě, s přihlédnutím k svědectví našich 

svatých a blahoslavených v každé epoše. 

 

Po celou dobu dějin se Bůh projevoval mezi námi různými způsoby, ale nejvznešeněji přes nesčetné svaté, 

blahořečené, ctihodné a služebníky Boží, kteří svou silou pozvedli Řád v obtížných časech, když působili 

jako proroci, neohrožení misionáři, věrní služebníci Slova, se srdcem tlukoucím modlitbou a kontemplací. 

Nezapomeňte, že neexistuje žádná pravá moc, pokud není svatost, a ani Bůh nemůže dělat věci bez ní. 

Skutečná síla vyžaduje mít svatost jako sestru, a kvalitou velkých věcí je zářit svatostí. Naši svatí a 

blahoslavení nám o tom všem podávají důkaz. 

 

Bůh, dárce  veškeré svatosti, prostřednictvím přímluvy Marie Matky Útěchy a svatých a blahoslavených  

řádu, nechť nás naplní veškerým požehnáním. 

 

P. Alejandro Moral Antón, generální převor OSA 
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Gymnázium sv. Augustina 

 
Gymnázium sv. Augustina bude otevřeno 1. 9. 2019. Jedná se o církevní čtyřleté gymnázium pro děti 
rodičů, kterým záleží na kvalitním vzdělání a křesťanské výchově jejich dětí.  

 
Pro koho? 

Pro absolventy 9. tříd, kteří:  
⬄ chtějí objevovat nové myšlenky,  
⬄ rádi se učí a tvoří,  
⬄ snaží se pomáhat druhým lidem, 
⬄ touží „být každý den o trochu lepší“,   
⬄ jsou připraveni dodržovat stanovená 
pravidla, 
⬄ chtějí se učit přemýšlet v souvislostech.  
 
Zaměření studia 

⬄ Studium je všeobecné,  
s rozšířenou výukou jazyků (ŠJ a AJ).   
⬄Výuka je rozšířena o povinný předmět 
náboženství.  
 
⬄Dopravní dostupnost je výborná metrem 
(stanice Kačerov), autobusem (193, 203,117), 
autem (škola má vlastní parkoviště).  
 
Prostorové zabezpečení výuky 

Škola disponuje dvěma novými 
rekonstruovanými budovami v Praze 4-Krči, kde 

se nacházejí: 
⬄ kmenové učebny, 
⬄ jazyková laboratoř, 
⬄ chemická laboratoř, 
⬄ laboratoř fyziky,  
⬄ laboratoř biologie, 
⬄ učebny hudební a výtvarné výchovy, 
⬄ studovna se školní knihovnou,  
⬄ školní jídelna, 
⬄ tělocvična, 
⬄ školní kaple. 
Škola organizuje letní pobyty v zahraničí. 

 

Kapacita školy 

100 žáků,  
4 třídy po 25 žácích.  
 
Tato kapacita zajišťuje škole rodinnou 
atmosféru, osobní přístup všech pedagogů, 
zamezuje anonymitě žáků a vytváří 
předpoklady pro bezpečné prostředí nezbytně 
nutné pro rozvoj osobnosti žáka. 

 

 

Mateřská škola, základní škola a gymnázium sv. Augustina (církevní škola) vznikla v roce 2010 
z iniciativy České provincie řádu sv. Augustina (zřizovatel školy). Vychází z tradice augustiniánského 
školství. Je založena na velmi úzké spolupráci s rodiči, kteří se podílejí na sestavování plánů činnosti 
školy a svými podněty a nápady mají možnost zapojit se do jejího běžného chodu tak, aby byly plněny 
stanovené základní cíle výchovy a vzdělávání. Škola je vždy připravena sdílet radosti i starosti rodin dětí, 
učitelů i zaměstnanců. 

Den otevřených dveří:  
28. 11. 2018 od 17 do 18 h 

 
MŠ, ZS a gymnázium sv. Augustina, Hornokrčská 709/3 Praha 4-Krč. Tel: 602 301 903 

www.skolasvatehoaugustina.cz 

http://www.skolasvatehoaugustina.cz/


7                 www.augustiniani.cz                 Tolle Lege                         Prosinec 2018 

 

Víš, že?... 
  

* Během adventní doby budou od pondělí do pátku v kapli sv. Barbory staročeské roráty. Začátek 

mše sv. vždy v 6,45.   

 

* Na den sv. Barbory, 4. 12., slavíme pouť v kapli sv. Barbory při mši sv. v 6,45 a ve 12,15 hod. 

 

* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 6. 12. od 19,30 v kapli sv. Barbory. 

 

* Na druhou neděli adventní, 9. 12., zpívá při mši v 9,30 Svatotomášský sbor krásné adventní 

skladby. 

 

* Všechny činnosti ve farnosti končí před Vánocemi 14. 12. a začínají znovu po Novém roce 

7. 1. 2018. 

 

* „Živý betlém“ ve škole sv. Augustina od 17. 12 do 20. 12. od 14,15 do 16,30. Všichni jste zváni 

 

* V pátek 21. 12. od 15,00 příprava jesliček v kostele a úklid. Všichni jste také pozváni.  

 

* V sakristii už můžete koupit augustiniánský stolní kalendář na rok 2019. 

 

* Každého 22. v měsíci probíhá 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. 

 

* V sobotu 29. 12. jste zváni na Vánoční koncert Svatotomášského sboru od 16,00 do kaple sv. 

Barbory. 

 

* Na vrátnici kláštera můžete dostat Svatotomášské černé pivo, vařené podle receptury, která se 

zachovala v klášteře od 17. století.   

 

Dobrou chuť! 
Lehký bramborový salát 

 

Je to moje vzpomínka z dětství, dělala ho moje milovaná babička. My jsme mu se sestrou říkaly teplý salát, 

slyšela jsem i pojmenování Německý salát. 

Vánoce jsou náročné, jedna kalorická bomba za druhou a toto je malé řešení na snížení počtu kalorií. Recept 

si musíte přizpůsobit podle počtu osob, toto je tak porce pro dvě osoby. 

Budeme potřebovat: 2-3 kyselé okurky, podle velikosti, 2 lžíce kvalitního olivového oleje, střední cibule, 

sůl, (kdo má rád tak pepř) a 5 středně velikých vařených brambor. 

Do mísy dáme nakrájené kyselé okurky, dvě lžíce olivového oleje, můžeme přidat lžíci nálevu z okurek a na 

drobno nakrájenou cibuli. Aby cibule nebyla tak štiplavá, na sítku jí proleji vařící vodou. Chuť ji zůstane, 

ale není tak ostrá. Brambory loupeme co nejteplejší, krájíme je na plátky a okamžitě promícháme s nálevem, 

aby se ho co nejvíc „vcuclo” do brambor.  

Podle chuti osolíme, opepříme a můžeme jíst salát ještě teplý, anebo ho nechat vystydnout a jíst až po 

rozležení. 

Přeji Vám klidný advent a krásné prožití Vánoc. 

        Dobrou chuť!  

Hanka 
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BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2018 
 
 

Datum Den Hodina 

Poznámka  
(adventní,  vigilie, s  koledami,               

s  Rybovou mší, pro rodiny s  dětmi,  

bohoslužba slova apod.) 

Kostel  
(farní, filiální, klášterní, 

kaple…) 

24. 12. 

2018 
pondělí 

VIGILIE NAROZENÍ 

PÁNĚ 
16:00 
18:00 
18:30 
23:30 
24:00 

 

Mše sv. česká 
anglická/English 
španělská/Spanish 
Vánoční koledy  
česká/anglická Czech/English  
 

Farní 
Farní 

Kaple sv. Barbory 
Farní 
Farní 

 

      

      
25. 12. 

2018 
úterý 

 

SLAVNOST 

NAROZENÍ PÁNĚ 
09:30 
11:00 
12:30 
14:00 
17:00 

česká 
anglická/English  
španělská/Spanish 
filipínská/Filipino 
česká 

 

Farní 
Farní 
Farní 
Farní 
Farní 
Farní 

 

      

      

      

26. 12. 

2018 
středa 

 

SV. ŠTĚPÁN  09:30 
 

česká  
 

Farní 
 

 

      

      

30. 12. 

2018 
neděle 

SVÁTEK SVATÉ 

RODINY 
09:30 
11:00 
12:30 
14:00 
17:00  

česká, s obnovou manželského slibu 
anglická/English  
španělská/Spanish 
filipínská/Filipino 
česká 
 

Farní 
Farní 
Farní 
Farní 
Farní 

 31. 12. 

2018 

pondělí 
 

pondělí 

ZAKONČENÍ 

OBČANSKÉHO ROKU  
17:00 

   

  

česká 
  

  

 

Farní 
  
 

      

      
1. 1. 2019 

úterý 
 

SLAVNOST MATKY 

BOŽÍ PANNY MARIE, 

NOVÝ ROK 

09:30 
11:00 
12:30 
14:00 
17:00 

česká 
anglická/English  
španělská/Spanish 
filipínská/Filipino 
česká 

 

Farní 
Farní 
Farní 
Farní 
Farní 
Farní 

 

      

      

      

6. 1. 2019  
neděle 

SLAVNOST ZJEVENÍ 

PÁNĚ 
09:30 
11:00 
12:30 
14:00 
17:00 

česká 
anglická/English  
španělská/Spanish 
filipínská/Filipino 
česká 

 

Farní 
Farní 
Farní 
Farní 
Farní 
Farní 

 

13. 1. 2019  
neděle 

SLAVNOST ZJEVENÍ 

PÁNĚ 
09:30 
11:00 
12:30 
14:00 
17:00 

česká 
anglická/English  
španělská/Spanish 
filipínská/Filipino 
česká 

 

Farní 
Farní 
Farní 
Farní 
Farní 
Farní 

 
 

Advent plný naděje! 

 

Pro vnitřní potřebu církve vydává 
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