
Tolle    Lege 

 

Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Leden  2014, r. XVIII. č. 191 

„Narodil se z Panny, je to neuvěřitelná věc, žasneš. Je Bůh, nediv se přestaň se divit a začni chválit“ (Sv. Augustin) 

„Syn Boží nás svým vtělením vyzval k revoluci něhy.“ 

 
Darujte svůj čas, staňte se sami darem pro lidi, kteří máte rádi a chcete obdarovávat o 

vánocích. Možná myslíte, že toho bude hodně a máte málo času. V Bibli máme napsáno, 

že „Bůh má rád štědrého dárce“ a mohu vám potvrdit, že kdo daruje sám sebe, a hlavně 

svůj čas, vždy bude dostávat stokrát více a čas mu nikdy nebude chybět. Stojí to za to 

zkusit!  

A buďte při tom, jak nám připomíná papež František, něžní a laskaví: „Syn Boží nás svým 

vtělením vyzval k revoluci něhy.“  
 
Něžné Vánoce! Radostně je oslavte! 

Dík za podporu, trpělivost přízeň a pomoc během celého roku. Máme vás rádi! 
Augustiniáni
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Potkala jsem… 

 

Šest let už chodí Marta na náboženství. Z původních patnácti dětí v první třídě zbyla sama. Každý rok 

někdo ubyl a přibyly jiné, neznámé, a hlavně mladší děti. Teď je všech dohromady pět a je tam čím dál 

tím větší nuda a dokolečka stejné věci, které se říkají těm, kdo je ještě neslyšeli. 

Spolužačky se Martě smějí, že se učí s malými dětmi. Sousedka v lavici Mirka má ve své církvi „mládež“ 

a  chodí tam nadšeně. Nevěřící holky ze třídy se scházejí na videu u Venduly a pak se chechtají tajnostem, 

o kterých Marta nic neví. Ve třídě je mezi holkami už úplně nemožná. Nikoho nikde nemá. Dál se to nedá 

vydržet.  

Doma se o náboženství odvážila zmínit a teď je tam chmura. Marta se prý má modlit, aby ji takové 

bezbožné nápady přešly. Zkouší to, ale vůbec nic nepomáhá. Zato ji napadlo, že se bude modlit za to, aby 

se katechetka i farář odstěhovali. Třeba na Mars. 

E.B. 

Betlémy pražských kostelů 2013 

Betlémy jsou vystavovány v kostelech od 24. prosince po celé 

vánoční období. Brožura s historií jednotlivých betlémů bude k 

dispozici v zapojených pražských kostelech, Pražské informační 

službě a dalších turistických informačních centrech. Projekt je opět 

doplněn vánoční hrou pro děti „Sestav si svůj betlém“. V každém 

zapojeném kostele je pro děti k dispozici do vyčerpání zásob jedna 

postavička (u sv. Tomáše  kráva). Celkem bude k dispozici 30 

druhů figurek, z čehož 11 je letos nových. Betlém vytvořila 

technikou malby na hedvábí výtvarnice Františka Vandasová. 

Aktivita je propojena s akcí Betlémské světlo organizovanou Junákem – svazem skautů a skautek, které 

bude v kostelech u betlémů svítit.  Předávání Betlémského světla skauty se za poslední roky stalo již 

tradiční předvánoční akcí. Předání Betlémského světla do rukou pražského arcibiskupa, kardinála 

Dominika Duky, primátora hlavního města Prahy Tomáše Hudečka, starosty Skauta Junáka Josefa 

Výprachtického a dalších významných osobností se odehrálo v pátek 20. prosince v 15.00 hodin v 

katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 

Vánoce o symbol jesliček obohatil sv. František z Assisi. Vypráví se o něm, že „nade všechny ostatní 

svátky slavil narození dítěte Ježíše a nazýval svátkem svátků den, ve kterém se Bůh stal malým dítětem, 

které sálo z lidského prsu“. V Praze mohli lidé podle knihy Zdeňka Míky poprvé spatřit jesličky v kostele 

sv. Klimenta na Starém městě v roce 1562. Přestože byly v některých dobách vykazovány z kostelů, 

jejich obliba se všeobecně rozšířila. Jednoznačnou pozoruhodností mezi pražskými betlémy je soubor 

čtyřiceti tří figur v životní velikosti, které pocházejí z 18. století a nacházejí se v kapucínském kostele P. 

Marie Andělské na Loretánském náměstí. Ty lze spatřit i dnes. 

Unikátní betlém se nachází také v holešovickém kostele sv. Antonína Padovského. O záchranu tohoto 

Slovanského betlému se zasloužil první místní farář P. Silvestr Hrnčíř. Toto díla Karla Stapfera bylo 

později rozšířeno, vybaveno velkým obrazem Domažlic a několika typických chodských stavení. Řezbář 

Václav Cvekl všechny figurky oblékl do chodských krojů. Později byly přidány i figurky dalších 

slovanských národů v národních krojích, a betlému se tak začalo říkat Slovanský, neboť jeho ústřední 

myšlenkou bylo slovanské sjednocení. Pozoruhodné jsou např. rovněž jesličky u sv. Ignáce, které byly 

pořízeny v letech 1949-1954. Vytvořil je František Charvát, sochař a řezbář z Uměleckého závodu pro 

práce kostelní a dekorativní v Kutné Hoře. Více na www.krestanskevanoce.cz. (Aleš Pištora). 

http://www.krestanskevanoce.cz/
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Česká provincie Řádu svatého Augustina 

Vás s radostí zve k účasti na oslavě  

jáhenského svěcení  
 

Br. Jozefa Ržoncy, OSA, 
 

která se bude konat v neděli 29. prosince 2013 v 9,30 hodin  
v kostele sv.Tomáše v Praze  

 
Slovo „jáhen“ znamená „služebník“, a označuje podstatu naší služby - nás jako kněží a augustiniánů: Bůh 

nás povolal, abychom sloužili církvi tady v Čechách a sloužili konkrétně Vám. Prosme Boha za Jozefa, 

aby byl vždy dobrým služebníkem. 

 

Jáhenské svěcení br. Jozefa (  Řeckokatolický obřad) 
 

Samotné jáhenské svěcení se uskuteční v liturgii po přeměně chleba na Tělo a vína na Krev Ježíše Krista, před 
prosebnou litanií a modlitbou Otčenáš. 

Po představení svěcence světiteli obchází svěcenec v průvodu svých duchovních otců třikrát oltář a líbá jeho čtyři 
rohy, protože odnynějška bude v jeho blízkosti konat jáhenskou službu. 

Potom na něho otec biskup vloží ruce a modlí se modlitbu: 
„Boží milost, která vždy uzdravuje nemocné a doplňuje to, co jim chybí, ustanovuje bohabojného podjáhna jáhnem. 
Prosme, aby na něho sestoupila milost přesvatého Ducha a všichni volejme: Pane, smiluj se.“ 
 
Pak si jáhen lehne do prachu země a zní ekténie – prosby za něho. 
 
Po následující modlitbě vladyky, aby svou službu vykonával plný Ducha Svatého, přijme jáhen orár (část 
jáhenského roucha), evangeliář, z něhož bude při liturgii ohlašovat radostnou zvěst, a nakonec kadidlo – vše za 
zpěvu Axios („Je hoden“). 

Povolání k službě 

V knize Kazatel se píše: „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem má svůj čas.“ 

Výjimkou není ani povolání. I když Bůh volá člověka ustavičně, jsou v životě momenty, kdy je nutno 

nechat váhání a trochu „zariskovat“. U nás řeholníků jsou takovými momenty bezpochyby řeholní sliby a 

letos v naší farnosti o ně nebyla nouze. Náš spolubratr Metoděj složil své první a já své věčné sliby. Na 

počátku mého následování Ježíše jako augustinián jsem váhal, jestli zůstanu bratrem, nebo mě Pan volá i 

ke kněžskému povolání. Augustiniánská formace, která nezahrnuje jenom studium, ale i denní meditaci a 

sdílení v bratrské komunitě, trvá několik let, a díky ní jsem si mohl klást opakovaně otázky o svém 

povolání; a proto jsem se letos rozhodl odpovědět svým „ano“ na volání k jáhenské službě, ke službě 

Ježíši a Církvi prostřednictvím liturgie, charitativní činnosti a hlásání radosti evangelia. Každým životním 

rozhodnutím člověk trochu riskuje, ať je to manželství, nebo řehole, nebo kněžství. Právě během přípravy 

vycházejí na povrch pochybnosti typu: Zvládnu to? Sám - jistě že ne, ale jenom v našem společenství, 

v Církvi. Letos bylo pro nás jistě nemalým povzbuzením vydání Apoštolské exhortace papeže Františka 

Evangelii gaudium, ve které papež říká, že „kdo riskuje, nebude Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček 

směrem k Ježíši, objeví, že On už jeho příchod čekal s otevřenou náručí.“ 

Br. Jozef Ržonca, OSA 
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Kdy se oženíš/vdáš?  
 

Prostým názvem článku chci zahájit sérii článků o tématu, které je často opomíjené a tím je 

období DVOŘENÍ u mladých lidí. Často se v církevních dokumentech církev soustředí na období 

manželství, případně zásnub, ale málo se lze dočíst o období tzv. dvoření či, jak mladí říkají, 

randění, flirtování atd.  Tyto články jsou psány i směrem k rodičům a babičkám. Mohou jim 

pomoci nahlédnout do výzev a těžkostí, před kterými dnes mladí lidé stojí. Například: Mladí 

kvůli ekonomickým těžkostem stále odkládají svatbu, ale mohou to dělat donekonečna? Nepřijde 

nakonec moment, kdy jejich aktuální vztah, který nemůže být reálně naplněn manželstvím a 

založením rodiny, vede ke krachu a rozchodu mladých lidí? Jak se mladí mohou připravit na 

manželství, když svět je učí zábavě? Mohou rodiče vůbec mladým lidem něco poradit, když si 

všechny informace mohou opatřit na internetu? 

 

Inspirací pro napsání série článků mi bylo setkání s mladými lidmi na škole, ve farnosti i jinde. 

Mladí lidé jsou plni touhy naplnit to, k čemu jsou předurčeni, ale ne vždy mohou. To u nich 

vyvolává obrovskou frustraci a někdy rezignaci. Hledají životního partnera, hledají uplatnění a 

práci, hledají porozumění… Ale nacházejí? Dívka hledá prince na bílého koni, ale kde jsou? Kluk 

hledá holku, která by byla schopná se postarat o domácnost, ale které jsou na to připravené? Ve 

zprávách a v životě se mladí setkávají s tím, že nemají praxi a tak jsou nezaměstnatelní. A do víru 

těžkostí dnešní doby, když jim začne být k 30 letům, se jich babička zeptá: „Kdy se vdáš či 

oženíš?“ a oni mohou jen odpovědět: „Víš, babi, dneska je to složitý…“ Rozumíme mladým 

dnes? Dokážeme vidět kontext, v němž žijí mladí své životy? 

 

Vstupem do kláštera mi odpadla jedna starost – dvoření, shánění dívky, budoucí manželky, a vše 

s tím související. Je krásné, když se mladý člověk může rozhodnout, kam chce ve svém životě 

směřovat. Nejvíce mě trápí potkávat právě ty mladé lidi, kteří jsou v jakémsi MEZI. Pubertu a 

školu mají za sebou, ale s manželstvím si nejsou jistí či na něco čekají. Někteří si již našli 

zaměstnání, mají svůj byt, ale už si zvykli natolik, že jsou SINGLE, svobodní, že jakoby ztratili 

touhu po manželství. Kdyby je tělesná žádostivost neponoukala, tak by ani na trvalejší vztah 

nepomýšleli. Tuto situaci dokresluje článek v novinách, který jednou přinesla jedna studenta na 

moji fakultu. Psalo se o ženách, kterým už je kolem třiceti, muže si nenašly, ale touží po dítěti. A 

tak si ho opatří bez nějakého vztahu na hotelovém pokojíku. Jen z touhy po dětech, které říkám 

„maminkovské touhy“. Anebo někteří jsou stále nuceni žít s rodiči a je jim vytýkáno, že žijí na 

MAMA HOTELU či zakoušejí jiné tlaky od rodičů. Zkusil jsem trochu načrtnout situaci a 

těžkosti mladých. Jak na to má reagovat církev – tedy každý z nás, kteří tvoříme církev? 

Připomínáním mladým, že mají žít v čistotě až do 30 let? Nebo máme dělat mrtvého brouka, 

nechat mladé lidi, ať se s tím nějak poperou, rezignovat na učení církve a být tak pokrytci?  

 

Základem církve je rodina, která je „církví v církvi“, ale rodina nevzniká lusknutím prstů. 

Chceme-li zabezpečit budoucnost církve, umírnit generační rozdíly, je třeba investovat do našich 

dětí a jejich budoucích dětí.  Předat dětem víru, dát jim vychování a vzdělání – to je první, co nás 

napadne. Ale jak jim „dát dobrého partnera, kterého hledají?“  Klíčem může být, že mladí budou 

cítit naši nevnucovanou podporu při jejich hledání a dvoření. 

   

Příští článek bude o místech, kde dnes mohou mladí hledat své partnery a co k tomu potřebují. 
        Br. Metoděj Orel, OSA 
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 Poznáváme sv. Augustina                
     www.svatyaugustin.cz 

Svatý Augustin – žák, pedagog a ředitel školy 

        

           Rok bez školy 

 Bohužel otci Patriciovi se v Tagaste nevedlo tak, jak bylo zapotřebí a synovi už nemohl 

zaplatit další rok studií. To byla pro Augustina nesmírně velká a nečekaná rána, protože učení a 

získávání dalších nových vědomostí se mu stalo velkou zálibou. Bez dalšího vzdělávání viděl 

svoji vysněnou budoucnost neuskutečnitelnou. Musel se vrátit a celý jeden školní rok zůstal 

doma. Začal se znovu jako před léty potloukat po Tagaste se svými kamarády z dětství a naplno 

se v něm začalo projevovat vše negativní, co přináší puberta a dospívání a co v sobě dosud 

ukrýval. Tento necelý rok nespoutaně divokého života by později po svém obrácení nejraději 

vymazal z paměti. Ve svých Vyznáních toto naštěstí jen krátké období velmi emotivně a s 

upřímnou lítostí široce popisuje. 

  

Kartágo 

  Naštěstí se otci po dlouhé době shánění prostředků nakonec podařilo sehnat od místního 

boháče půjčku a tak sedmnáctiletý Augustin mohl příští školní rok pokračovat ve studiu, tentokrát 

už přímo na významné univerzitě. Peníze, které Patricius od známého sehnal, totiž stačily 

dokonce na finančně daleko náročnější studia tzv. svobodných umění v dalekém starobylém 

Kartágu, nádherném přístavním městě kultury, mnoha škol a univerzit, divadel a obchodu, které 

pro svoji krásu a význam mělo přezdívku Malý Řím. 

       I v Kartágu patřil mezi nejlepší studenty a také tam vyhrál několik významných univerzitních 

soutěží především v přednesu a literatuře 

(Pokračování příště)   
        Marcel Černý  

„Zrození Krista z Otce bez matky; narození Krista z matky bez otce;obě zrození jsou  

podivuhodná. První zrození ve věčnosti, druhé v čase. Kdy se zrodil z Otce. Co to zmámena, kdy? 

Ptáš se na "kdy" tam, kde žádný čas nenajdeš? Tam se neptej na nějaké "kdy". Na „kdy" ,se ptej 

tady, když se správně ptáš na matku. Tehdy, když se marně ptáš u Otce po nějakém "kdy", se 

narodil a neexistoval čas; narodil se jako věčný z věčného, souvěčný,. Co se divíš? Je Bůh. 

Zamysli se nad jeho božstvím, a nebude proč se divit. A když řekneme: Narodil se z Panny, je to 

neuvěřitelná věc, žasneš. Je Bůh, nediv se přestaň se divit a začni chválit. Vzbuď v sobě víru: 

uvěř, že se tak stalo. Jestliže neuvěříš, stejně se tak stalo a ty zůstáváš nevěrcem. Ráčil se stát 

člověkem: co ještě chceš? Málo se pro tebe Bůh ponížil?. On, který byl Bůh, stal se člověkem. 

Ubohý byl jeho útulek; byl balen  v plenkách, položený s jeslích; slyšeli jste to, když se četlo 

evangelium. Kdo by se nedivil? Ten, který naplňoval svět, nenašel místo v útulku pro pocestné byl 

položen do jeslí a  stal se naším pokrmem. Nechť k jeslím přistoupí i ta dvě hovádka, dvojí lid:" 

Neboť poznal volek svého hospodáře a oslík jesle svého Pána". Pohleď k jesličkám, a nestyd se za 

to, že poneseš svého Pána. Krista poneseš, nezbloudíš cestou: na tobě sedí Cesta. Vzpomínáte si 

na toho oslíka, kterého přivedli Pánu? Nikdo ať se nestydí; jsme to my. Nechť se na nás Pán 

posadí, a zavolá nás, kam chce. Jsme oslík z víre, které ho nese, jdeme do Jeruzaléma. Když on 

na nás sedí, nejsme tlačeni k zemi, ale pozvedáni; jím vedeni, nebloudíme: k němu jdeme, po něm 

jdeme, nezahyneme“. 

Sv. Augustin,  Kázání 189,4 

http://www.svatyaugustin.cz/
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Víš, že…? 

 

* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 9.1. od 19:30  v klášterním refektáři 

 

* Tříkrálová sbírka bude probíhat v Praze od 2. do 12. ledna. Peníze, které budou vybrány, jsou pro 

charitativní akce naší arcidiecéze, ale i pro naši farnost. Všichni jste pozváni.. Neměli bychom se stydět 

žebrat pro ty, kteří potřebují pomoc. 

 

* Všechny činnosti ve farnosti začínají znovu po Novém roce 6.1.2014 

 

* Dne 30.1. se setká pastorační  rada farnosti od 19:30 hodin v refektáři. Náměty předávejte P. Vítovi do 

15.1.2014 

 

* Farní shromáždění se uskuteční 23.1.2014 od 19:30 hodin v refektáři. Je to příležitost zhodnotit život 

ve farnosti a plánovat spolu. 

 

* Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná od 18. do 25. ledna 2014. Modlitba na tuto intenci každý 

den při mši sv. ve 12:15 hodin. 

 

* Katecheze pro dospělé: Setkání každou středu od 19:30 v klášterním refektáři. Je to setkání určené 

k prohlubování poznatků křesťanského života. Všichni jsou vítáni.. 

 

* PET víčka pro Honzíku (od lahví, mléka, džusů i sirupů) můžete nechat v krabici k tomu připravené 

v refektáři 

 

* Hledáme také tento rok dobrovolníky, kteří by během Vánoc sloužili v kostele u Betléma. Byla by to 

součást projektu Betlém a může to být i krásnou preevangelizační akcí. Služba by znamenala hlídat 

Betlém, sloužit přicházejícím a rozdávat figurku z Betléma, která se rozdává u nás: krále. I půlhodina 

času je vítána. Více informací u P. Juana. 

 

* 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. 

 

* V sakristii už můžete koupit augustiniánský stolní kalendář na rok 2014.  

 

* 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.   

 

Narozeniny v lednu:  
5. Maria Hradecká; 6. Jaroslav Peterka;  Jan Trefný; 25.  Hana Dvořáková; 28. David Brusil; 30. Tomáš Petr. 

Přejeme jim všechno nejlepší a modlíme se za jejich úmysly 
 

Tradiční vycházka prvního ledna 2014 

Zveme všechny zájemce na novoroční vycházku (dlouhou asi 4 až 5 km), kdy dokončíme naučnou stezku 

městské části Praha 14 (Černý Most, Hostavice, Jahodnice). Dotkneme se přírodního parku Klánovice - 

Čihadla a projdeme kolem přírodní rezervace V Pískovně. Sraz je ve středu 1.1.2014 v 15 hodin na 

nástupišti metra Rajská zahrada.           Ivan 

http://www.augustiniani.cz/
mailto:osaprag@augustiniani.cz
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Dobrou chuť 

 

Čokoládové špičky 
Všichni už jistě máte cukroví upečené, ale možná si říkáte, že by to třeba ještě něco chtělo. 

Budeme potřebovat: 10 dkg hořké čokolády, 10 dkg mléčné čokolády, 18 dkg sladké smetany, 20 dkg 

oříškového nugátu (může být i obyčejný) a něco na ozdobení. 

Smetanu nalijeme do kastrůlku a necháme ji chvilku varem redukovat asi na polovinu, přidáme obě 

čokolády rozlámané na kousky a necháme převařit. Snížíme teplotu pod kastrůlkem, přidáme nugát a 

mícháme směs tak dlouho, dokud se nugát nerozpustí. Necháme vychladnout a přes noc ztuhnout. 

Druhý den elektrickým šlehačem směs vyšleháme do hladkého krému (trochu nám zesvětlí). Cukrářským 

sáčkem s větší hvězdičkou tuto hmotu stříkáme do papírových košíčků. Špičku ozdobíme kouskem oříšku 

nebo třeba kouskem kandovaného ovoce. A máte cukroví s chutí belgické čokolády. Skladujeme 

v chladu.  Dobrou chuť.  

 

Přeji Vám krásné, klidné a požehnané Vánoce a do Nového roku klid, zdraví a spoustu lásky. 

                                                                                                         

Hanka
  

 

Farnost sv. Tomáše. 2013 

 

Počet udělení svátosti křtu      90 

 

Počet udělení svátosti biřmování      27 

 

Počet sňatků ve farnosti       25 

mezi katolíky ................................................... 14 

mixta religio ...................................................... 4 

disparitas cultus (s nekřesťanem) ...................... 7 

 

Počet osob, jimž bylo uděleno pomazání 

nemocných                                                       

68 

individuálně ...................................................... 20 

při společné bohoslužbě ................................... 48 

 

Pohřby  do země       1 

 

Obvyklá úhrnná návštěva všech bohoslužeb 

s nedělní platností v celé farnosti   405
 

 

 

 

Novoroční přání naši farní rodině sv. Tomáše, aby se nám lépe žilo 
 

 

Tři věci se snaž ovládat: 

Své nálady, svůj jazyk, své chování 

 

Tři věci se snaž posilovat: 

Svou odvahu, svou laskavost, svou vlídnost 

k bližním. 

 

O tři věci usiluj pro sebe i pro druhé: 

O zdraví, o veselou mysl, o dobré přátele 

 

Třech věci se chraň: 

Tvrdosti srdce, přecitlivělosti, nevděčnosti 

 

Tři věci bys měl obdivovat: 

Přírodu, děti, staré lidi 

 

Tři věci bys měl rozdávat: 

Almužnu chudým, útěchu trpícím a 

pochvalu těm, kdo si to zaslouží. 
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BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2013 

24. 12. 2013 VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ 
16:00 - Mše sv. česká 

18:00 - anglická/English 

18:30 - španělská/Spanish. Kaple sv. Barbory 

23:30 - Vánoční koledy 

24:00 - Tradiční "půlnoční bohoslužba slova" česká/anglická Czech/English  

 

25. 12. 2013  SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 

  9:30 - česká 

11:00 - anglická/English 

12:30 - španělská/Spanish 

17:00 - česká 

 

26. 12. 2013 SV. ŠTĚPÁN  
  9:30 - česká  

 

29. 12. 2013  SVÁTEK SVATÉ RODINY 
  9:30 - česká. Jáhenské svěceni br. Jozefa Ržoncy.  

11:00 - anglická/English 

12:30 - španělská/Spanish 

17:00 – česká s obnovou manželského slibu. Kostel sv. 

Josefa 

 

31. 12. 2013 ZAKONČENÍ OBČANSKÉHO ROKU 

12:15 - česká 

17:00 - česká 

18:00 - anglická/English  

18:30 - španělská/Spanish 

 

1. 1. 2014 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE, NOVÝ ROK 

  9:30 - česká 

11:00 - anglická/English 

12:30 - španělská/Spanish 

17:00 - česká 

 

6. 1. 2014 SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 
12:15 - česká 

19:00 - česká 

*** 
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/

