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„Je totiž jedna radost: tobě sloužit, nečekat odměnu. Radostí jsi pouze ty.“ 

Sv. Augustin 
 

 

Dnes je třeba lidí „věřících“ a „věrohodných“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Minulé století – a vaše země toho byla svědkem – vidělo padnout nemálo mocných, o nichž se 
zdálo, že dosáhli výšin takřka závratných. A najednou byla jejich moc pryč. Ti, kdo popírají Boha, 
a v důsledku toho postrádají úctu k člověku, mají – zdá se – snadný život a dosahují materiálního 
úspěchu. Stačí však nahlédnout pod povrch a zjistíme, že tito lidé jsou nešťastní a nespokojení. 
Pouze ten, kdo v srdci uchovává posvátnou „bázeň Boží“, má důvěru i v člověka a dokáže věnovat 
svůj život vytvoření spravedlivějšího a bratrského světa. Dnes je třeba lidí „věřících“ a 
„věrohodných“, připravených rozšířit do každé oblasti společnosti ty křesťanské zásady a ideály, 
jimiž se inspiruje jejich jednání. To je svatost, univerzální povolání všech pokřtěných, které je 
vede, aby plnili své povinnosti věrně a s odvahou, aby nehleděli na vlastní sobecký zájem, ale na 
společné dobro, a hledali v každém okamžiku Boží vůli“. (Benedikt XVI, Stará Boleslav 28.9.2009) 
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Papež Benedikt XVI 
 O sv. Augustinovi (VI) 

 

Lidská bytost – zdůrazňuje Augustin v De civitate Dei (XII, 27) – je svou přirozeností 
společenská a v důsledku neřesti nespolečenská, a zachraňuje ji Kristus, jenž je jediným 
prostředníkem mezi Bohem a lidstvím a „univerzální cestou svobody a spásy“, jak to zopakoval 
můj předchůdce Jan Pavel II. (Augustinum Hipponensem, 21). Mimo tuto cestu, která lidskému 
rodu nikdy nechyběla – tvrdí dále Augustin v témže díle – „není nikdo svobodný, nikdo není 
osvobozen, nikdo nebude osvobozen“ (De civitate Dei, X, 32,2). Kristus jakožto jediný 
prostředník spásy je hlavou Církve a s ní je mysticky sjednocen do té míry, že Augustin může 
tvrdit: „Stali jsme se Kristem. Je-li totiž on hlavou a my jeho údy, pak celým člověkem je on a 
my“ (In Iohannis evangelium tractatus, 21, 8).  

Lid Boží a dům Boží, Církev v augustiniánském pojetí je tedy těsně spjata s pojmem Kristova 
Těla, založeným na kristologickém výkladu Starého Zákona a na svátostném životě 
soustředěném v Eucharistii, ve které nám Pán dává svoje Tělo a proměňuje nás na svoje Tělo. 
Proto je zásadní věcí, aby Církev, Boží lid v kristologickém a nikoli sociologickém smyslu byl 
opravdu začleněn v Kristu, který se – jak v jednom krásném textu praví Augustin – „modlí za 
nás, modlí se v nás a my se modlíme k němu, modlí se za nás jako náš kněz, modlí se v nás 
jako naše hlava a my se modlíme k němu jako k našemu Bohu, rozpoznáváme v něm tedy náš 
hlas a jeho hlas zase v nás“ (Enarrationes in Psalmos, 85,1).  

*** 
 

  Tak zní 4. církevní přikázání: 

Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny. 
Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivosti od masa a újmy v jídle. 
zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let věku, újma v jídle od 18 do 60 let věku 
Každý pátek, pokud na něj nepřipadne církevní slavnost nebo významná oslava, je dnem pokání; 
forma pokání je zdrženlivost od masa nebo jiný kající skutek nebo modlitba 
Celá postní doba je časem kající praxe církve 
Před každým přijímáním Svátosti oltářní je eucharistický půst (zdrženlivost od jakéhokoli jídla) po 
dobu 1 hodiny 
    

Přišlo z Nigerie, kde farnost sponzoruje 2 bohoslovce 
 

Poděkování 
Drazí v Kristu, 

 
Jako studenti prvního ročníku augustiniánského kláštera Jos – Nigerie bychom rádi projevili vděčnost za 
Vaší finanční podporu našeho seminárního vzdělání. Jsme Vám velice zavázáni za Vaši pomoc, kterou nám 
poskytujete. 
 
Buďte si jisti naší modlitbou. Nechť Vás Bůh nepřestává odměňovat za vaši štědrost. 
  
Váš,  
Simon Ogbanje 
(za třídu) 
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Dělat to, co musíme, a snažit se to dělat dobře! 
Byli jsme na setkání náboženství s mládeží. Probírali jsme téma zemětřesní na Haiti a co se z toho 

můžeme pro život naučit. Mladí říkali, že určitě nemůžeme být lhostejní, ale je třeba pomáhat. Ale jak 
pomáhat? Někdo se ozval a řekl: „Je to jasné…  penězi. Jak jinak?“ (naše farnost přispěla skoro 80 tisíc – 
Bohu díky i vám), jiný pak dodal, že je třeba se i modlit. Pak jsem upozornil na to, že by pro nás bylo dobré 
něco se naučit a být připravení. A co znamená být připravení? Nikdo neodpovídal. Trochu jsme se nad tím 
zamysleli a nakonec jsme se shodli na tom, že být připravení (a to platí pro všechny) znamená právě dělat to, 
co musíme v každém okamžiku, a snažit se to dělat dobře. To je žít v milosti Boží a odpovídat na Jeho 
výzvu, abychom  byli připravení na setkání s Ním. 

V polovině tohoto měsíce začíná postní doba. Jaká bude tento rok? Co nás čeká? Sv. Augustin by 
nám odpověděl, že bude taková, jací jsme my; a nás čeká hlavně možnost pracovat na sobě, aby všechno, co 
konáme, bylo pro nás příležitostí ukázat naši věrnost Bohu a abychom se mohli stát, jak nám říkal papež, 
„posly naděje“. V postní době budeme pokračovat ve směru, který jsme naznačili v našem pastoračním 
programu, a tak využijeme postní rekolekce k intenzivnímu šíření myšlenek sv. Otce. By bylo dobré, 
kdybyste našli čas se této rekolekce účastnit; bude v polovině března. Také každou neděli v postní době se 
budeme modlit společnou modlitbu růžence za nová duchovní povolání mladých lidí. 
 
Tak tedy, máme na čem pracovat. S chutí do toho! 

P. .Juan, OSA 

Devět otázek 

Přinášíme nové rozhovory – portréty kněží z naší farnosti na téma 
„rok kněze“ 

„Mám radost ze setkání s Bohem“ 
P. Antonio Rivas, OSA (17 rok kněžské služby) 

1. Jaká je Vaše služba u sv. Tomáše?  
Je to kněžská služba. Snažím se tvořit společenství mezi různými 
komunitami, které se setkávají u nás v kostele (španělská - česká - 
anglická). 
2. Odkud čerpáte na přípravu kázání? 
Ze čtení bible a z rozjímání o tom, co a jak funguje v mém životě. 
To, co kážu, by mělo fungovat v reálu a nebýt jen krásnou ideou. 
3. Proč jste se rozhodl stát knězem?  
Abych mohl pomáhat ostatním. 
4. Co byste řekl lidem, kteří přemýšlejí o povolání? 
Pokud to bude jejich povolání, budou šťastní. 
5. Pocházíte ze Španělska. Jak je posuzován kněz tady a u Vás ve Španělsku? 
Obě dvě společnosti jsou antiklerikální, ale mezi praktikujícími křesťany jsou v obou zemích 
vztahy mezi kněžími a věřícími velmi rodinné. 
6. Co pro Vás znamená slavit tento rok „Rok kněží?“ 
Je to příležitost k osobní obnově. 
7. Prožíval jste někdy krizi jako kn ěz? 
Ano. 
8. Co je nejlepší na Vaší službě kněze? 
Nejlepší je moci vidět zblízka, jak Bůh pracuje v životě některých lidí, a jaká je radost ze setkání 
s Bohem. 
9. Co děláte, když máte trochu volného času? 
Sportuji, modlím se a studuji jazyky. 
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3. farní shromáždění konané dne 28. 1. 2010 v3. farní shromáždění konané dne 28. 1. 2010 v3. farní shromáždění konané dne 28. 1. 2010 v3. farní shromáždění konané dne 28. 1. 2010 v    refektáři klárefektáři klárefektáři klárefektáři klášterašterašteraštera    
 

1. Přivítání a modlitba  
2. Liturgie  
*Dětská mše svatá – nebyly připomínky 
*Hudba, zpěv – zástupci anglické komunity žádají o výpomoce pro hudební doprovod mší; 
zástupci české komunity přivítali používání červených zpěvníků 
*Zapojení do liturgie – španělská komunita připravuje kurz pro nové lektory; přítomní zástupci 
české komunity se dohodli, že bude (po Velikonocích) vyhlášen kurz pro nové lektory  
*Společná mše svatá - všichni přítomní se shodli, že stávající způsob slavení společných mší 
sv. je pro všechny přijatelný; ke zvážení zůstává, zda stanovit pozdější začátek (návrh v 11,00 
hod) - úkol pro pastorační radu 
*Kázání - vyhovuje všem. Při společných bohoslužbách tři kratší v jednotlivých jazycích jsou 
pro všechny vítané 
*Ministrování - česká komunita: mladší ministranti budou instruováni o způsobu poděkování 
při vybírání (neděje se vždy)  
* je třeba uvědomit si, že před začátkem a po konci bohoslužby by se vzájemné přátelské 
hovory měly odehrávat více mimo prostor kostela (ruší ty, kteří se chtějí modlit; připravují se 
na bohoslužbu…) 
3. Společenství 
*Spolupráce s komunitami - farní ples, farní slavnosti, pouti, výlety... : u španělské komunity 
roste zájem o farní ples, velmi dobře byla hodnocena účast všech tří komunit na farních 
slavnostech 
*Farní prostory - spoluzodpovědnost: je třeba stále připomínat, že je nutná větší 
spoluzodpovědnost za veškeré společně užívané prostory!!! Návrh, aby byl vypracován a na 
viditelném místě vyvěšen určitý řád (kontrola zhášení světla, zavírání vody, udržování čistoty  
atd…) – pastorační rada zváží  
*Co postrádáme? - ve farní charitě je stálý požadavek na pánské prádlo…, ale pro bezdomovce 
je důležitá i osobní přítomnost a vyposlechnutí jejich problémů (každou sobotu v době mezi 
9,00-10,00 hod.) 
*Připravuje se nový projekt - dobrovolnická-charitativní práce ve věznici Ruzyně, bude ještě 
obsáhlejší informace  později 
*Farní rekolekce: neprobralo se 
*Refektář - příprava čaje a kávy: funguje, je třeba zapojit další dobrovolníky 
4. Ekonomie  
*Projekty - střecha kostela, oprava varhan, Afrika: probíhají 
Miloš Kopa (Ekonomická rada) poděkoval anglické komunitě za pokrytí podstatných 
částí nákladů na provoz farnosti (elektřina, plyn, voda….) 
*  v Tolle Lege bude zveřejněn ekonomický přehled (závěrka roku 2009 a rozpočet pro rok 
2010). Miloš Kopa též připraví rozklad nákladů v porovnání s příspěvkem vybraným při 
sbírkách během mše sv. (kolik co stojí...) 
5. Informovanost ve farnosti 
*Tolle Lege: bude se tisknou větší počet 
*Bulletin: stávající způsob vyhovuje  
*Semillas: dtto  
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- stále chybí větší propojenost a vzájemná informovanost jednotlivých komunit 
působících ve farnosti 
*www.augustiniani.cz - připravuje se zlepšení stávajícího stavu (redakční systém, interaktivní 
strana….). Je třeba lepší a rychlejší aktualizace stránek (viz např. www.aug.sk) 
6. Diskuse 
Všichni přítomní se dohodli, že 4. farní shromáždění se uskuteční v roce 2011, i když již není 
povinností tato shromáždění konat. 
 

Zapsala: Marie Hradecká 29. 1. 2010 
 

Naši bezdNaši bezdNaši bezdNaši bezdomovciomovciomovciomovci    
 

Psát o bezdomovcích je celkem nelehká věc. Jejich přítomnost například v tramvaji bezpečně 
poznáte podle specifického odéru, který kolem sebe šíří. Nastoupíte-li do linky č. 12 – jedná se 
totiž o poměrně dlouhou trať vedoucí z Barrandova až na Palmovku – ihned víte, že někde v rámci 
vozu sedí bezdomovec. Pokud se s nimi potkáte, nenápadně se na ně blíž zadívejte a zjistíte, že tito 
lidé mají, krom mnoha různorodých zavazadel, více či méně mírně ošuntělého zevnějšku a 
zápachu, hlavně smutné a prázdné oči. Nemají už totiž sílu jít proti – jak oni říkají „nepříznivému 
osudu“. Pro některé, zejména ty starší ročníky, je bezdomovectví určitý druh životního postoje, 
inklinovali k němu v minulém režimu, ale až teprve po roce 1989 mohli svobodně nic nedělat a tak 
více či méně spoléhají na různé charitativní organizace, že se o ně postarají, aniž by sami 
vynaložili nějaké větší úsilí.  Mnozí do soukolí beznaděje,  ze kterého se jen špatně dostává, spadli 
například rozpadem manželství, ztrátou zaměstnání, alkoholismem a domů: na Moravu, na 
Slovensko, na Ukrajinu…. se nechtějí a ani snad nemohou vrátit. Mnohdy ani nemají kam, mnohdy 
si říkají, že přeci v Praze musí nějakou tu práci najít.  Největší smutek je při setkání s mladým 
člověkem, který nalezl východisko z životních potíží v alkoholu, či drogách…….  
Každou sobotu ráno se u dveří našeho kláštera schází skupina lidí bez domova, skupina smutných, 
vyhaslých lidí. Mají rozdílné osudy, ale něco přeci jen mají společné: vědí, že zde dostanou od 
P. Juana nejen teplou polévku, chleba, nebo pečivo, lístky na polévku, kterou si mohou v průběhu 
týdne za malý příplatek koupit …... potom si vystojí frontu na čisté ponožky a spodní prádlo, 
případně jiné části oděvu, protože to, co mají na sobě, se už nedá nosit.  Většina z nich má potřebu 
hlavně mluvit s někým jiným, než jsou sami. Mluví o svých nezdarech v pokusech sehnat práci, o 
tom, jak se k nim lidé otáčejí zády, jak je osud zlý…., ale většinou se jedná o výmluvy, pociťují 
totiž nutnost si sami před sebou „obhájit“ momentální nepříznivou situaci. Článek jsem nazvala 
„naši bezdomovci“, základ tvoří stále stejní klienti, které známe i jmény: pan Jarda, pan Jiří, 
manželé ze Slovenska… V letošní, na počasí rozmarné zimě, se sobotní ranní fronta prodloužila, 
přichází sem stále víc lidí. Řekli si totiž mezi sebou, že u Tomáše dostanou něco teplého do sebe a 
na sebe a na malou chvíli mají pocit, že nejsou úplně ztracení, většina z nich za to vše, co může 
naše farní charita poskytnout, poděkuje a někteří popřejí hezky prožitý víkend a s přáním: 
„Příští sobotu na shledanou…“ odcházejí na svá oblíbená „stanoviště“ přežít ten nečas v Praze.  
Svoji zkušenost ze sobotních bezdomoveckých snídaní zapsala Marie Hradecká  
P.S. 
A pokud jste, čtenáři Tolle Lege, dočetli až sem, tak moc prosím o darování případných 
přebytečných ponožek, o pánské spodní prádlo (letos v zimě jsou žádané i klasické spodky 
s dlouhou nohavicí), pánské svetry a kalhoty, rukavice, čepice…atd. Pokud nás budou ještě trápit 
mrazy, tak bychom prosili o nějaké teplejší deky, případně starší spací pytle. To je sortiment 
v danou chvíli nejžádanější, a který nám ve farní charitě chybí 

                                                                   Upřímně všem dárcům děkuje Marie Hradecká 
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Augustiniánská škola „sv. Augustin“ 
 
Identita augustiniánské školy: 
„ Stejným způsobem jako vybíráš to, co budeš jíst, tak bys měl vybírat to, co budeš učit. 
Co učíš, je pokrm pro ty, kteří tě poslouchají.“ (sv. Augustin) 
 
Augustiniánská pedagogika:  
Učit jak milovat a učit jak přemýšlet;  je to cesta pravé svobody; „Miluj a dělej, co chceš.“ 
(sv.  Augustin)  
 
Žák je autor a protagonista výchovného procesu. 
 
1.  Škola v otevřeném dialogu kultury a doby, ve které žijeme 
 
2. Škola přátelství  
„ Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky k pravdě.“ 
(sv. Augustin) 
- Učitel je schopný přijímat všechny potřeby žáka a dokázat doporučit, co je nejdůležitější  
tady a teď 
- Neustálý dialog mezi učiteli a žáky; vzdělání je považováno jako doprovod: společné 
hledání, vzájemná výměna, pokorné zprostředkování  
- Přátelství v hledání pravdy, která není jenom něčí, ale je společným majetkem 
- Učitel a zaměstnání nabízí možnost společné práce a společného růstu na základě ducha 
přijímání člověka, dialogu a důvěry 
-Výchova k přátelství a pro přátelství znamená  být dostupný, blízký, věrný a obětavý; 
vzniká tak společenství a solidarita 
- Čas jako nejlepší dar pro žáky 
- Výchova ke spolupráci, a ne k soutěživosti 
- Výchova k mezinárodní spolupráci, spravedlnosti a míru 
 
3. Škola, která učí žít, růst a být šťastným 
4. Škola, která věří v Boha a v duchovní hodnoty 
5. Škola, která učí milovat a vychovávat z lásky 
- Láska je harmonie ducha, dialog mezi lidmi a mezi duší 
- „Každý člověk žije na základě toho, co miluje“ (sv. Augustin) 
- Kdo je schopen milovat, ví, jak žít 
- Škola jako prostor, kde žáci najdou místo pro svou iniciativu; škola, která sděluje důvody 
pro život 

Prosíme o modlitby za projekt naší školy 
** V tomto m ěsíci mají narozeniny tito naši farníci: 

1.2. Květuše Krejzová; 2.2. Marie Šárová; 6.2. Kateřina Trefná; 6.2. Jan Jelínek; 10.2. Sylvie 
Rysová; 12.2. Jiří Horský; 12.2. Barbora Hirnerová; 12.2. Vojtěška Heřmanová; 13.2. Marie  
Kazdová; 16.2. Ota Jelínek;  16.2. Patrícia Jarešová; 18.2. Jaroslav Veis; 19.2. Vendulka Zimová; 
20.2. Jakub Kučera; 24.2.Petr Hajkr. Vše dobré pro každého, s jistotou, že se za něj modlíme. 
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Rozpočet farnosti na rok 2010 
     

Příjmy  Výdaje 
Kostelní sbírky 250 000 Kč  Spotřeba materiálu 140 000 Kč 
Dary na kostel a pastoraci 175 000 Kč  Spotřeba energie 50 000 Kč 
Celkem 425 000 K č  Opravy a udržování 15 000 Kč 
   Úhrady za drobné služby 15 000 Kč 
   Příspěvek na charitu 25 000 Kč 
   Náklady na pastoraci 115 000 Kč 
   Svépomocný fond 25 000 Kč 
   Ostatní služby a náklady 40 000 Kč 
   Celkem 425 000 K č 
 
Jak se utratilo 100 K č z kostelní sbírky v roce 2009?    
     
Svépomocný fond 10    
Energie (plyn, voda, elektřina) 55    
Bohoslužební výdaje 26    
Opravy a udržování 5    
Charita 4 (ve skutečnosti je zapotřebí 11) 
     
Ostatní náklady se hradily z darů:     
Charita     
pastorační náklady     
příspěvek na opravu střechy     
ostatní služby a náklady     
     
Celkové příjmy 100%    
Sbírky 60%    
Dary 40%    
     
Průměrný příspěvek do sbírky na farníka: 25 Kč    

 
 

Dobrou chuť…! 
Jablečná buchta 
Máme-li chuť na něco jablečného a nechce se nám motat štrůdl, tak tato buchta nám zcela vyhovuje. 
 
Jablka oloupeme a nakrájíme na kostičky tak cca 1x1 cm, budeme jich potřebovat 4 hrnky, dále 2 hrnky 
polohrubé mouky, 1 hrnek cukru, ½ hrnku oleje, 4 vejce, vanilkový cukr, prdopeč, asi 1 lžičku skořice, 
hrozinky, nasekané ořechy, podle chuti a toho, co máme doma.  
Vejce utřeme s cukrem a olejem, přidáme jablka a chvilku to necháme stát, aby jablka pustila trochu šťávy, 
lépe se to bude míchat. Mezitím si můžeme pekáč vymazat olejem a vysypat hrubou moukou. Pak ke směsi 
přidáme sypké ingredience a opatrně zamícháme, jde to ztuha, ale jde. Nakonec dáme ořechy a hrozinky a 
těsto „rozplácáme“ do pekáče, nedá se říci, že ho tam nalijeme. Pečeme v troubě vyhřáté na 170 stupňů do 
zlatova.           Hanka    
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Víš, že…? 

* Modlitba Taizé  v naší farnosti bude první čtvrtek v měsíci, dne 4. února od 19,30 hod.  
* 6. února, svátek sv. Doroty, poutní mše sv. v kapli sv. Doroty ve 12,15 hod. Při pouti je 
možno získat plnomocné odpustky. 
* Od pondělí 8. února do pátku 12. února budeme my augustiniáni z farnosti mít  duchovní 
cvičení. Mše sv. ve 12,15 bude jako obvykle. Večerní mše sv. během tohoto týdne nebude. 
V naléhavém případě kontaktujte prosím otce karmelitány u Pražského Jezulátka.   
* Farní ples 12. února od 19,00 v Arcibiskupském paláci. Lístky můžete koupit v sakristii 
anebo u Marie Šárové.  
* V sobotu 13. února se v refektáři od 18,00 uskuteční koncert komorní hudby v podání 
souboru Verner Collegium, sólistka Ludmila Vernerová – soprán (program: Mozart, Händel, 
Vaňhal, Haydn, Pergolesi) 
* 17. února: Popeleční středa. Mše sv. ve 12,15 a v 19,00 hod. Připomínáme povinnost půstu 
v tento den.  
* 18. února  se uskutečňuje setkání pastorační rady od 19,30 v refektáři kláštera. 
* Setkání pro mládež od 18 let, 19.2. od 19,00 hodin.  
* Na neděli 28. února se v kapli sv. Barbory plánuje Postní koncert - 2. koncert cyklu 
festivalu duchovní hudby; účinkuje Verner Collegium a Svatotomášský sbor (program: 
Haydn, Vivaldi, Lasso, Tallis, Zelenka a další) 
* K řížová cesta v době postní je každý pátek a každou neděli v 16,30 v kostele sv. Tomáše. 
* Tříkrálová sbírka „vykoledovala“ v naší farnosti 41.758,- Kč. Děkujeme všem, kteří se 
zúčastnili a pomohli s realizací. 
* Farní pouť do Říma na poděkování za návštěvu sv. Otce Benedikta bude od 15. do 18. 
dubna. 
* Od 19. do 24. dubna se koná 12. augustiniánský týden (bohoslužby, přednášky, 
koncerty…)  
* 15. května pořádáme 13. pouť do kostela ve sv. Dobrotivé v Zaječově. Je možno se 
přihlásit v sakristii. 
* Dětský tábor 2010: od 15. července do 24. července 2010. Sv. Dobrotivá, Zaječov. 
*Mezinárodní setkání  augustiniánské mládeže: v Londýně od 9. do 15. srpna 2010. 
* Farní kalendář můžete sledovat na naší internetové stránce www.augustiniani.cz 
* 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: 
Pastorační listy Nového zákona. 
* 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. 
* Na vrátnici kláštera můžete dostat Svatotomášské černé pivo, vařené podle receptury, které 
se zachoval v klášteře od 17. století. Příspěvek za pivo bude použit na opravu varhan kostela 
sv. Tomáše.                                                             

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 


