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Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Září 2018, r. XXII. č. 242 

„Dýchej ve mně, Duchu Svatý, abych svatě myslel!“.“ (Sv. Augustin) 

 

  

Těšit se… ! 

Už máme po prázdninách. Děti se vracejí do 

školy  a  pomalu  začínají všechny farní 

činnosti. Máme před sebou další školní rok. 

Co nám přinese? Co bude nového? Jak to 

bude vypadat? To jsou otázky, které nemají 

zatím odpověď. Ale měli bychom zaujmout 

nějaký postoj, konkrétně postoj naděje, a 

těšit se na to, s čím nás Pán Bůh bude chtít 

překvapit. Křesťan se vždy těší na něco 

nového, protože cíl našeho života je vždy 

před námi, a proto se s radostí a nadějí posouváme stále dopředu. 

Když přemýšlím, jak budeme během tohoto nového roku pracovat ve farnosti, vidím, že se 

nám dařilo naplnit cíle  loňského roku: abychom byli otevřenou farností, modlili se za 

povolání a poznali lépe sv. Augustina. Vidím, že se udělalo několik věcí, ale ještě je potřeba 

na tom pracovat. Naše farnost má být místem setkání a každý z nás by si měl uvědomit, že 

jako křesťané jsme povoláni, abychom byli mosty, které spojují lidi; a farnost je tím 

místem/mostem, který spojuje lidi s Bohem. Ať se každý z nás zamysli nad tím, jestli se cítil 

dobře ve společenství, radoval se také z přítomnosti ostatních lidí a těšil se na setkáni s nimi, 

nejen každou neděli. 

V polovině tohoto měsíce se spolu s pastorační radou budeme zamýšlet nad tím, jak dál 

pracovat ve farnosti v tomto školním roce. Chtěl bych navrhnout 4 pilíře, které nám budou 

pomáhat v práci během tohoto roku: modlitba, Eucharistie, čtení Písma a služba. Věřím, že 

toto mají být pilíře každého křesťana. Jak to u nás budeme realizovat v konkrétních věcech? 

Budu rád za další nápady, abychom se každý z nás těšili do farní komunity sv. Tomáše a 

Augustina. 

Těším se! 

P. Juan, OSA 
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DOPORUČENÍ, JAK SE ZÚČASTNIT MŠE SV. 

 

Přijít v předstihu a pomodlit se 

pomáhá nám připravit srdce na Eucharistii 

Vypnout mobil 

během slavení hovořme pouze s Bohem 

Účastnit se modliteb a zpěvu 

pomáhá nám udržet během mše ducha modlitby 

Věnovat pozornost slovu 

pozorně naslouchejme čtení a slovům kněze 

Přijmout Eucharistii se zbožností 

před a po přijetí Pána se pomodleme 

Pomodlit se krátce po mši 

po závěrečném požehnání vzdejme Pánu díky 

 

 

10 „ANO“ A „NE“ PŘI EVANGELIZACI ONLINE 

 

ANO  

Buď sám sebou. 

Říkej pravdu o činech ostatních. 

Vždy zvěstuj Evangelium. 

Navazuj vztahy s ostatními, abys je přivedl k Pánu. 

Začni pěstovat vztahy ve svém životě. 

Sdílej to, co bylo zjeveno jako pravda. 

Připusť, když se mýlíš. 

„Zveřejňuj“: Před tím, než budeš mluvit či psát, mysli. 

Věnuj víc času tomu, aby ses naučil něčemu o své víře, než tomu ,abys o ní mluvil. 
  

 

NE 
 

Nebuď falešný. 

Nepoužívej sociální sítě jen pro hovory o víře, aniž bys ji praktikoval. 

Nediskutuj jenom proto, abys „získal“ (like). 

Nezapomeň, že evangelizace začíná osobními vztahy.  

Nezaměřuj se na to, jak se ostatní mýlí. 

Nepřesvědčuj se, že máš vždy pravdu. 

Neříkej co chceš kdy chceš. 

 Nezapomínej, že radost je mocná zbraň. 
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GDPR 

Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Farnost  jako právnická osoba má 
povinnosti zachovávat zákon. Kvůli tomu musíme být opatrní, co se týče zpracování osobních údajů. 
Mezi jinými věcmi bychom měli mít  od vás souhlas, abychom vám například posílali informace ze 
života farnosti anebo jiná sdělení. Také to má vliv na to, když se budou zapisovat osobní údaje do 
různých matrik farnosti. 
Kvůli tomu jsme se rozhodli vytvořit nový seznam farníků s prosbou o souhlas se všeobecným 
zpracováním osobních údajů. Započneme s tím v neděli 9. 9. a budeme průběžně pokračovat během 
celého měsíce září. Předkládáme vzor, abyste se na něj mohli podívat. Příští neděli po mši sv. budou 
papíry k dispozici. 
Děkuji za spolupráci! 
P. Juan  

 Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 
Vážená farnice, vážený farníku, 
vážíme si toho, že vstupujete do kontaktu s Římskokatolickou farností u kostela sv. Tomáše, Praha 1, Malá Strana, IČ: 
48136760, se sídlem Josefská 8, Praha 1 (dále jen „správce“) a doufáme, že tak budete činit i nadále. Vzhledem k tomu, že 
si správce přeje zpracovávat Vaše osobní údaje také pro účely, které mu neukládá zákon, které nevyplývají z  žádné 
smlouvy uzavřené s Vámi a které nejsou nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce (například pro ochranu jeho 
majetku atd.), dovoluje si správce požádat Vás tímto o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Udělení souhlasu je 
čistě dobrovolné. Z jeho neudělení pro Vás neplynou žádné negativní důsledky a nic se pro Vás ve vztahu ke správci 
nemění. Správce pouze nebude moci využívat Vaše osobní údaje pro účely uvedené v  tomto formuláři, ke kterým svůj 
souhlas neudělíte. 
Správce si přeje využívat Vaše osobní údaje k následujícím účelům, ke kterým je nutný souhlas se zpracováním osobních 
údajů z Vaší strany: 
☐  zasílání aktualit z farnosti a zvaní na akce pořádané farností a spřízněnými osobami 
☐  zasílání přehledu nově vydaných publikací s křesťanskou tématikou 
☐  zasílání aktualit s duchovní tématikou 
☐  zasílání přání k svátku, narozeninám, Vánocům a Velikonocům 
☐ zveřejňování blahopřání k svátku a k narozeninám na vývěsní desce farnosti 
☐  zasílání nabídky volnočasových aktivit, kurzů a seznamu křesťanských spolků působících ve farnosti 
☐ zasílání rozpisu bohoslužeb v okolních farnostech 
☐ zmínění svátků a narozenin při bohoslužbě 
☐ zasílání informací o veřejných dobročinných sbírkách 
 
Souhlas můžete udělit se všemi výše uvedenými účely zpracování Vašich osobních údajů, s  některými z nich nebo 
s žádným. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat pomocí odkazu v každé zasílané e-mailové zprávě nebo přímo 
kontaktováním správce na tel. čísle: 602684538  nebo e-mailem na adrese: osaprag@agustiniani.cz. 
Pokud si přejete souhlas udělit, zaškrtněte příslušné políčko u konkrétního účely zpracování osobních údajů a vyplňte 
následující informace, které budou využity k Vaší identifikaci a pro daný účel zpracování osobních údajů: 
Jméno a příjmení:  
 
Telefon:  
 
E-mail:  
 
Já, níže podepsaná/ý …………………………………., dat. nar. …………………………, trvale bytem ……………………..…………………………….. 
tímto uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které jsem výše vyznačil/a. Správce je oprávněn mne 
kontaktovat prostřednictvím ☐ pošty, ☐ telefonu, ☐ e-mailu. 
 
V Praze  dne  
 

_________________________ 
podpis 
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List papeže Františka (20.8.2018) 

„Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy“ (1 Kor 12,26). Tato slova svatého Pavla mi hlasitě znějí 

v srdci, když se opětovně shledávám s utrpením, které mnozí nezletilí prožívají v důsledku zneužití pohlaví, 

moci a svědomí, jehož se dopustil značný počet kněží a zasvěcených osob. Jedná se o zločin, který zanechal 

hluboká zranění bolesti a bezmoci, a to především v obětech, ale také v jejich rodinných příslušnících a 

celém společenství, ať již věřících či nevěřících. Při pohledu na minulost nikdy nevyvineme dostatečné úsilí 

v prosbě o odpuštění a snaze o nápravu přivozených škod. A se zrakem upřeným do budoucnosti nebude 

nikdy málo toho, co učiníme k tvorbě kultury schopné zabránit těmto situacím, aby se nejenom již nikdy 

neopakovaly, nýbrž také aby nepřetrvávaly a nebyly skrývány. 

Trpí-li jeden úd 
V těchto dnech byla zveřejněna zpráva, v níž se popisují prožitky nejméně tisíce osob, které se v časovém 

údobí zhruba sedmdesáti let staly oběťmi pohlavního zneužívání či zneužití moci a svědomí ze strany kněží. 

Ačkoli je možné říci, že většina těchto případů se týká minulosti, teprve postupně poznáváme bolest mnoha 

jejich obětí a uvědomujeme si, že jejich rány nikdy nemizí a zavazují nás k rozhodnému odsouzení 

spáchaných krutostí a rovněž ke soustřednému úsilí o vymýcení této kultury smrti. U ran totiž nikdy 

nenastává promlčení. Bolest obětí je nářkem stoupajícím k nebi, který se dotýká duše a po mnoho let byl 

přehlížen, utajován či umlčován. Avšak ono bolestné volání bylo silnější než veškerá opatření, která 

naléhala na jeho potlačení anebo je hodlala vyřešit rozhodnutími, jež pouze umocnila závažnost přečinů 

další spoluvinou. Pán vyslyšel tento nářek a opětovně nám ukázal, na čí stranu se staví. Mariin chvalozpěv 

se nemýlí a trvale podkresluje běh dějin, aby se Pán upomenul na příslib, který dal našim otcům: „Rozptýlil 

ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a 

bohaté propustil s prázdnou“ (Lk 1,51-53). Zakoušíme stud, když si povšimneme, že náš životní styl popíral 

a popírá to, co vyznáváme ústy. 

Jako církevní společenství s hanbou a kajícností připouštíme, že jsme nedokázali stát tam, kde jsme měli 

stát, že jsme včas nerozpoznali rozsah a závažnost škod, zaviněných v mnoha životech. Zanedbávali jsme a 

opustili maličké. Beru za svá slova tehdejšího kardinála Ratzingera, který se v křížové cestě napsané pro 

velkopáteční pobožnost roku 2005 připojil k bolestnému volání mnoha obětí a důrazně vyslovil: „Kolik je 

v církvi špíny právě mezi těmi, kteří by v kněžství měli plně patřit Kristu! Kolik pýchy, kolik soběstačnosti! 

(...) Zrada učedníků, nehodné přijímání jeho Těla a Krve jsou pro Vykupitele zajisté největší bolestí, která 

mu probodává srdce. Nezbývá než z hloubi duše volat: Kyrie, eleison – Pane, zachraň nás (srov. Mt 8,25)“ 

(9. zastavení). 

Všechny ostatní údy trpí s ním 

Rozměr a šíře těchto událostí vyžaduje, abychom se této skutečnosti zhostili souhrnně a společně. Přestože 

je důležité a nezbytné, aby si každý na své cestě obrácení uvědomil, co se přihodilo, samo o sobě to nestačí. 

Jako Boží lid jsme dnes zváni, abychom se ujali bolesti svých bratrů, zraněných na duši i na těle. Jestliže se 

v minulosti mohlo opomenutí stát jistou formou odpovědi, dnes si přejeme, aby naším stylem přítomného i 

budoucího jednání byla solidarita, pojatá ve svém nejhlubším a nejnáročnějším smyslu, a to v prostoru, ve 

kterém by konflikty, napětí a zejména oběti všech typů zneužívání mohly nalézt podanou ruku, která by je 

chránila a vykoupila z jejich bolesti (srov.  Evangelii gaudium, 228). Tato solidarita ze své strany vyžaduje, 

abychom denuncovali vše, co by mohlo ohrozit integritu jakéhokoli člověka. Je to solidarita, která vyzývá 

k boji proti všem typům korupce, zejména pak proti duchovní zkaženosti, «protože jde o pohodlnou a 

soběstačnou slepotu, v níž se nakonec zdá, že je všechno dovoleno: podvod, pomluva, sobectví a četné 

subtilní formy sebevztažnosti, poněvadž „i satan na sebe brává podobu anděla světla“ (2 Kor 11,14)» 

(Gaudete et exsultate, 165). Výzva svatého Pavla, abychom trpěli s trpícími, je nejlepším protilékem na 

každou snahu o reprodukování Kainových slov: „Copak jsem já hlídačem svého bratra?“ (Gn 4,9). 

Jsem si vědom úsilí a práce konané v různých částech světa na zajištění a uskutečnění nezbytného 

zprostředkování, které by zajistilo bezpečí dětí a zranitelných dospělých a chránilo jejich integritu, a rovněž 

jsem si vědom, že se šíří „nulová tolerance“ a způsoby vyúčtování s těmi, kteří se dopouštějí těchto deliktů 

anebo je zatajují. 

Spolu s těmito snahami je nezbytné, aby se každý pokřtěný člověk cítil zapojen do církevní a sociální 

transformace, které máme zapotřebí. Tato proměna vyžaduje osobní a komunitní konverzi a vede nás 

k pohledu stejným směrem, jakým se dívá Pán. Jak rád říkával sv. Jan Pavel II.: „Pokud opravdu stavíme na 
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kontemplaci Krista, budeme ho moci rozeznat především ve tvářích těch, s nimiž se on sám ztotožnil“ (Novo 

millennio ineunte, 49). Učme se hledět tam, kam hledí Pán, stát tam, kde nás Pán chce mít, a v jeho 

přítomnosti obrátit své srdce. Za tímto účelem nám napomohou modlitba a pokání. Vyzývám celý svatý 

Boží lid k pokání v modlitbě a postu podle Pánova přikázání („Takový ďábel se nevyžene jinak než 

modlitbou a postem“, Mt 17,21), které probouzí naše svědomí, solidaritu a úsilí o kulturu ochrany a zásadní 

neopakovatelnosti jakéhokoli druhu a formy zneužití. 

Je nemyslitelné představit si konverzi církevního konání bez aktivní účasti všech složek Božího lidu. Ba co 

více –“kdykoli se snažíme zatlačit do pozadí, umlčet, opominout Boží lid jako celek anebo jej zredukovat na 

nevelkou elitu, stavíme společenství, pastorační plány, teologické akcenty, spiritualitu a struktury bez 

kořenů, dějin, tváře, paměti, těla, a v důsledku toho všeho, bez života“ (List Božímu lidu, putujícímu v Chile, 

31.5.2018). To se zřetelně projevuje v anomálním pojímání církevní autority, kterým je klerikalismus, 

běžném v četných komunitách, v nichž došlo ke zneužívání pohlaví, moci a svědomí.  Klerikalismus je 

postoj, který „nejenom zneplatňuje osobnost křesťanů, nýbrž také tíhne k podceňování a umenšování křestní 

milosti, kterou Duch svatý vložil do srdcí našeho lidu“ (Dopis kard. Marcovi Quelletovi, předsedovi 

Papežské komise pro Latinskou Ameriku, 19.3.2016). Klerikalismus, podporovaný jak kněžími, tak laiky, 

vede k rozkolu církevního těla, který podněcuje mnohé zlo, jež dnes denuncujeme, a napomáhá jeho 

přetrvávání. Odmítat zneužívání znamená také rozhodně odmítat jakoukoli formu klerikalismu. 

Je vždy dobré si připomenout, že „Pán v dějinách spásy zachránil lid. Bez příslušnosti k lidu neexistuje 

úplná identita. Nikdo se proto nespasí sám jako oddělený jedinec. Bůh nás k sobě přitahuje s ohledem na 

celkový rámec osobních vztahů, které se utvářejí v lidském společenství: Bůh chtěl vstoupit do lidové 

dynamiky, do dynamiky lidu“ (Gaudete et exsultate,6). Jediná možnost reakce na zlo, které si vyžádalo 

množství životů, je tedy zhostit se jej jako úlohy, do které jsme všichni zapojeni a která se nás jakožto 

Božího lidu dotýká. Toto vědomí sounáležitosti s lidem a společnými dějinami nám umožní uznat své hříchy 

a minulé chyby v kajícné otevřenosti, schopné povolit k vnitřní obnově. Vše, co se za účelem vymýtit 

zneužívání z našich společenství děje bez aktivní účasti všech členů církve, nevede k dynamice nutné 

k ozdravné a účinné proměně. Kajícný rozměr postu a modlitby nám jako Božímu lidu napomůže, abychom 

se před Pána a naše zraněné bratry postavili jako hříšníci, kteří vroucně žádají o odpuštění, milost zahanbení 

a konverze, a tak vypracovali akce, jejichž dynamismus by byl v souladu s evangeliem. „Pokaždé, když se 

snažíme navrátit k prameni a znovu objevit původní svěžest evangelia, se totiž objevují nové cesty, tvořivé 

způsoby, jiné výrazové formy, výmluvnější znamení, slova nabitá novým významem pro dnešní svět“ 

(Evangelii gaudium, 11). 

Je nevyhnutelné, abychom jako církev dokázali rozpoznat a s bolestí a studem odsoudit krutost, jíž se 

dopustili zasvěcené osoby, kněží a všichni, jejichž posláním bylo bdít nad těmi nejzranitelnějšími a chránit 

je. Prosíme za odpuštění našich i cizích hříchů. Vědomí hříchu nám pomůže odhalit chyby, zločiny a zranění 

zaviněná v minulosti a umožní nám otevřenost a větší nasazení na nynější cestě opětovné konverze. 

Zároveň nám pokání a modlitba napomohou k citlivějšímu pohledu našeho srdce i našeho zraku na utrpení 

druhých a k přemáhání panovačnosti a majetnictví, které mnohdy stojí u kořene zmíněného zla. Kéž půst a 

modlitba zbystří náš sluch na tichou bolest dětí, mladých a postižených lidí. Kéž v nás půst vyvolá žízeň a 

hlad po spravedlnosti a podněcuje nás na cestě pravdy za podpory veškerého nezbytného soudního 

zprostředkování. Ať námi tento půst otřásá a přivádí nás k úsilí o pravdu a milosrdnou lásku spolu se všemi 

lidmi dobré vůle a společností obecně, abychom bojovali proti jakémukoli druhu zneužití pohlaví, moci a 

svědomí. 

Tímto způsobem se ukáže poslání, ke kterému jsme byli povoláni, totiž být „znamenín a nástrojem vnitřního 

spojení s Bohem a jednoty celého lidstva“ (Lumen gentium,1). 

„Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy“, řekl nám svatý Pavel. Modlitebním a kajícným postojem 

můžeme nastolit osobní a komunitní souzvuk s touto výzvou, aby mezi námi vzrůstaly dary, jakými jsou 

soucit, spravedlnost, prevence a náprava. Maria dokázala stát u paty Synova kříže, a to nijak obyčejně, nýbrž 

pevně na nohou. Když zakoušíme zoufalství, vyvolané těmito církevními ranami, prospěje nám, jestliže se 

spolu s Marií „budeme více věnovat modlitbě“ (sv. Ignác z Loyoly, Duchovní cvičení, 319), se snahou růst 

v lásce a věrnosti církvi. Ona, první učednice, nás všechny učedníky učí, jak se máme chovat tváří v tváří 

utrpení nevinných, aniž bychom zbaběle utekli. Hledět na Marii znamená učit se, kde a jak má Kristův 

učedník stát.Ať nám Duch svatý dává milost k obrácení a vnitřně nás pomazává, abychom vůči těmto 

zločinům zneužívání mohli vyjádřit své pokání a rozhodnutí statečně je potírat. 
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Víš, že?... 
*Ve čtvrtek 6. 9. od 19:30 modlitba Taizé.  

* Požehnání dětí, učitelů a vychovatelů na začátku školního roku bude při mši sv. v neděli 

2. 9. v 9:30 hodin 

* Všechny činnosti ve farnosti začínají po prázdninách 17. září.  Rozvrh bude zveřejněn na 

webu farnosti a na nástěnce kostela od 12. 9.  

* Farní kalendář můžete sledovat na naší internetové stránce www.augustiniani.cz 

* V neděli  9. září slavíme svátek sv. Mikuláše Tolentinského. Při mši sv. v 9:30 se budou 

žehnat chlebíčky sv. Mikuláše.  

* Setkání farní rady v úterý 11. 9. od 19:30 hodin 

*Od 23. září znovu začne výuka náboženství pro děti od 5 do 10 let, která bude probíhat 

každou neděli po mši svaté v 9:30. Informační schůzka bude v neděli 16. září v 10:45 

v refektáři. Přihlašovat své děti můžete až do 22. září u P. Juana. 

* Zájemci přípravy na biřmování ať se hlásí u P. Jozefa.  

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

která se zachovala v klášteře od 17. století.   

* Fotografie z letních akcí farnosti budou k prohlédnutí na webu farnosti: 

www.augustiniani.cz 

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

domluvit, abychom se pomodlili za vaše intence. 

Výlety zdarma od DDM hl. m. Prahy 

Sraz vždy v úterý na Hradčanské u závor. 

11. 9. Posázavskou cestou sraz 8:25 

18. 9. Ořech Černošice sraz 8:45 

25. 9. Řitka Všenory sraz 9h   

 

Více informací: Markéta Kučerová 737 670 026 

 

Dobrou chuť! 

Cuketovo-kokosové řezy 
Letos mi moc chutnalo toto nové zpracování cukety. 

Na těsto budeme potřebovat: 1 hrnek polohrubé mouky, 1 prdopeč, 1 vancuk, ¾ hrnku cukru, 1,5 

hrnku kokosu, ¾ hrnku oleje, 3 vejce, 1 hrnek jemně strouhané cukety. 

Na dokončení budeme potřebovat: meruňkovou nebo jinou chuťově výraznou marmeládu, 1 

čokoládu na vaření, 15 dkg zakysané smetany. 

Všechny suroviny na těsto pořádně promícháme a nalijeme do pekáče vyloženého pečícím papírem. 

Pečeme zhruba 25-30 minut na 175°C. 

Po vychladnutí potřeme marmeládou a polevou z čokolády a smetany, kterou jsme udělali tak, že ve 

vodní lázni jsme rozpustili čokoládu a smíchali se smetanou. 

Řezy necháme v chladu ztuhnout. 

Přeji dětem klidný nástup do školy a všem krásné „babí léto”. 
Dobrou chuť               Hanka 

http://www.augustiniani.cz/
http://www.augustiniani.cz/
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FARNOST SV. TOMÁŠE 

PASTORAČNÍ PRÁCE NA ROK 18/19 
Od 17.9.2018 do 14.6.2019

Pondělí: 

18:30–19:30 

Příprava na křest dospělí – TAGASTE 

19:30–21:00 

Augustiniánská fraternita – REFEKTÁŘ 

Úterý 

17:00 -17:45 

Modlitba k Božímu milosrdenství 

17:50 –18:40  

Výstav Nejsvětější Svátosti 

17:30–18:30 

Angličtina dospělí (středně pokročilí) - 

REFEKTÁŘ 

18:30–19:30 

Španělština dospělí (středně pokročilí) – 

HIPPO 

18:00–19:00 

Španělština dospělí (konverzace) – 

KASICIAKO 

18:30–19:30 

Bible study (angl) - TAGASTE 

19:30–19:30 

Katecheze pro dospělé - REFEKTÁŘ 

Středa 

18:00–19:00 

Adult Religious education (angl) - TAGASTE 

 

Čtvrtek 

18:05-19:05 

Mládež – TAGASTE 

18:15–19:15 

Angličtina dospělí (pokročilí) - REFEKTÁŘ 

19:00–19:45 

Katecheze pro dospělé  -ŠP- (1. a 3. čtvrtek) – 

TAGASTE 

19:30 

Modlitba Taizé (1. čtvrtek) – KAPLE SV. 

BARBORY 

18:30–19:30 

Španělština dospělí (začátečníci) – 

KASICIAKO 

19:45 -20:30  

Adorace – ŠP- (1. a 3. čtvrtek)  

Pátek 

15:00 

Úklid kostela 

18:05 Skupina mládeže - REFEKTÁŘ 

18:05 Skupina adolescentů - KASICIAKO 

Neděle 

9:45-10:45 Religious education (angl) 

10:45-11:30 Náboženství pro děti-HIPPO 

10:00-12:00  Náboženství pro děti  -ŠP- (1., 2. a 

4. neděle) 

11:00-12:00  Biblická formace  -ŠP- (3. neděle)

Pro vnitřní potřebu církve vydává 
©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2018 

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   
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