
Tolle    Lege 
 

Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Leden 2013, r. XVII. č. 179 

„Bůh se stal jedním z nás, aby nás naučil být lidmi, aby nás naučil překonat lidská kriteria, a smířil nás s Bohem“ (Sv. Augustin)  

 

 

Požehnané a radostné vánoce! 

 

 

Děti 2. třídy školy sv. Augustina, Praha 4  

 

Je to paradoxní: žijeme v době, kdy máme málo času, pořád pospícháme a nestíháme a právě nyní 

slavíme Vánoce: období,  v němž  Bůh si udělal čas pro nás a přišel, aby byl s námi, beze  spěchu. 

 

Ať nejen o vánocích najdeme čas pro sebe, pro ostatní a pro Boha: pouze v tom je náš největší poklad! 

 

 

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

Augustiniáni 
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Potkala jsem… 
svoji dávnou kamarádku. Vyznačuje se tím, že má obdivuhodný talent na cokoli, čemu se kdy věnovala 

profesně i volnočasově. Setkaly jsme se po Vánocích a na povídání jsme měly dost času, tak jsem mohla 

vyslechnout její pozoruhodné vyznání, s kterým (s jejím souhlasem) seznámím i vás. 

Vyprávěla, že ačkoli skutečně mohla dělat kdykoli téměř cokoli s pozoruhodnými výsledky, vždycky litovala, 

že má jen velmi malé hudební nadání. 

„Před jednou mší v letošní vánoční době nedorazil pomocník, který šlape měchy. Oko varhaníka spočinulo na 

mně“, vyprávěla kamarádka „ a tak jsem odhodlaně stoupala na kůr, skopla několik mrtvých holubů se schodů a 

nechala se poučit o základních sešlapech a domluvených znameních pro začátky mého šlapání. Za chvíli jsem si 

vysloužila uznalé pochvalné zamrkání varhaníka a mohla jsem se začít věnovat věcem kolem sebe. A vtom mě 

to dostalo!  

Byla jsem hodně vysoko, všichni pode mnou byli včetně dvoumetrového faráře zmenšení, na té krásné hudbě 

jsem měla svůj podíl (a velký, beze mne by se nehrálo!) byla jsem vlastně skoro na nebesích, andělé mně vítali 

pochvalným šumem a tak jsem se vnitřně pyšně nadouvala, že mi jednotlivé části mše začaly nějak unikat a do 

toho najednou slova…a neuveď nás v pokušení… Úplně mě zamrazilo a já jsem si snad prvně v životě 

uvědomila, jak mě má Hospodin rád, že mě nedaroval hudební sluch a tím mě uchránil  od pořádné pýchy, 

kterou bych asi nejspíš těžko zvládala. To jsem se rychle a vděčně sesunula na kolena! A to byl můj největší 

dárek letošních Vánoc!“ 

E.B. 
 

Sv. Augustin. Vánoce!  
O slavnosti Vánoc církev slaví dvoje narozeniny Pána Ježíše Krista: z  náruče Boha Otce a ze života Panny 

Marie. Tyto dvoje narozeniny patří do stejného Božího plánu a tvoří Vánoce, tajemství jednorozeného syna 

Božího, který skrze své vtělení nám dává účast na své přirozenosti. Skrze druhé narozeniny o Vánocích také 

můžeme slavit 3. narozeniny Krista: zrození v našem srdci: „Dvojí narození Kristovo: tohoto se pevně a 

neochvějně držte, chcete-li zůstat katolíky: že Bůh Otec zrodil Boha Syna přede všemi věky a dal mu, aby se v 

čase narodil z Panny. Toto jeho zrození je dříve než  všechny  časové  věky, toto jeho zrození ozařuje všechny 

věky. Ale obě jeho zrození jsou podivuhodná: první bylo bez matky, druhé bez otce. Když Otec zrodil Syna, sám 

ze sebe mu dal život, nezrodil jej z matky; když matka zrodila syna, porodila jej jako panna, ne z muže. Z Otce 

se narodil od věčnosti bez počátku, z matky se narodil dnes, s jasně určeným začátkem. Když se narodil z Otce, 

stvořil nás; po svém narození z matky nás obnovil, nám dal nový život. Z Otce se narodil, abychom žili, z matky 

se narodil, abychom nezanikli. Otec pak zrodil Syna sobě rovného, a všechno, co je Syn, má od Otce. Co však je 

Bůh Otec, nemá od Syna. Proto říkáme, že Otec je Bůh od nikoho, a Syn je Bůh z Boha. Proto všechno, co Syn 

koná podivuhodného, co mluví pravdivého, přivlastňuje tomu, od koho je on sám,  neboť nemůže být Jiný než 

od koho pochází. Adam byl stvořen jako člověk, proto mohl být jiný než byl stvořen. Byl totiž stvořen jako 

spravedlivý a mohl být nespravedlivý. Ale Jednorozený Boží Syn je to, co se změnit nemůže: nemůže se zvrátit v 

něco jiného, nemůže ho ubýt, nemůže nebýt to, co byl, nemůže přestat být  Otci rovný. Ale zřejmě co všechno 

dal Otec svému Synu při jeho narození, nedal mu v i jeho lidské chudobě. Bez pochyby i samu rovnost s Otcem 

dal Otec Synovi. Jak (do jaké míry) mu ji Otec dal?“ (Kázání 140,2) 

 

Tradiční vycházka prvního ledna 2013 
 

Tradiční novoroční vycházka zamíří do nejsevernějšího cípu městské části Praha 14 (z Hloubětína k Rajské 

zahradě) a naváže na loňskou vycházku. Dozvíme se něco o těžbě písku v místech zvaných Hutě (dle pověsti se 

tam kopal na stavbu Karlova mostu) a podíváme se na pietní místo, kde jsou pochováni křižovníci s červenou 

hvězdou. Sraz bude ve stanici metra Hloubětín v 15 hodin (1.1.2013). Vycházka bude dlouhá asi 4 km a bude 

ukončena ve stanici metra Rajská zahrada (s možností občerstvení v pizzerii Positano), popř. až ve stanici metra 

Černý Most. 
Ivan 

 

 

Vše dobré, co se děje, jsou Vánoce  
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Vše dobré, co se děje, jsou Vánoce 
 

Končí rok 2012, ale začíná nový rok 2013. Konec 

světa nepřišel a budeme nadále čekat na ten den, o 

kterém ví jen Otec.  Končí i další rok v naší farnosti. 

Během tohoto roku jsme slavili 750 let přítomnosti 

augustiniánů v ČR a putovali jsme po místech, kde 

augustiniáni působili, modlili jsme se za ně a 

uvědomili jsme si, že jsme součástí historie a 

nemůžeme na to zapomínat.  Byla to pro nás velká 

milost. Také jsme začali slavit rok víry a spolu s tím  

misie v naší farnosti. Od září začala „fungovat“ 

misijní skupina a zároveň skupina modlitební. Práce 

obou skupin je viditelná: na období od ledna už je přichystán plán a máme spoustu nápadů pro 

misie na veřejnosti (ad gentes) od Velikonoc. Začátkem ledna zahajujeme druhou etapu, kterou 

je obnova každého farníka. Zahájíme ji tím, že v sobotu 12. ledna budeme mít farní pouť do 

kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně. Jak asi víte, roku 2013 slavíme 1150 let od příchodu 

Cyrila a Metoděje, a význam pouti není třeba vysvětlovat. Chtěli bychom, aby se pouti 

zúčastnilo co nejvíce farníků. A pak jste všichni pozváni zapojit se do misijní programu, beze 

strachu, s důvěrou, že být křesťanem znamená být na cestě a být připraven přijímat všechno, co 

nám Bůh nabízí. Bůh je pořad nový a jestliže my se neobnovíme, jsme od Něho daleko! 

 

Požehnané vánoce a do nového roku s chutí! 
 

P. Vít M. Marciniec. 

Farář 

 

Mějte v srdci to, co pronášíte ústy 

 
Byl jsem na koncertě ve sv. Dobrotivé. Byl to koncert na ukončení oslav 750 let od založení 

kostela. V kostele bylo více než 500 lidí. Normálně v sobotu do kostela chodí jen nejvýše 12 

lidí. Pozdravil jsem návštěvníky a řekl jsem jim, že by bylo dobré v sobotu chodit do kostela 

také na mši sv. Oni se smáli!  

Pak následoval krásný koncert. Lidé byli nadšení. Zpívaly děti a mládež z místní školy. Byl to i 

duchovní zážitek! 

 

Když jsem poslouchal písně, vzpomněl jsem si na větu z řehole sv. Augustina, která říká: 

„Mějte v srdci to, co pronášíte ústy“. Zpívaly se koledy, pořád o Něm, pořád o Jeho tajemství, 

o Jeho vtělení z Panny Marie. A co tento zpěv dělá s námi, s našimi srdci?  Zpíváme a nic se 

pak neděje…?  Jaký je pak smysl zpěvu?  

 

Slavíme Vánoce a budeme zpívat koledy. Přeji nám všem, abychom opravdu to, co zpíváme, 

měli také v srdci a pak na základě toho žili!  

 
P. Juan, OSA 
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Misie u sv. Tomáše 
2012/2013 Rok víry 

Rok Eucharistie 

Rok sv. Cyrila a Metoděje 

2. etapa: Misie ad intra - mezi farníky kostela 
 

Od Vánoc do Velikonoc 

 

Předprogram:  

 

V neděli 23.12. představíme misijní a modlitební skupinu.  

Pan farář daruje vánoční dar farníkům - „katechismus“  

Od 24.12. bude Jezulátko putovat po rodinách jako "misionář" s možností, aby se s ním při návštěvě v těchto 

rodinách setkali i další členové farnosti 

26.12. požehnání poutníků před cestou do Compostely: pouť bude obětovaná za misie. Možnost přinést 

přímluvy nebo prosby, za co byste chtěli, aby se tam poutníci modlili 

Vánoční kázání: Jsme farnost v misii! 

Projekt „Služba u Betléma“: Hlídat Betlém v kostele a přitom mít čas pro lidi, kteří přicházejí.  

 

Program: 

Oficiální začátek 12. ledna: Farní pouť do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně (14:30 hodin) 

13. ledna:  Obnova křestního slibu ve farnosti jako začátek našeho úsilí o obnovu 

 Duchovní obnova farnosti – exercicie na každý den (začátek 13. ledna). Pravidelná setkání v úterý od 19:30 

hodin (Oblast misijního programu: Žít) 

 Augustiniánský týden: Téma víra a Eucharistie (22.-26.4.2013) 

 Postní kázání na téma „víra“: 18.2.; 24.2.; 3.3.; 10.3.; 17.3. (Oblast misijního programu: Věřit) 

 Možnost se zapojit do sobotního programu pro bezdomovce, pravidelného úklidu části kostela anebo do 

jiné sociální akce během postní doby. Nabídnout seznam možností a prosit farníky, aby oznámili, co 

mohou nabídnout (Oblast misijního programu: Pomáhat - charita) 

 Projekt „animátor“: Vytváření sítě mezi lidmi, kteří „sedí“ blízko v kostele  

 Modlitba za misie každou neděli na konci přímluv 

 Modlitba za konkrétní potřeby farníků: „zeď nářků“, anebo „služba důvěry“ ( 2 lidé k dispozici v neděli 

dopoledne) 

 Dokončení: Farní pouť na Velehrad (?) (Oblast misijního programu: Oslavit) 

 

Pravidelnost:  

 Týdenní setkání  

 Nedělní mše sv.  

 

Prostředky 

 Materiály v Tolle Lege na téma víra 

 Obrazovka před kostelem 

 Velký plakát, který připomíná, že máme misie 

 

Narozeniny v lednu:  
5. Maria Hradecká; 6. Jaroslav Peterka; 10. Marie Szadicowska; 17. Anna Strnadlová; 22. Jan Trefný; 25. Ferdinand 

Uberall; 27. Hana Dvořáková; 28. David Brusil; 30. Tomáš Petr. Přejeme jim všechno nejlepší a modlíme se za jejich 

úmysly 
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PUTOVÁNÍ  JEZULÁTKA PO  RODINÁCH 

zahájení 24.12.2012 – Štědrý den 
Pokračujeme v naší již každoroční tradici putování Jezulátka po rodinách, kdy se tímto symbolem obdarování 

připojujeme k těm, kteří se radují z příchodu Dítěte, které přichází z nebe a nabízí svou lásku a přátelství.   

Začneme na Štědrý den 24. prosince 2012, kdy si první rodina převezme sošku po slavnostní mši svaté v 16 

hodin a  v průběhu celé vánoční doby až do 2. února 2013 bude následovat vzájemné předávání mezi rodinami.  

Můžete se zapsat do seznamu v refektáři. 

  

POMOCNÉ RUCE 
V nejbližší době chceme organizovat vzájemnou pomoc mezi farníky. Jejím účelem bude zajistit rychlou, 

účinnou a samozřejmě bezplatnou výpomoc všem potřebným v běžných i složitějších životních situacích. 

Senioři, nemocní, lidé se sníženou pohyblivostí, osamělí, potřebují někdy pomoci s úklidem, provést drobné 

údržbářské práce, nakoupit, odvézt např. do kostela, k lékaři, rodiče pohlídat jednorázově malé děti, někteří 

z nás by potřebovali radu v právnických, ekonomických a jiných záležitostech. Sledujte proto pozorně 

informace - pod heslem POMOCNÉ RUCE. 

Když se řekne Betlém, asi se většině lidí vybaví lidové jesličky 

rozmanitých podob z nejrůznějších materiálů. Původně nešlo o 

hračku, ale o připomínku zásadních okamžiků křesťanství spojených 

s narozením Ježíše v městě Betlémě v Izraeli. To proto, že Ježíš je 

pro křesťany Božím Synem ba dokonce zachráncem, tedy spasitelem, 

mesiášem. A tak vás co nejsrdečněji zveme, abyste přišli do našich 

chrámů a kostelů okusit cosi jedinečného z Vánoc: tajemství i radost, 

které po staletí křesťané prožívají, když slaví narození Ježíše.  

Kalendář a Vánoce  
Naše jesličky připomínají narození Ježíše. Nejstarší zápis o slavení Vánoc je z roku 354 v římském 

chronografu. A není žádné tajemství, že nejde o skutečné datum narození Ježíše. To neznáme. Šlo o den, který 

podle nařízení císaře Aureliána z roku 275 po Kristu má být slaven jako den zrození slunce. Pro křesťany 

nebylo nikdy myslitelné uctívat slunce jako boha. Zato věří, že pravý Bůh je nesmírně milující, proto je dárcem 

existence a života. Ba dokonce jde tak daleko, že se sám stává člověkem – Ježíš se narodí jako lidské bezbranné 

dítě. On je tím pravým sluncem. Příběh Ježíše však nekončí jesličkami, ale nalezne své vyvrcholení o 

Velikonocích. On – Bůh a člověk – bere na sebe všechny lidské viny, bídu, zlo a umírá v úplné vydanosti za 

každého z lidí hrozivou smrtí kříže. Ale Boží mocí smrt překonává a nyní nabízí všem, kdo uvěří v jeho jméno 

dar života. Vánoce jsou tedy úzce spojeny s dramatem Velikonoc a v mnoha ohledech je předznamenávají.  

Lidové  betlémy  

Stavění betlémů lze spojit s římskou bazilikou Santa Maria Maggiore, kde byla vytvořena kopie Betlémské 

jeskyně již v 5. st. po Kristu. Ale vlastní scéna jesliček je asi pozdější. Je spojována se sv. Františkem z Assisi, 

který toužil zakusit atmosféru Vánoc, a tak postavil živý betlém a zde slavil své Vánoce v roce 1223. V našich 

zemích lze mluvit o rozšíření betlémů v rodící se době barokní. Domníváme se, že první jesličky v naší zemi 

byly postaveny v Týnském chrámu v Praze v polovině 16. st. a zdá se, že po zákazu Josefa II. byly právě 

takovéto jesličky vytlačeny z kostelů do domácností. Tím se rodí nový fenomén lidových jesliček. Dnes již jsou 

jesličky běžně v kostelích k vidění. Staví se na konci doby adventní, která trvá čtyři neděle před 25. prosincem 

a je vlastně přípravou na příchod mesiáše. K vidění jsou po celou dobu vánoční, která začíná v předvečer 

slavnosti Narození Páně (Štědrým večerem) a končí slavností Křtu Páně (v roce 2013 je to 13. ledna). V 

některých kostelích zůstávají až do svátku Uvedení Páně do chrámu (2. února). 

Sběratelská soutěž pro děti „Sestav si svůj betlém“  
V každém kostele zapojeném do projektu Betlémy 2012 ( seznam je uveden v brožurce k dispozici v sakristie) 

bude jako malý dárek pro prvních 2 000 dětí připravena jedna papírová figurka z betléma – celkem bude k 

dispozici 20 druhů figurek. Pokud tak navštívíte více betlémů, budete mít více figurek do vlastního betléma, 

který si můžete složit. V dalším ročníku Betlémy 2013 bychom rádi s rozdáváním figurek pokračovali. 
http://vanoce.vira.cz/vanoce/Prazske-betlemy  
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Víš, že…? 
 

* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 10.1. od 19:30  v klášterním refektáři 

 

* Tříkrálová sbírka bude probíhat v Praze od 2. do 10. 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 7.1.2013 

 

* Při mši svaté od 17:00 na slavnost Zjevení Páně zazní Rybova Mše vánoční. 

 

* Dne 17.1. se setká farní rada (budou přizváni i zástupci ostatních komunit) na přípravu Farního shromáždění  

 

* Farní shromáždění se uskuteční 24.1.2013 od 19:30 hodin v refektáři. Je to příležitost zhodnotit  život ve 

farnosti a programovat spolu. 

 

* Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná od 18. do 25. ledna 2013. 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. Téma tohoto roku: Rok víry. 

 

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

v refektáři 

 

* Hledáme 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 byla 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. 

 

* Sbírka papíru na nákup knih do knihovny pro naši školu sv. Augustina. Papíry můžete přinést do kláštera na 

vrátnici. Děkujeme! 

  

* 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. 

 

Farnost sv. Tomáše. 2012 
 

Počet udělení svátosti křtu    88 

 

Počet udělení svátosti biřmování   35 

 

Počet sňatků ve farnosti    31 

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

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

disparitas cultus (s nekřesťanem).......................... 13 

 

Počet osob, jimž bylo uděleno pomazání nemocných     

69 

individuálně ............................................................ 4 

při společné bohoslužbě ........................................ 65 

 

Pohřby  do země   10 

 

Obvyklá úhrnná návštěva všech bohoslužeb 

s nedělní platností v celé farnosti   400 

 

 

 

http://www.augustiniani.cz/
mailto:osaprag@augustiniani.cz
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Irské novoroční přání 
 

Abys zůstal ušetřen každého trápení - to ti 

nepřeji, 

ani to, aby tvá cesta byla samá růže 

a aby po tvé tváři neskanula žádná slza; 

abys nezakusil nikdy žádnou bolest - 

ne, nic z toho ti do nového roku nepřeji. 

Vždyť slzy očisťují srdce, utrpení 

zušlechťuje, 

bolest a úzkost tě uvedou do společenství  

s Marií a Dítětem 

a jejich úsměv tě naplní důvěrou. 

 

Mé přání tobě zní spíš takto: 

Kéž bys byl vděčný a provždy uchovával  

ve svém srdci drahocennou vzpomínku na 

dobré věci života; 

abys statečně obstál ve své zkoušce, 

když tvrdě spočine kříž na tvých ramenou, 

když vrchol, k němuž nutno vystoupit, 

se zdá nedosažitelný a světlo naděje mizí; 

aby Boží dary v tobě rostly  

a celý rok ti pomáhaly vnášet radost, sílu  

v duše těch, k nimž tě pojí láska, 

abys měl vždy přítele, který je opravdový  

a je hoden tvého přátelství, jenž ti dodá 

důvěry, 

když síly slábnou a nedostává se ti světla; 

abys vytrval vždy v bouřích a dosáhl tak 

výšin  

a aby tě s Pánem vždy pojila vroucí láska, 

jak On si to s touhou přeje - kvůli tobě.

 

 

Nový Časopis školy sv. Augustina: „Augustínek“ 
 

 Je to časopis, který nás bude pravidelně, dvakrát do roka, seznamovat s nejdůležitějšími 

událostmi ze života školy sv. Augustina; ve kterém bude místo hlavně pro děti, ale i pro učitele, 

přatele a rodiče, to jest pro celou naši školu. Můžete si jej přečíst na 

www.skolasvatehoaugustina.cz  
 

Dobrou chuť 
Kuře na šlehačce 

Máme po svátcích a trochu bychom si potřebovali odpočinout od kuchyně, ale rodina požaduje 

teplé jídlo a tak si vzpomeneme na recepty „ z jednoho hrnce“. 

Do kastrolu, který se dá používat v troubě (ideální jsou silnostěnné kastroly), naskládáme 

kousky kuřete – paličky, křídla, kuřecí řízky – podle toho co máme, osolíme a na to nakrájíme 

syrové brambory, množství odhadujeme podle počtu osob. Opět osolíme, ale opatrně, a 

zalijeme to 250 ml šlehačky. (Pokud toho máme více, dáme šlehačky víc, toto je množství tak 

pro 4 osoby). 

Pod pokličku dáme ještě plát alobalu, přiklopíme a pečeme v troubě 20 minut na maximální 

výkon, pak teplotu snížíme tak na 150-160 stupňů a pečeme bez odklápění 50 – 60 minut, podle 

toho, jaké maso jsme použili. S kostí se peče déle. 

Pak opatrně odklopíme, aby nás neopařila pára (vím, co říkám, zažívám to na vlastní kůži), 

zjistíme stav upečení masa, a pokud je hotovo, tak můžeme servírovat. Jinak to ještě na chvilku 

dáme pod poklicí do trouby. 

Možná to nevypadá od pohledu jako kulinářské speciality na obrázcích, ale ta chuť Vás 

dostane. 

Přeji Vám v Novém roce zdraví, štěstí a spoustu Božího požehnání.          
 Hanka  

http://www.skolasvatehoaugustina.cz/
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BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2012 

24. 12. 2012 pondělí 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 mše svatá" česká/anglická Czech/English  

 

25. 12. 2012 úterý SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 

 09:30 - česká 

11:00 - anglická/English 

12:30 - španělská/Spanish 

17:00 - česká 

 

26. 12. 2012 středa SV. ŠTĚPÁN  
 09:30 - česká  

 

30. 12. 2012 neděle SVÁTEK SVATÉ RODINY 
9:30 – česká s obnovou manželského slibu.  

11:00 - anglická/English 

12:30 - španělská/Spanish 

17:00 - česká 

12:15 – česká  s obnovou manželského slibu. Kostel sv. Josefa 

 

31. 12. 2012 pondělí ZAKONČENÍ OBČANSKÉHO ROKU 

12:15 - česká 

17:00 - česká 

18:00 - anglická/English  

 

1. 1. 2013 úterý SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE, NOVÝ ROK 

 09:30 - česká 

11:00 - anglická/English 

12:30 - španělská/Spanish 

17:00 - česká 

 

6. 1. 2013 neděle SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 
09:30 - česká 

11:00 - anglická/English 

12:30 - španělská/Spanish 

17:00 - česká 

*** 
Zvláštní poděkování redakční radě našeho časopisu a přispěvatelům zpravodajství. Děkujeme! 

 

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/

