
Tolle    Lege 

 

Farnost sv. Tomáše, Praha 1. Květen 2013, r. XVII. č. 184 

„Marie přivedla na svět jediného, církev přináší světlo mnohým, kteří se v jednotě shromažďují pro toho jediného“. (Sv. Augustin) 

 

 

 

KVĚTEN: 

MARIÁNSKÝ MĚSÍC 
 

Je tady tendence „rozdělovat“ naše 

uctívání Boha. To znamená přemýšlet o 

zmrtvýchvstalém Kristu právě o 

Velikonocích nebo uvažovat o zázracích 

Bohočlověka jen o Vánocích před 

betlémskou stájí. Často vidíme v našich 

kostelích, jak rychle opadá používání 

našich velikonočních hymnů během dvou 

nebo tří týdnů  po velikonoční vigilii. Z 

toho důvodu na nás Církev naléhá, 

abychom oslavovali toto Kristovo 

vítězství nad naší smrtí a hříchem nejen o 

slavnosti Nanebevstoupení, ale dále v 

každém dni našeho života. 

 

Tento měsíc květen, který je od 18. století 

ustanoven jako mariánský, je připomínkou úlohy Panny Marie v díle spásy. Za 

prvé, ona sama byla vykoupena, protože sama byla svědkem utrpení, smrti a 

vzkříšení jejího Syna.  Za druhé, jelikož jsme se podle vysloveného přání jejího 

Syna (Jan 19: 26-27) stali její vlastní rodinou, je její prostřednictví tak silné, jako je 

milostivé. 

 

Takto doprovázeni Marií skrze svatá tajemství našeho vykoupení, prosme ji, 

abychom na její přímluvu byli jako ona věrni vnuknutím Ducha svatého. Jak řekl 

svatý Ludvík z Montfortu: „Jesliže opravdu milujeme Marii a napodobujeme její 

vírou naplněný život, nevyhnutelně nás přivede do domu Boha, našeho Otce.“ 

P. William S. O.S.A  
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Potkala jsem… 

 

Simona má svůj tajný vzor. Je to statečná holčička z televizní reklamy. Sedí oblečená 

v koupelně, kde se měla koupat a popíjí si dobrou limonádu se jménem Limi, kterou tam má 

schovanou. 

Za zavřenými dveřmi koupelny je slyšet hlas maminky, která volá, jestli už je holčička ve vaně. 

Holčička sedí klidně dál, a neohroženě odpovídá:„Jasně, už se koupu, mami!“ A přitom krásně 

pohrdavě přivře obě oči a lačně se přisaje k hrdlu svého oblíbeného nápoje. Zase na maminku 

vyzrála! A jejími spojenci jsou všechny děti, které se na ni zrovna koukají. 

Simona si ten statečný pohrdavý pohled vzdoru taky vyzkoušela, ale maminka ji zahlídla a 

Simona ani neví, jak jí přiletěl bez varování pohlavek. 

Má teď starost: jak to, že má tak zlou maminku, která vůbec nechápe správné výzvy: Máš na to! 

Jdi za svou chutí! A další. Asi je týrané dítě a bude se muset poradit na lince důvěry. 

Simonina kamarádka Mája o tom všem mluví s paní katechetkou. Ta ji s porozuměním 

vyslechne a zdůrazní dětem, že ona sama televizi nemá, protože dobře ví, jak škodí lidské duši. 

Místo koukání na televizi si čte krásné časopisy, jako na příklad Světlo. Dětem doporučí také 

jeden pěkný časopis. Jmenuje se… 
E.B 

 

Z deníku Kristova vojína - Strom života 
 

 

Drahý strome, ty, který neseš ovoce, po kterém lačním, neboť žádné ovoce, byť sebekrásnější a 

sebeplnější vitamínů, mě nemůže zachránit od smrti, jež mě očekává jako nejvěrnější 

přítelkyně. Strome života, odkud čerpáš svoji sílu? 

Ze země? Pak život ti dává zem, ona je zdrojem tvého 

života, a ty nejsi zdrojem života. Ze slunce? Ani toto 

mocné světlo, životodárné pro lidi, ale ne pro tebe. 

Z deště? Sebevíce zavlažující déšť může pouze 

v slunečním svitu rozzářit tvé zelené listí, ale nemůže 

učinit tvoji mízu více živoucí. 

Krásný, zelený, tiše stojící strome života – kdo tě může 

připravit o tvé ovoce, o tvůj život a učinit tě stromem 

prázdnoty? Poušť? Žár? Sucho? Nikoliv, nic tě nemůže 

připravit o tvé ovoce a tvou mízu, neboť v tobě je 

přítomný sám Bůh – dárce života. 

I kdyby tě vykořenili a poslali raketou do hlubokého 

vesmíru, tvé listí tam bude zelené a tvé ovoce čerstvé a 

pro všechen lid výživné, neboť v tobě je přítomný sám 

Bůh! Ach, Pane Ježíši, jak já se toužím již zakousnout do 

tvého ovoce a jak marná mi připadají pozemská jablíčka. 
         

  

br. Miroslav Pio Orel, OSA 
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2.5.1316 

Posvěcení kostela sv. Tomáše 

 
Po příchodu augustiniánů do Prahy v r. 1278 bylo nutností hledat místo pro trvalou klášterní residenci. Protože 

bratři žili provizorně na Hradčanech, král Václav II. požádal opata Kristiána z Břevnova, aby augustiniánům 

postoupil kostel sv. Doroty a přilehlou kapli sv. Tomáše, nacházející se těsně před hradbami Menšího města 

pražského (Malé Strany). Přesné datum založení tohoto benediktinského komplexu neznáme, ale archeologické 

průzkumy ukazují, že k němu mohlo dojít koncem dvanáctého nebo začátkem třináctého století (zhruba mezi 

lety 1190 - 1210). 1. července 1285 začali augustiniáni, již usazení v této bývalé benediktinské fundaci, 

s povolením pražského biskupa Tobiáše z Bechyně stavět větší kostel a klášter přiléhající k vinici, kterou 

obdrželi darem od benediktinek ze Svatojiřského kláštera. Hlavní stavba byla dokončena v r. 1315; 2. května 

1316 se do nového kostela dostavil král Jan se svým dvorem a kostel byl slavnostně posvěcen kancléřem Svaté 

říše Římské a mohučským arcibiskupem Petrem z Aspeltu za asistence králova strýce Baldwina z Lucemburku, 

trevírského arcibiskupa a kancléře Burgundského vévodství, pražského biskupa Jana IV. z Dražic a 

olomouckého biskupa Petra II. 

Během své dlouhé historie byl náš kostel posvěcen celkem pětkrát, naposledy 13. listopadu r. 2004. Od samého 

svého počátku byl tento dům Boží duchovním domovem lidí ze všech národů, sjednocených v jedné víře jako 

rodina Pána, jako Tělo Kristovo. 

P. William S. Faix, OSA 

Eucharistie a Panna Maria 
Benedikt XVI,  Sacramentum Caritatis 

 

Od Zvěstování po Letnice se Marie z Nazareta ukazuje jako někdo, jehož svoboda je naprosto otevřená 

pro Boží vůli. Její neposkvrněné početí je jasně zjeveno právě v její nepodmíněné podřízenosti Božímu 

slovu. Poslušná víra v odpovědi na Boží dílo utváří její život v každém okamžiku. Jako panna pozorná 

k Božímu slovu žije v dokonalé harmonii s Jeho vůlí; uchovává ve svém srdci jako poklad slova, která 

k ní přišla od Boha, a skládajíc je k sobě jako mozaiku, učí se chápat je a rozumět jim hlouběji (srv. Lk 

2:19, 51); Marie je ta velká Věřící, která se s důvěrou svěřuje do Božích rukou a svou vůli zcela 

podřizuje vůli Boží.  Toto tajemství se prohlubuje, když se stává plnou účastnicí vykupitelského 

poslání Ježíšova. Slovy 2. vatikánského koncilu, „Blahoslavená Panna pokročila na své pouti víry a 

věrně setrvala v jednotě se svým Synem, až v souladu s Božím plánem dospěla až ke svému postoji 

pod Křížem (srv. Jan 19,25); hluboce trpěla se svým Jednorozeným, spojujíc se ve svém mateřském 

srdci s Jeho obětí, a s láskou se připojila k Jeho souhlasu s podáním této oběti, která se z ní zrodila. 

Nakonec byla ona sama Ježíšem Kristem, umírajícím na kříži, darována jako matka Jeho učedníkovi, 

těmito slovy: „Hle, ženo, tvůj syn.“ Od Zvěstování ke Kříži je Marie tou, která přijala Slovo, které se 

skrze ni stalo tělem a bylo nakonec umlčeno ve smrti. Je to nakonec také ona, kdo držela ve svých 

pažích života zbavené tělo Toho, kdo skutečně miloval svoje „až do krajnosti, až do konce“ (Jan 13,1).   

Z toho všeho vyplývá, že kdykoli přistupujeme k Tělu a Krvi Kristově v eucharistické liturgii, 

obracíme se také k ní, která svou dokonalou věrností přijala Kristovu oběť za celou Církev. Koncilní 

Otcové správně vyhlásili, že „Marie slavnostně uvedla Církev v účast na oběti Vykupitele.“ Ona je ta 

Neposkvrněná, která přijímá bezpodmínečně Boží dar a je tak spojena s Jeho vykupitelským dílem. 

Marie z Nazareta, obraz rodící se Církve, je předlohou, vzorem pro každého z nás, kdo jsme pozváni, 

abychom přijali dar, který ze sebe Ježíš vytváří v Eucharistii. 
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Miluj a dělej, co chceš 

Zamyšlení o vzdělání v augustiniánských školách 
 

Co je to vzdělání? Je to proces dávání i 

přijímání; je to pochopení celého života jako 

neustálého hledání: hledání sebe, ostatních a 

Boha jako Toho, kdo dává smysl životu 

každého člověka. 

 

Proces přijímání není jen procesem vnímaní 

nebo získávání informací, ale hlavně formací 

nebo výchovou, a to v hodnotách, které 

prospívají k osobnímu růstu člověka, ale i 

k vytváření civilní společnosti. Je potřeba 

respektovat důstojnost každého člověka 

v pochopení, že  nejdůležitější v tomto 

procesu jsou lidé a ne věci anebo instituce. 

 

Filosofie vzdělávání  věří v systém spoluvýchovy, kde celá vzdělávací komunita spolupracuje 

na výchově dětí a kde učitelé si jsou vědomi, že i oni mohou obohatit své pedagogické působení 

díky svým žákům.   

 

V procesu vzdělávání každého člověka, ne jen dětí a mládeže, má nezastupitelné místo nejen 

učitel anebo vychovatel, ale i prostor a čas, které samy také vzdělávají. Důležité je vnímání 

prostoru jako prvku, kde člověk může najít vlastní identitu a může se cítit v pohodě, protože 

bez pohody není možné opravdu vychovávat. A čas není pouhým měřením hodin, ale hlavně 

přítomností a darem. Čas se stal v našem postmoderním a uspěchaném světě nejdůležitějším 

pokladem každého člověka. Dáváme svůj čas jen těm, kteří jsou pro nás důležití, těm, kteří nám 

za to stojí. Ve výchově dávat „kvalitní čas“ znamená dávat sebe; a to samo už vychovává. Když 

máme čas pro druhé, dokáže je to proměnit, pomůže důvěřovat. A hlavně: když dáváme čas, 

dáváme lásku, která je další podmínkou, ale i cílem vzdělávání. Učit s láskou, učit milovat a být 

milován se pak stane jedinou cestou k tomu, aby člověk mohl být šťastný; to je cíl každého 

vzdělání. 

 

Výchova směřuje k přátelství a společenství, k společnému hledání pravdy, která se stane 

společným majetkem všech, kteří se vzdělávají, žáků i učitele, podle tvrzení sv. Augustina: 

„Pravda není moje ani Tvoje, aby mohla být naše.“ 

 

A jaké pedagogiky k tomu užívat? Pedagogiky naslouchání a chvály jako povzbuzení toho, kdo 

je vychováván, to znamená každého jednotlivého člověka. Věřit, že mi někdo naslouchá, je 

cestou k úspěchu a sebedůvěře. Vedle toho je důležitá schopnost chválit; najít vždy něco, za co 

je možné pochválit, více zdůrazňovat úspěch než neúspěch, a nezapomínat vždy každý úspěch 

oslavit jako povzbuzení k růstu a pokračování v procesu. Co se neoslaví, také se nehodnotí! A 

také je potřeba nebát se projevovat dobrotu a něhu! 
 

P. Juan, OSA 
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Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Tomáše 

Dej Bohu šanci anebo Cesta světla. 

Kostel jako místo setkání s Bohem, mezi sebou a s lidmi, jejichž životní příběh nás může oslovit. Poznejte 

nejen kostel, ale i tyto lidi. Oni mohou být světlem i pro Vás, kteří hledáte a máte „nepokojné srdce“.  

 

17:50 18:00 
Zvonění 

4 zvony kostele sv. Tomáše zdraví   
 

18:00 19:00 

Soutěž pro děti 

Soutěž pro děti a jejich rodiče/prarodiče: „Hledejte důležité symboly v kostele a 

v klášteře“  

 

18:00 23:00 
Výstava 

V kryptě kláštera  
 

18:00 24:00 

Klášterní kavárna 

Mládež od sv. Tomáše Vás všechny srdečně zve do kavárny „V kryptě“. Přijďte, 

těšíme se na Vás! Buďte připraveni nejen na tradiční Svatotomášské pivo, ale i na 

netradiční nabídku různých jiných věcí... Děkujeme!    

 

18:00 23:00 
Prostor ticha 

Kaple sv. Doroty  
 

18:00 23:00 
Pivo sv. Tomáše a klášterní legendy 

V ambitu kláštera  
 

18:00 24:00 
Sv. Augustin dnes! 

Výstava ze života a poselství sv. Augustina. Klášterní ambit   
 

18:30 24:00 

Buď světlem 

Místo pro modlitbu, ztišení, chválu. Nech tady světlo, aby svítilo. Napiš, za co 

chceš, aby se někdo místo Tebe modlil. Rozdávej radost, udělejme velké srdce plné 

světla pro svět, který tolik světlo potřebuje. …   

 

18:30 23:45 

Chceš, aby se někdo za Tebe a s Tebou modlil? 

Možnost rozhovoru s knězem, který se s Tebou a za Tebe modlí. Přines svoje 

starosti, problémy, přímluvy, ale i radosti…, a nechť zůstanou tady v kostele u 

Boha!  

 

18:40 19:00 
Modlitba nešpor 

Modlitba nešpor s komunitou augustiniánů  
 

20:00 21:00 
Svatotomášský sbor. Koncert 

Koncert klasické hudby. Mariánský program (Vittoria, Arcadelt, Josquin, Palestrina) 
 

23:30 23:45 
Kompletář a požehnání 

Ukončení výstavu Nejsvětější Svátosti s modlitbou a závěrečné požehnání   
 

18:00 23:00 

Rozhovor nejen duchovní 

V kapli sv. Barbory jsou lidé, nejen kněží, se kterými se můžete setkat a popovídat 

si. Mají čas jen pro Vás.    

 

http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=21370
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=21358
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=21359
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=21364
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=21365
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=21367
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=21368
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=21371
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=21361
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=21362
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=21360
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=21363
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=21366
http://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=21369
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Víš, že…? 
 

* Modlitba Taizé v naší farnosti první čtvrtek v měsíci - 2. května  2013 od 19:30 hod. 

 

* Celý květen budou po mši sv. ve 12:15 hod májové pobožnosti a litanie k uctění Matky 

Boží Panny Marie.  

 

* 16. května je svátek sv. Jana z Nepomuku. Ve 20:00 hodin jsou zpívané nešpory v kostele. 

Potom bude průvod na Karlově mostě k soše sv. Jana Nepomuckého, kde zpíváme litanie! 

 

* V sobotu 18. května jsme všichni pozváni na pracovní brigádu do kláštera ve sv. 

Dobrotivé. Sraz ve 13:00 před klášterem. Zpět budeme okolo 18 hodin. 

 

* V neděli 19. května budeme společně slavit svátek SVATÉ RITY z CASCIE.  Mše svatá 

bude v 9:30 a při ní budou posvěceny růže sv. Rity. 

 

* Chcete každý den dostat e-mail s malým zamyšlením sv. Augustina? Pošlete nám svou e-

mailovou adresu na osaprag@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: Rok víry 

 

* Potápěčský klub „Barracuda“, spojený s farností, nabízí kursy potápění (systém CMAS) a 

možnost uskutečnit ponory. Zájemci mohou kontaktovat Ramona 774 717 049 nebo Antonia 

608 227 686 

 

V tomto měsíci mají narozeniny tito naši farníci:  
Terezie Trefná 1.; Zdeněk Křenek 2.; Marcel Černý 4.; Terezie Olivová 4.; P. Antonio Rivas, OSA, 6.; P. 

William Faix, OSA 8.; Jakub Korčák 8.; Kateřina Futerová 10.; Marie Šárová 11.; Lenka Olivová 12.; Alžběta 

Korčáková 14.; Ondřej Černý 16.; Eva Brčáková 16.; František Strnadel 19.; Dagmar Urbanová 23.; Ferdinand 

Uberall 24.; Jana Hovorková 30.; Milena Menšíková 30; Maria Trefná 31. 

10. Farní slavnosti kostela sv. Tomáše a školy sv. Augustina 

Park Kampa  

Sobota 1.6.2013. Od 10:00 do 22:00 hodin 
„Dej Bohu šanci! “ 

Koncerty   

Divadelní představení 

Klaun Roberto s programem pro děti a rodinu 

Ukázka tanců z celého světa 

Dílny 

Společné hry pro všechny 

Svědectví křesťasnkého života   

Program pro děti: soutěž v malování, tanec, hry, marionety, piňata 

Program pro rodiny: soutěže, hry, hudba, tanec, petanque  

Občerstvení 
 

A hodně jiných věcí!! 

mailto:osaprag@augustiniani.cz
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Dobrou chuť 

 

Lososový dort 

 
My Češi jsme národem, který při očekávání návštěvy vyrobí chlebíčky. Umíme je, máme je rádi a konečně, je 

to přece český vynález. Ale protože jsme zvídaví a rádi poznáváme něco jiného, vyzkoušejme zase něco 

nového. Recept jsem dostala od Andulky, sama jsem to nedělala, ale ochutnala. Je to neobvyklé, moc dobré, ale 

podle mne syté. 

Suroviny, které budeme potřebovat, si pořídíme v množství podle počtu lidí, které očekáváme, tvar zůstává na 

nás, asi nejlepší je hranatý. Ale myslíme na to, aby se nám to při skládání nerozpadlo a tak to musíme po 

„zednicku“ svázat, plátky chleba skládáme jako cihly, tam, kde byla v minulé řadě díra, tam musí být chleba. A 

neustále ingredience ochutnáváme, abychom nepřesolili anebo nedosolili. 

Budeme potřebovat: toastový chléb, majonézu, marinovaného nebo uzeného lososa (nebo obojí), krevety  

(loupané, vařené), vejce uvařená natvrdo, sýr parmazánského typu, krabí salát ( i ten falešný z tyčinek Surumi), 

smažené bramborové lupínky, citrony.  

A teď už jen skládáme:  

1. vrstva: toustový chléb pomazaný majonézou, na to krabí salát, osolíme, opepříme                                                                                                                                     

2. vrstva: toustový chléb pomazaný majonézou pokryjeme plátky lososa, můžeme posypat ještě vejci 

nakrájenými na menší kousky. Osolíme (opatrně, losos bývá hodně slaný), opepříme a pokapeme 

citronovou šťávou. 

3. vrstva: toustový chléb pomazaný majonézou, na to krevety a vejce nakrájená na kolečka. Řídce to 

„pokropíme“ majonézou. Osolíme, opepříme a pokapeme citronovou šťávou. 

4. vrstva: toustový chléb. 

Povrch potřeme opět majonézou a potřeme i boky, které jemně posypeme rozdrcenými bramborovými lupínky. 

Povrch můžeme zdobit podle talentu, ale jednodušší a praktičtější je posypat to nahrubo nastrouhaným sýrem a 

udělat oblohu na talíři při podávání. Necháme přes noc v lednici odležet a pak už jen opatrně krájíme. 

                                                            Dobrou chuť.                                               

  

Hanka 

 
TÁBOR 2013 

 
Putujeme s Cyrilem a Metodějem 

Zaječov 2.7.-11.7.2013 
 

 

My augustiniáni věříme, že být člověkem a křesťanem je otázkou víry, radosti, svobody, nepoddajnosti a 

osobnosti. Proto pracujeme s dětmi a mládeží, organizujeme pro ně různé aktivity a mezi nimi dětský tábor 

v létě. 

Co žádáme od tábora? Chceme naplnit náš volný čas přáteli, konverzacemi, které nás naplňují, úsměvem, který 

vyjadřuje radost, a setkáními, která nás učí dialogu a pokoji. 

Proto nabídneme:  

Sporty, noční hry a táboráky, dobrodružné dny a výlet, 

dílny, zamyšlení… 

Můžeš si to užít v křesťanském a augustiniánském prostředí, kde budeme 

mít i chvíle pro setkání ve skupinkách, budeme slavit mši sv., modlit se spolu 

a především bavit se. 

Přihlášky posílejte do 1. června na e-mailovou adresu juan@augustiniani.cz

mailto:juan@augustiniani.cz
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XVI. POUŤ DO SV. DOBROTIVÉ  
 

„Blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“ 
(Lk 1,45) 

 

Sobota, 11. května 2013 
 

  

„Pro svou víru přijala Maria andělovo slovo a uvěřila zprávě, že se ve své poslušnosti a oddanosti má stát 

Matkou Boží (srov. Lk 1, 38). Při návštěvě Alžběty předložila Nejvyššímu svůj chvalozpěv za úžasná díla, 

která učinil těm, kdo v něj důvěřují (srov. Lk 1, 46–55). S radostí a rozechvěním porodila svého jediného Syna 

a uchovala přitom své panenství neporušené (srov. Lk 2, 6–7). S důvěrou ve svého manžela Josefa utekla s 

Ježíšem do Egypta, aby ho zde uchránila před Herodovým pronásledováním (srov. Mt 2, 13–15). Se stejnou 

vírou následovala Pána při jeho hlásání a zůstala s ním i po celou cestu na Golgotu (srov. Jan 19, 25–27). Pro 

svou víru Maria okusila plody Ježíšova zmrtvýchvstání a uchovávala všechny vzpomínky ve svém srdci (srov. 

Lk 2, 19.51). Poté je předala Dvanácti, když byli společně s ní shromáždění ve večeřadle a očekávali Ducha 

Svatého (srov. Sk 1, 14; 2, 1–4)“ 

(Benedikt XVI.  Porta fidei, 13) 
 

Program misijní pouti 2013 
 08:30 Odjezd z Prahy 
10:00 Začátek pouti v obci Olešná 
12:00 Příchod do kláštera 
14:00 Poutní mše svatá 
15:00 -18:00 Kulturní a zábavný program  
(Zájemci se mohou přihlásit v sakristii kostela sv. Tomáše, nebo na osaprag@augustinian.cz,  nebo na tel.: 257530556) 

 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ  

20 AUTORŮ VÁM PŘEDSTAVÍ SVÁ NEJLEPŠÍ DÍLA NA VOLNÉ TÉMA  

KDY: 11.května 15:00-18:00 12.května 12:00-18:00  

KDE: Zaječov- klášter Zvěstování Panny Marie  

www.svatadobrotiva.cz  

 

Kulatý stůl:  
 

„Jak církev pomáhá či nepomáhá?” 
Hosté:  
Mgr. Pavel Šímek, zástupce ředitele Charity Praha 

Mgr. Luboš Hošek, ředitel Dívčí katolické školy v Praze 

Sr. Ethna McDermott, práce ve vězení a boj proti obchodování s lidmi 

 
Čtvrtek 9. května od 19 hodin 

v Malostranském gymnáziu (Josefská 7, Praha 1) 
 

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@augustinian.cz
mailto:osaprag@augustiniani.cz
http://www.augustiniani.cz/

