
Tolle    Lege 

 

Farnost sv. Tomáše. Praha 1. březen 2014, r. XVIII. č. 193 

„Je lepší milovat s přísností, než klamat s laskavostí“ (Sv. Augustin) 

 

 

Postní doba 2014 s Papežem Františkem: 

 
„On se stal chudým, abychom my zbohatli z jeho chudoby“ ( 2 Kor 8,9) 

( Nejdůležitější body poselství) 

 

Boží styl se projevuje 

jiným způsobem než náš. 

A proč? Protože On je 

láska, která je chápána 

jak touha po blízkosti a 

zároveň jako milosrdná 

láska. 

 

- Byli jsme osvobozeni 

chudobou Ježíše 

- Co je Jeho chudoba? Je 

to právě způsob, jakým 

On nás miluje 

- Jediná bída křesťana je 

nežít jako děti Boží 

- Evangelium se stává 

protikladem duchovní 

bídy 

- Bůh je větší než náš 

hřích. On nás miluje. Jsme stvořeni pro společenství a život věčný 

- Pozvání od Boha je, abychom byli radostnými hlasateli poselství o milosrdenství a naději 

- Celé evangelium je svědectvím o milosrdném Otci pro každého, kdo žije v bídě: hmotné, 

mravní a duchovní 

- Proč půst? Odpověď na otázku: čeho se mohu zbavit, abych pomohl druhým a obohatil je 

svou chudobou? 

- Právě chudoba bolí: nebylo by nic platné dávání bez kající dimenze 
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Potkala jsem… 
Dcera jde navštívit svoji osmdesátiletou maminku do místní nemocnice, která věnuje pacientům 

moderní komplexní péči. Matka si zde doléčuje pásový opar. 

Sestřička jde se starostlivou tváří návštěvě naproti: „Měli byste něco s maminkou dělat. I staří 

lidé musí být duševně činní a na něčem zainteresovaní. My se tady snažíme ji vyprovokovat 

k duševnímu vyžití, ale je vidět, že není zvyklá na duševní zátěž a naše nabídky jí dělají potíže. 

Takhle vám předčasně zakrní. Dělejte s tím něco!“ 

Dcera, která se s matkou viděla naposledy včera, kdy mamince přinesla požadovanou sv. Terezii 

a její „hrady“ a vůbec nezpozorovala úbytek duševních sil, se vyleká. Co se stalo? S obavami 

nakoukne do dveří pokoje, odkud právě odcházejí všechny pacientky na chodbu. Maminka si 

dopisuje těsnopisem poznámky ke „komnatám“ a spiklenecky se usměje: „Teď tu budeme mít 

klid. Všichni jdou na televizi.“ 
E.B. 

 

 

Potkal Kohn Abelese a povídá: "Představěj si tu hrůzu, můj syn se dal pokřtít."  

Abeles na to: "Co mi budou vykládat, můj taky." 

Tak se šli poradit k rabínovi a povídají mu: "Rabi katastrofa, nám se dali kluci pokřtít." 

Rabín jim na to řekne: "Co mi bude vykládat, můj taky."  

A tak zvedli všichni oči k nebi: "Hospodine, co máme dělat? Kluci se nám dali pokřtít." 

Z nebe se ozvalo: "Co mi budete vykládat, můj taky. A já musel kvůli tomu udělat Nový zákon." 

 

 

XIV. Pochod pro život 2014 

Dítě je to nejdražší, co jsme dostali. Jsme pro život. Jsme kreativní. 

 
Každoročního Pochodu pro život v Praze se účastní tisíce lidí. Přicházejí proto, aby každá 

nečekaně těhotná maminka v naší zemi věděla, že jsou zde lidé ochotní jí pomoci. V loňském 

roce přišlo o život dalších 23 tisíc dětí. Možná jen jejich maminkám nikdo neřekl, že na potrat jít 

nemusí. 

 

Pochod pro život začíná 29. března 2014 ve 14:15 na Mariánském náměstí a pokračuje průvodem 

centrem Prahy na Václavské náměstí k soše sv. Václava, kde bude zakončen krátkým 

programem. Od 9 hodin proběhne diskusní panel s osobnostmi veřejného života (Dominikánský 

klášter, Jilská 7a, Praha). 

 

Vzhledem k množství účastníků v minulých letech budou před Pochodem pro život slouženy ve 

12.30 následující mše svaté: 

- Pontifikální mše svatá u sv. Jiljí – kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský 

- Liturgie v řeckokatolické katedrále sv. Klimenta – Ladislav Hučko, apoštolský exarcha 

- Pontifikální mše svatá pro cizojazyčné účastníky u Pražského Jezulátka – Andreas Laun, světící 

biskup salcburský 

 

Pokračuje oprava varhan kostela. Příspěvek je možně poslal na účet: 1942811389/0800 

Var. symb.: 1717. Díky za štědrost. Více informací u Štěpána Svobody. 
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Farnost s augustiniánským charisma. 

Co je to? 

 
 V následujících číslech Tolle Lege budeme postupně představovat, jaké jsou nejdůležitější 

rysy augustiniánské farnosti, abychom si uvědomili, v čem by měla naše farnost být zvláštní ve 

srovnání s ostatními farnostmi. 

 

Farnost je viditelným znamením univerzální Církve; „je samotnou Církví, jež žije v domovech 

svých synů a dcer". Jako taková je tedy odrazem Církve, Božího lidu, což je tajemství 

uskutečňované ve společenství a orientované na plnění jejího poslání. 

 

a) Tajemství: Církev je svátostné pokračování spasitelského Otcova tajemství, zjeveného Synem 

v plnosti časů, její hybnou silou je pak Duch svatý. 

 

b) Společenství: Jde o společenství věřících s Ježíšem Kristem a skrze něj, s ním a v něm;  o 

společenství s Otcem v Duchu Svatém, dále pak o vzájemné společenství věřících. 

 

c) Poslání: Kristus přikázal své Církvi, aby jejím posláním byla evangelizace. Ona sama je pak 

zárodkem Božího království na zemi. 
(Pokračování příště) 

Poděkování 
Děkujeme srdečně všem, kteří se účastní pravidelného úklidu našeho kostela. Jmenovitě bychom 

rádi poděkovali pí. Urbanové a pí. Skružné. Dále Dr. Bambasovi za květinovou výzdobu u oltáře 

sv. Rity a rodině Trefných, kteří se starají o výzdobu hlavního oltáře. Nesmíme zapomenout 

poděkovat pí. Kolmanové a její kamarádce za starost o naše Pražské Jezulátko. V neposlední řadě 

děkujeme pí. Koutské za pravidelný úklid v kapli sv. Doroty. Ještě jednou děkujeme nejen všem 

jmenovaným, ale i nepravidelným dobrovolníkům a jejich nasazení. 
František Futera 

          kostelník 

Na co se chystáme? 
XVI. Augustiniánský týden (22.4.- 

26.4.2014) 

 „Sv. Augustin a vzdělání. Augustiniánská 

pedagogika“ 

 

Noc kostelů (23.5.2014) 

 

XVII. Pouť do sv. Dobrotivé (31.5.2014) 

 

11. Farní slavnosti kostela sv. Tomáše 

Park Kampa. Sobota 7.6.2014. 

 

TÁBOR 2014 

Zaječov 1. – 9. července 2014 

 

 Kněžské svěceni br. Jozefa  Ržoncy 

v sobotu 12.7.2014! 

V tomto měsíci mají narozeniny tito naši farníci: 

3.3. Andulka Kokošková; 5.3. Michal Polák; 6.3. Jakub Urban; 10.3. Carmen Paděrová; 12.3. 

Lucie Svobodová; 13.3. Markéta Kučerová; 15.3. Štěpán Svoboda; 18.3. Michal Polák; 24.3. 

Štěpán Doležal; 26.3. Anna Svobodová; 28.3. Miloš Kopa; 28.3. Vojtěch Verner; 31.3. Alžběta 

Týndlová. 
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LIDIČKY 
Vážení čtenáři,  

 

vzhledem k tomu, že Tolle Lege nenabízí dostatečný prostor pro delší pastorační 

článek a redukování takových článků je spíše ke škodě, byl zřízen pastorační web 

www.lidicky.estranky.cz. Tento web je starší projekt, který jsem vedl. Jedná se o 

křesťanskou on-line poradnu. Toto poradenství jsem vedl na internetu po šest let za 

podpory mé maminky a setkalo se s úspěchem, neboť web byl křesťanský, ale nebyl 

jen pro křesťany. Měl formu evangelizační, neboť tento projekt pomáhal vnášet do 

vztahů hledajících lidí hodnoty evangelia.  

Pár poznámek o poradenství na internetu: 

 

Princip Taťky Šmouly 
Poznal jsem, že některé rodiče velmi trápí, že jejich děti nenaslouchají rodičovským radám a varováním. 

Mladí jednají často úplně naopak. Když někteří rodiče na tento web napsali články, kde se snažili 

zformulovat své rady pro mladé lidi pod hávem přezdívky a v prostředí anonymity internetu, mladí lidé 

často tyto rady shledali užitečnými a dokázali je přijmout díky tomu, že nevěděli, kdo je autorem článku. 

Článek nebyl zkrátka podepsán „tvůj táta“, ale třeba pod přezdívkou Taťka Šmoula. Zvu proto také vás 

rodiče k napsání článků pro mladé lidi!!! A naopak, někdy rodiče chválili článek a přitom ho napsal 

sedmnáctiletý puberťák . (Jen tým webu skutečně věděl, kdo jsou autoři). 

Hledat s hledajícími 

Poradna vznikla z mého osobního hledání. V mládí mě zajímaly dívky a hledal jsem způsoby, jak je 

oslovit a „jak se jim dostat pod kůži“. To byl počátek mého hledání a vznik poradny (za vším hledej ženu 

). Nejdříve jsem byl poradcem na webu www.vetvicka.borec.cz, který bohužel již neexistuje. Bylo nás 

zde víc a vytvořili jsme tým. Chtěli jsme se věnovat také jiným tématům a tak vznikl web/projekt, o 

kterém vám nyní píšu. Později tento web dostal křesťanský ráz, ale zachoval si vizáž a jazyk světskosti. 

Tento web byl jednou z prvních křesťanských on-line poraden v Čechách svého druhu.  Otázky lidí jsme 

brali vážně a bylo zajímavé objevovat odpovědi, které jsme neznali.  

Aktivní poradenství 

Poradenství zde bylo jiného typu. Většinou on-line poradny fungují tak, že napíšete dotaz a pak vám 

někdo napíše odpověď.  Na tomto webu je více cest. Lze psát do diskusního fóra, kde se může více lidí 

podělit o své zkušenosti (pohled z více úhlů). Dále je možné kontaktovat poradce přes chat. 

Nejzákladnější typ kontaktu je přes e-mail. Pokud bylo něco složitějšího, byla tu možnost kontaktovat 

nějakého odborníka či na něj zprostředkovat kontakt. Dále bylo možné promluvit si s někým z jiného 

náboženství či církve (teď se tým opět obnovuje). Aktivní poradenství spočívalo v tom, že jsme lidi 

později kontaktovali a zjišťovali, jak jim doporučení pomohlo či jak se vyvinula jejich situace. Měli jsme 

tedy zpětnou vazbu o efektivitě naší činnosti. Díky tomu se nám podařilo reálně pomoci a též jsme 

s některými lidmi navázali přátelství či oni sami se později zapojili do práce v poradně. Dále tu bylo a 

bude možné najít různé inspirující články. Dá se říci, že se jedná o jakousi křesťanskou linku pomoci, 

založené na důvěře a anonymitě. Vzpomínám, že se díky tomuto projektu podařilo vyřešit následky ze 

zneužívání jedné dívky. Dodnes si uchovávám kopii dopisu s odpuštěním, který zaslala svému strýci a 

kterou mi věnovala na památku jako poděkování za pomoc našemu týmu.  Od té doby si cením internetu a 

jeho anonymity jakožto velkého pomocníka při pastoraci. 

Pozvánka: 
Nyní je tento web po tříleté pauze opět obnoven. Dostal novou vizáž a navíc bude prodchnut 

augustiniánskou spiritualitou. Zvu vás k návštěvě tohoto webu a budu rád, když se podělíte o své životní 

zkušenosti, sepíšete je do článku a pošlete mi ho – to znamená, že tento web můžete tvořit také vy! 

Nevím, jestli tento web dosáhne své popularity z minulosti, ale přál bych si, aby pomohl především 

mladým lidem, jako pomáhal tenkrát.  

         Br. Metoděj Orel 

http://www.lidicky.estranky.cz/
http://www.vetvicka.borec.cz/
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DOBA POSTNÍ – VELIKONOČNÍ KAJÍCÍ DOBA 

 
Ve 2. stol. se křesťané připravovali dvoudenním postem na velikonoční slavnosti. Ve 3. století 

byl zachován velikonoční půst na znamení smutku ve Velký pátek a Bílou sobotu, jak to 

dosvědčuje Hippollyt v Apoštolské tradici. Půst byl přísný: „V pátek a v sobotu zachovávejte 

úplný půst, aniž byste něco pojedli.“ Ve 3. stol. se půst rozšířil na celý Svatý týden. Apoštolská 

konstituce mluví o šestidenním postu o chlebě, vodě, soli a zelenině, v pátek a v sobotu bez jídla 

do kuropění. Půst má ráz smutku podle slov Ježíše: „Bude-li od nich ženich vzat, pak v těch 

dnech se budou postit.“ (Mk 2,20). Apol. Kons. 18,1 byl půst rozšířen na 6 dní, a zdá se, že se 

jednalo o půst na památku utrpení Páně. Středem tohoto postu zůstaly první dva dny třídení 

(pátek, sobota). Augustin tento půst nazývá „paschou“ a předchozích 40 dnů považuje za přípravu 

na paschu.  

 

Ze 4. stol. z listu Dionysia z Alexandrie (364) víme, že nešlo o „úplný půst“. Dionysius si stěžuje, 

že: „Někteří drží půst po celých šest dní, jiní po dva, tři, čtyři dny, někteří žádný.“  

 

Pro první Nicejský koncil (325) je přípravná čtyřicetidenní doba na Velikonoce „Quadragesima 

Paschae“ známá, samozřejmá. Smysl doby je spojen s 40denním Ježíšovým postem po křtu v 

Jordáně. Rovněž odkazuje na 40 dní, kdy se Mojžíš postil na hoře Sinaj (Ex 34,28), prorok Eliáš 

šel na horu Choreb (1Král 19,8); 40 roků putování Izraele pouští.  

 

V Římě se 40ti denní půst prosadil ve 4. století za Lva Velikého, který jeho počátek stanovil na 1. 

neděli postní (initium quadragesimalis ieiunii). 

 

„Čtyřicetidení“ začínalo 6. nedělí před Velikonocemi a končilo na Zelený čtvrtek, kdy se v Římě 

konalo slavnostní přijetí kajícníků. Protože se o nedělích nepostilo, hledalo se v 5. století, jak 

zvýšit počet dní skutečného postu na 40: 

 

 Z tridua se jako postní den vyčlenil Velký pátek a Bílá sobota (36 dnů). Brzy k tomu připojili 4 

dny před první nedělí postní a tím se dospělo k Popeleční středě. Od 10. století byl zvyk udělovat 

popelec na znamení pokání, proto název středy „popeleční“. Název začátku 40 jako „caput 

ieiunii“ se používá od 6.-7. stol. 

 

V 6. století (7. století) vzniklo tzv. „předpostí“, kdy se třem předcházejícím nedělím připisoval 

zvláštní význam, které se jmenovaly (padesátá – „quinquagesima“; šedesátá – „sexagesima“; 

sedmdesátá – „septuagesima“). V tomto předpostí nebyl žádný povinný půst. Při liturgii byla 

roucha ve fialové barvě, nezpívalo se Aleluja, Gloria, Te Deum. R.1969 předpostí odpadá vlivem 

nového liturgického řádu. Souviselo to se stacionárními bohoslužbami v Římě (u Vavřince, Pavla 

a Petra) na základě opakovaných vpádů Gótů a Langobardů, což mělo vést k modlitbám a kajícím 

cvičením. Tento zvyk ovlivnil liturgickou praxi byzantské církve, kdy se nepostilo v neděli a 

sobotu, proto bylo zapotřebí pro 40denní postní dobu osmi týdnů. 

 

Půst spočíval v tom, že se člověk spokojil jenom s jedním jídlem denně, které se jedlo podle 

antického zvyku večer. K tomu se připojila zdrženlivost od masa a vína, mléka, másla, sýra a 
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vajíček. Vrcholným středověkem dochází ke zmírňování postní praxe (doceněním těla ve filozofii 

a teologii). 

 

Postní praxe byla známa jak židům tak i pohanům (Řekové, Římané), ať byla motivována 

nábožensky nebo nenábožensky (léčebná povaha – zdraví). Křesťané navíc v postu viděli: 

 posílení modlitby (sv. Nilus říká: „Modlitba toho, kdo se postí, je jako mladý orel, 

vznášející se povětřím, zatímco modlitba nestřídmého je obtěžkána přílišnou přesyceností 

a klesá dolů“) 

 příprava k přijetí Ducha svatého 

 účinná zbraň v boji proti zlým duchům 

 příprava na náboženské úkony (křest, eucharistie) 

 podmínka pro aktivní pomoc chudým – úspory. 

Starokřesťanská postní praxe 40 v sobě obsahovala snahy o rekonciliaci kajícníků a postupnou 

přípravu katechumenů na přijetí iniciačních svátostí. 

 

II. vatikánský koncil: základní směry reformy 
„Postní doba je zaměřená k přípravě na slavení Velikonoc. Liturgie doby postní připravuje 

katechumeny jejich postupným uváděním do křesťanského života, a věřící připomínáním 

křtu a pokáním, na slavení velikonočního tajemství.“ (VULRK, 27) 

 „V postní době naslouchají věřící horlivěji než jindy Božímu slovu a věnují se modlitbě. 

Tak se pro ně postní doba stává přípravou na slavení velikonočního tajemství, a to jednak 

zvláště připomínáním křtu nebo přípravou na jeho přijetí, jednak pokáním. Tento dvojí ráz 

postní doby ať je v liturgii a v liturgické katechezi postaven do plného světla. Proto: a) ať 

se více uplatní křestní prvky obsažené v postní liturgii; ať se popřípadě obnoví i něco ze 

starší tradice, b) totéž je třeba říci o kajících prvcích. V katechezi je třeba věřícím zároveň 

se společenskými následky hříchu zdůraznit vlastní povahu pokání: mít odpor k hříchu, 

protože uráží Boha. Přitom ať se nepřechází mlčením úloha Církve při pokání a ať se 

vyzývá k modlitbě za hříšníky.“ (SC, 109) 

 Doba postní trvá od Popeleční středy až do začátku mše na památku Večeře Páně na 

Zelený čtvrtek. (VULRK, 28) 

Celkový smysl velikonoční kající doby nám odhaluje nová preface (1. postní) z r. 1968 oproti 

staré. Charakter novosti spočívá u Quadragesimy v eucharistické liturgii, která je obsahově 

obohacena o tématiku pokání, křtu a Kristova umučení. Užívá se fialových rouch a vynechávají 

se radostné Gloria a Aleluja před evangeliem. 

 

Gloria je dědictvím z hymnického pokladu staré církve (z bohaté literatury bohoslužebných 

zpěvů) po vzoru biblických zpěvů – žalmů. Nepatřilo k mešní liturgii původně. V Římě se 

zpívalo jen při obzvlášť slavnostních příležitostech v papežské mši, později i při biskupské mši. 

Od konce 11. století ho směl užívat i prostý kněz při mši slavnostního charakteru. V postní době 

Gloria nebylo nikdy přípustné. 

 

Aleluja spolu s připojeným veršem tvoří druhý mezizpěv před evangeliem. Již ve staré církvi 

bylo aleluja slavnostním prvkem v římské mši. Koncem 4.století se v Římě ještě zpívalo při 
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smutečních bohoslužbách Aleluja, od 5.-6. století bylo Aleluja vypuzené z postních mší. Místo 

toho nastoupil do druhého mezizpěvu zpívaný text „traktus“ – skládal se z řady žalmových veršů. 

Proto se považovaly trakty za vhodné pro postní dobu. Nový misál se přiklání k tomu, aby se 

druhý mezizpěv připravoval na evangelium (holdem Pánu), proto se volí většinou verše z NZ. 

 

Od 10. století byl i zvyk zahalovat obrazy a kříže v době utrpení – od 5. neděle postní zvané 

„smrtné“. Oltář se zahaloval zvláštním suknem na začátku postní doby. Obrazy ukazují svaté v 

nebeské blaženosti a také kříže v románské době představovaly Krista jako vítězného krále. 

K rozšíření zvyku pomohlo, když lid byl popelcem veřejně zařazen mezi kajícníky. 

Víš, že…? 
 

* V neděli 2.3. v 15:30 hodin proběhne v kapli sv. Barbory další koncert Festivalu duchovní 

hudby pod názvem Pocta Antonínu Dvořákovi; účinkuje Verner Collegium a sólisté 

Svatotomášského sboru s varhanním doprovodem Marie Trefné, program z díla Antonína 

Dvořáka. 

* Pozor!!!Modlitba Taizé  tento měsíc se bude konat u sv. Martina ve zdi (evangelický kostel 

na Národní třídě) 6. března v 19:30. Na silvestra tohoto  proběhne v Praze evropské setkání 

mladých komunity Taizé. Po modlitbě bude se o tom hovořit 

* V sobotu 8. 3. jsme všichni pozváni na pracovní brigádu do kláštera sv. Dobrotivé. Sraz v 

9,30 před klášterem.  

* Svátost pomazání nemocných a starších lidí ve farnosti se uskuteční 9. března při mši sv. v 

9,30 hodin. Zájemci, přihlaste se v sakristii. 

* 19. března slavíme slavnost sv. Josefa. Poutní mše svatá ve 12,15 a v 18,00 v kostele sv. 

Josefa. 

* Změna: Večerní mše sv. v neděli bude od 30. 3. od 18,00 hod. 

* Křížová cesta v době postní bude každý pátek a každou neděli v 16,30 v kostele sv. Tomáše. 

* Během postní doby dovrší katechumenát několik mladých lidí (6), kteří, dá-li Pán Bůh, budou 

pokřtěni o Velikonocích. O 3., 4. a 5. neděli postní se budeme za ně modlit vždy při mši sv., kdy 

se budou konat jejich skrutinia. 

* 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: Kniha 

Deuteronomium 

* 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. 

* Podívejte se na web farnosti. Je tam mnoho změn – práce našeho webmastera Jardy Urbana, 

kterému za jeho práci děkujeme! Jsme také na Facebooku.  

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

* 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 

**Postní duchovní obnova pro malostranskou farnost sv. Tomáše se uskuteční v sobotu 15. 

března 2014 od 9:00 hodin v kostele sv. Karla Boromejského (Vlašská ul., sestry boromejky a 

nemocnice Pod Petřínem). Ke kostelu jede autobus č. 292 z Malostranského náměstí. 

**Křížová cesta na Velký Pátek: Mládež našeho kostela připravuje na Velký Pátek křížovou 

cestu/pašije městem. Od 18:15 se hrají Pašije od kostela sv. Tomáše přes Karlův most do kostela 

sv. Františka. Udělejte si čas modlit se s námi. Je to svědectví křesťanského života! 

 

Dobrou chuť! 
Jogurtová bábovka 
Díky nemoci jsem nemohla sníst jogurt a tak mi prošlo datum spotřeby. Bylo mi ho líto vyhodit a tak 

jsem hledala možnost, jak ho upotřebit a našla jsem tento celkem dobrý recept. Výhodou této bábovky je, 

že je hned hotová, že to není tzv. „dusivka“ a že vydrží dlouho vláčná.  

Budeme potřebovat: ½ l polohrubé mouky, ¼ l pískového cukru, 4 vejce, velký bílý jogurt, 1 dcl oleje, 1 

prdopeč, 1 vanilkový cukr, mléko na doředění těsta (množství závisí na řídkosti jogurtu) a trochu kakaa, 

pokud bychom chtěli udělat bábovku mramorovanou. 

Vše smícháme, dáme do vymazané a strouhankou vysypané formy, vložíme do trouby vyhřáté na 160 

stupňů a pečeme zhruba hodinu. Toto těsto můžeme použít, i když bychom chtěli péci muffiny. 

Po upečení necháme zchladnout a posléze vyklopíme. Bábovka nám trochu klesne, zrovna tak, jako se 

s tím setkáváme u bábovek pečených z tvarohu. 

Dobrou chuť!                         

        Hanka 

 

 

který se koná v ambitech kláštera sv. Tomáše,  

Josefská 8,  Praha 1 – Malá Strana 

v sobotu 29. března 2014 od 11,00 – 15,00 hod 

v neděli 30. března 2014 od 10,00 – 15,00 hod 

 

Pro vnitřní potřebu církve vydává 

©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2014  

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/

