
 

Tolle Lege 

 

Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Červenec/Srpen 2015, r. XIX. č. 208 

 

„Buďte bohatými, abyste mohli dávat s dobrým srdcem“ (Sv. Augustin) 
 

EKOLOGICKÉ LETO 

 
 

Začíná léto. Pro mnoho z nás, čas klidnější. Čas, kdy se 

alespoň několik dnů můžeme více věnovat rodině, 

odpočinku, a i sobě: koníčky, čtení, pozorování reality, 

modlitba... 

 

Léto začíná kolísavým počasím. A je také ekologické. Na 

prahu letní doby papež František zveřejnil svou encykliku 

„Laudato si“. První encyklika, která je úplně z jeho 

vlastní ruky (první napsal spolu s papežem Benediktem). 

Téma je aktuální, palčivé: ekologie, péče o stvoření. Lze ji 

jasně zařadit do kontextu „sociálního učení církve“. Mnozí 

ji označí za „průlomovou“. Je to hluboký dokument, ve 

kterém Svatý Otec zaujímá jasné stanovisko a žádá o 

mnoho více odpovědnosti v tomto ohledu. Papež se opírá 

nejen o názory většiny vědců o současné situaci životního prostředí a o reálných nebezpečích, která 

hrozí našemu světu,  ale i o křesťanskou duchovní tradici a teologii. Zdůrazňuje Boží lásku k celému 

stvoření a vzájemné propojení všech tvorů. To propojení, které vedlo svatého Františka, aby chválil 

Boha („Laudato si“) za bratra slunce nebo sestru vodu. Všechno je propojeno. A Svatý Otec nejenom 

žádá o zredukování plynných emisí, ale také připomíná sociální aspekt ekologie, protože jsou to chudí, 

kdo nejvíce trpí dramatickými důsledky, které zhoršování životního prostředí vyvolává. A také 

povzbuzuje, abychom my, každý z nás, znovu našli své místo ve stvoření, a žili v souladu s přírodou, 

přírodnějším způsobem. 

 

Je to velmi zajímavé čtení pro tyto měsíce, kdy často také čteme více než obvykle. A povzbuzuje nás 

k ekologickému létu, kdy si budeme užívat krásu přírody, kde budeme pro sebe hledat přirozenější 

rytmus. Harmonii ve stvoření a ve vlastním srdci, ekologii vnější a vnitřní. 

   

Také rytmus naší farnosti se v létě na pár měsíců uklidní. Předtím chci poděkovat za uplynulý farní 

rok, za vaši účast, podporu a práci. Například za mezinárodní setkání Taizé, Noc kostelů, Dny víry, 

farní slavnosti, liturgii, hodiny náboženství, kurzy, charitu, údržbu kostela, vytváření farního 

společenství a mezilidských vztahů... i když naše činnosti pokračují také v létě, teď se na chvíli 

ohledáme dozadu, a děkujeme vám a Pánu Bohu. Pán Bůh zaplať. Přejeme Vám klidné a jasné léto. 

  
P. Antonio Rivas, OSA 

Farář 
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Potkala jsem… 
 

Michal a jeho žena Jolana utrpěli na pomaturitním setkání průmyslovky šok.  

Michalův spolusedící ve školní lavici a skvělý a čestný kamarád Standa zrovna za souhlasné pozornosti všech 

kolem přesvědčivě vykládá: 

„Prostitutky dělím na šmejd a na ty, které potřebují zabezpečit rodinu. Soňa je úžasná manželka a nejlepší 

matka a bez jejího zaměstnání bychom byli v téhle době na podpoře.“ 

Do „podpory“ mají opravdu daleko: nový dům, každý z manželů drahé auto, děti oblečené do značkových 

obleků v hodnotě vyššího Michalova platu, dovolená v Thajsku, Austrálii, Tichomoří. 

Jolana se Soňou začínaly jako středoškolské učitelky, Soňa po několika letech podala výpověď a potkaly se až 

dneska.  

Soňa je středem obdivu a všeobecného přikyvování: její povolání je jako každé jiné. Ten, kdo by si myslel 

opak, je vlastně jen ubohý konzervativní primitiv, který nedokáže zabezpečit pořádně potřeby vlastní rodiny na 

úrovni. 

E.B. 

Prázdniny 2015 
 

„Chtěl jsem vám říci jedno slovo, a tím slovem je radost. Tam, kde jsou zasvěcené osoby, tam je vždy radost!“   
Uvedená slova zaznívají v poselství papeže Františka k „Roku zasvěceného života“ - k roku, který právě prožíváme. 
Jsme na počátku prázdnin - magické slovo, které v nás vyvolá pocity radosti z nadcházejících dnů volna, klidu, poznávání 
nových lidí, nových zemí, setkávání se s přáteli, s příbuznými… Radost z četby pěkné knihy, radost z pocitu, že patříme do 
augustiniánské farnosti.  
 
Všude, kam se v průběhu prázdnin podíváme, měla by z nás vyzařovat radost. A při svých cestách si připomeňme 
„Modlitbu na prstech ruky“ (papež František nabízí jednoduchý způsob modlitby, abychom při ní nezapomněli na důležité 
věci. Sám tento „návod“ již mnoho let používá. Je k tomu zapotřebí pěti prstů naší ruky). 
 

1) Palec je prst směrem k vám. Proto se začínáme modlit za ty, kteří jsou nám nejblíže. Jsou to lidé, které si 
pamatujeme nejlépe. Modlitba za naše milované je „sladká povinnost“. 

2) Další prst je ukazováček. Modlete se za ty, kdo učí, vzdělávají a léčí. Do této kategorie patří učitelé, profesoři, 
lékaři a kněží. Potřebují podporu a moudrost, aby určovali ostatním správný směr. Vždy na ně pamatujte ve svých 
modlitbách. 

3) Další prst – prostředníček – je nejvyšší. Připomíná naše vůdce. Modlete se za prezidenta, poslance, podnikatele a 
vedoucí pracovníky. Jsou to lidé, kteří řídí osud našeho národa a ovlivňují veřejné mínění…. Právě oni potřebují 
Boží vedení. 

4) Čtvrtý prst je prsteníček. Mnozí se budou divit, ale je to náš nejslabší prst, každý učitel klavíru to může potvrdit. 
Ten je tam, aby nám připomněl modlitbu za slabé, za ty, kteří se potýkají s problémy a za nemocné. Oni potřebují 
naše modlitby ve dne i v noci. Modliteb pro ně nebude nikdy dost.  A je to pozvání i k modlitbě za manželské páry.¨ 

5) A konečně je tu náš malý prst, nejmenší ze všech malíček. Musíte se vnímat malými před Bohem a bližními. Jak 
říká Bible, „poslední budou první“. Malíček nám připomíná, abychom se modlili za sebe…..Poté, co jsme se modlili 
za všechny ostatní…. 

                                                                                                                                                      M.H.  

 

 

Kněz musí být velký i malý,  

Ušlechtilého ducha, jako by byl královské 

krve, 

Prostý a přirozený, jako by byl venkovanem, 

Hrdinně bojovat sám se sebou, 

Musí být mužem, který se utkal s Bohem, 

Zdrojem posvěcení, 

Omilostněným hříšníkem, 

Mužem, který ovládá své touhy, 

Služebníkem bojácných a slabých, 

Který se neskloní před mocnými, 

Ale pokloní se před chudáky. 
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Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1, 
uskutečněného dne 21.června 2015 v 19,00 hod. 

 

* Zhodnocení činnosti ve farnosti za období leden – červen 2015 

P. Antonio poděkoval za aktivní spolupráci v průběhu tohoto pololetí 

- Hlavní událostí  konce prosince a zač. ledna byla  „Pouť důvěry – setkání s komunitou Taize, které se 

uskutečnila v Praze od 28.12.2014 do 2.1.2015. P. Antonio tuto událost hodnotil velmi pozitivně, naše farnost 

se aktivně zapojila v průběhu konání celé akce. 

-  Noc kostelů (29.5.2015) – P.Antonio poděkoval za aktivní zapojení misijních skupin (nejen česká, ale i 

španělská a anglická) a členů fraternity. Účast na „Noci kostelů 2015“ byla velká - 3 362 lidí. Opět byl kladně 

hodnocen náš způsob „preevangelizace Svatotomášským pivem“, návštěvníci  oproti loňskému roku nejevili 

velký zájem o modlitbu, eventuelně o společnou adoraci, naopak byla velmi dobrá účast rodin s dětmi, svíčky 

v presbytáři a putování světla mezi kostelem Nejsvětějšího Salvátora a kostelem sv. Tomáše.  

- Dny víry 30.5.-6.6.2015 –  náš kostel byl pořadateli ustanoven jako kostel pro školy, kde se prezentovala 

interaktivní výstava o P.J.G.Mendelovi a v refektáři probíhaly přednášky (o Janu Husovi, o sexualitě 

mládeže…) - účast pražských škol byla opravdu malá (např. ani škola Josefská i přes osobní pozvání P.Juana se 

této akce nezúčastnila). 

Členové farnosti se zúčastnili „24 hodinové adorace před Nejsvětější Svátostí“ v kostele sv.Josefa (pondělí 1.6. 

14,00 - úterý 2.6.14,00) 

- v sobotu 6.6.2015 se uskutečnily farní slavnosti na Kampě;účast nebyla velká (bylo velké horko) 

- nutno se zamyslet, zda farní slavnosti i v budoucnu konat na Kampě (nebo někde jinde, např. na Ladronce, 

kde je lepší možnost parkování atd.) nebo v rámci kláštera v ambitech. Štěpánka Pěnkavová navrhuje konat 

farní slavnosti v pozdním podzimu, event. v zimě, kdy většina rodin s dětmi je v Praze, neodjíždí na víkendy na 

chalupy atd. 

Opět se otevřela otázka, zda by nebylo vhodné při nedělních mších svatých pro menší děti připravit v kapli 

program, aby se „nenudily“ a aby rodiče mohli lépe prožít mši svatou……  

-Letošní „Corpus Christi“ – pouť Malou Stranou – měla velkou účast farníků ze všech tří komunit 

-o- 

V naší farnosti ubývá seniorů, kteří se pravidelně modlili a docházeli na polední bohoslužby; zaměřit se na 

práci se seniory 

- nedělní mše sv. u sv. Mikuláše ve 20,30 jsou hojně navštěvované, od října nebude ve farnosti působit 

P.Vojtěch Eliáš (na 4 roky odchází do Anglie) a čeká se, kdo eventuelně bude ustanoven za něj. 

V září uskutečnit schůzku se zástupci všech kostelů v naší farnosti a dohodnout časy bohoslužeb, aby 

nedocházelo k duplicitě …. A dle této dohody upravit např. časy večerních bohoslužeb. 

-o- 

Zahájení činností  ve farnosti bude v pondělí 14.9.2015 

- v sobotu 19.9. se uskuteční pouť  naší augustiniánské farnosti na Svatou Horu v rámci „Roku zasvěceného 

života“ 

- v říjnu (15.-17.10.2015) se v Brně uskuteční „Národní eucharistický kongres“, který vyvrcholí v sobotu 

17.10.2015 mší svatou na Zelném trhu v Brně. Návrh, abychom uskutečnili v rámci těchto dnů zájezd do Brna 

s návštěvou komunity augustiniánů působících v Brně  

- P.Filip OPraem informoval o tom, že premostráti slaví 900 let od obrácení sv. Norberta a je možné získávat 

plnomocné odpustky 

                                                                                                                                                          Zapsala: Marie 

Hradecká  
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„Slavíme, protože jsme věřící!“  

 

Farní slavnosti měly letos motto „Slavíme, protože jsme věřící“. Letos již po dvanácté jsme se společně sešli, 

abychom se mohli v kruhu svých přátel radovat, oslavovat, a pozvat k této slavnosti i ostatní. Letošní slavnosti 

byly také výjimečné tím, že představovaly pro nás vyvrcholení Dnů víry. Počasí nám – na rozdíl od desátých 

slavností – přálo, nebe bez mráčku, vymalovaná modrá obloha. Ale toho tepla bylo až trochu moc, tropická 

vedra způsobila, že na začátek slavností přišlo málo lidí. Teď už chápeme, proč jižní národy dodržují polední 

siestu. Slavnost zahájila mše sv., kterou celebroval P. Antonio, koncelebranty byli P. Juan a P. Jozef. Byla to 

vlastně taková polní mše, v polních podmínkách. Při mši svaté byly zvláštní přímluvy, mimo jiné i za toto 

město a Malou Stranu. Po mši svaté následovala menší pauza a vrchní šéf grilu (P. Juan) začal grilovat. Vůně 

grilovaného masa přilákala i kolemjdoucí, ale největší přitažlivost měl stánek s nápoji – kde vítězilo 

Svatotomášské pivo (náš tajný preevangelizační nástroj) a také výborná domácí citronová limonáda. Po 

společném obědě byl na řadě kulturní program. Zahájil Svatotomášský sbor, opět Václav Brčák se svou trubkou 

a fanfárami a sbor napochodoval za zvuků svatováclavského chorálu. Na rozdíl od Noci kostelů byl program 

spíše světštější, renesanční tance, písně. Výkon sklidil po právu potlesk posluchačů. Posluchači si mohli vybrat, 

nabídka hudebních žánrů byla opravdu rozmanitá. Reprodukovaná hudba – rock, kapela Ztracenka, a další. Děti 

si slavnosti opravdu užívaly. Mohly si zasoutěžit, malovat, tancovat. I když nepřišel oblíbený klaun Roberto, o 

nic nepřišly. Díky hbitým rukám paní Thumové se děti vyzdobily jako např. Spiderman, holčičky volily spíše 

okrasné květinky na tvář. Ty malůvky byly tak pěkné, že někteří dospělí neodolali a nechali se také přizdobit na 

tváři – květinky, myš. Ovšem nejlépe vyzdobený (asi měl protekci) byl P. Juan, se svým netopýrem. Piňatas 

byly letos v podobě truhličky, která skrývala úžasné poklady – sladkosti a malé hračky. Úsilí všech 

zúčastněných dětí bylo odměněno. V ukázce tanců jednoznačně zvítězilo argentinské tango. Na značně 

stísněném prostoru tanečníci suverénně zvládli všechny možné figury. Jejich příkladu následovali i někteří 

farníci, kteří spontánně začali tancovat na trávníku. Den se nachýlil k večeru a naše slavnost končila. Někteří 

z nás pokračovali dále na zakončení Dnů víry, na koncert Hradišťanu na Staroměstské nám. a do kostela 

Nejsvětějšího Salvátora. Uklidili jsme, rozloučili se. Ale ne nadlouho. V neděli půjdeme doprovodit Pána 

ulicemi Malé Strany při slavnosti Corpus Christi. 

Jiřina K.  

Zlaté pravidlo - jak pěstovat správné vztahy s ostatními lidmi 
 

 

Takto vše, co chcete, aby lidé dělali vám, dělejte vy sami jim: hle, to je Zákon i Proroci. (Mt 7, 12) 

 

Tento nejznámější Ježíšův výrok tvoří samotný vrchol sociální etiky a je základem dobrých a fungujících 

vztahů. Říká se, že císař Alexander Severus ho nechal napsat na zeď zlatým písmem. Snad proto je znám jako 

"zlaté pravidlo". 

 

 

Denně jezdím tramvají kolem Malostranského hřbitova, který je kvůli rekonstrukci zčásti zakryt 

dřevotřískovými deskami. Brzy se na nich objevily velké černé nápisy nastříkané sprejem: "Nemít rád není 

cesta." Proč si tolik komplikujeme slova i život negativním přístupem? O co je snažší napsat a pomyslet si: 

"Mít rád je cesta!" 

 

Mnozí myslitelé vyučovali myšlenku zlatého pravidla právě v negativní verzi. Konfucius (5. století př. n.l.)  

řekl: "Nedělej jiným, co nechceš, aby oni dělali tobě." Stoikové nabádali: "Co nechceš, aby druzí dělali tobě, to 

nedělej ty jim." Epiktétos učil: "Čemu se sám vyhýbáš, tomu nevystavuj druhé." Starozákonní apokryf říká: 

"Co sám nenávidíš, nikomu nečiň!" (Tob 4,15). 

 

Ježíš byl první, kdo tento výrok formuloval pozitivně. Takové pozitivní vyjádření nikde ve starověké 

literatuře nenacházíme. Pozitivní forma je mnohem pronikavější. Negativní forma říká: "Nechci nikomu 

ublížit." Dovoluje nám ovšem, abychom zůstali nečinní. Mnozí mají pocit, že nejsou "hříšníci", protože 

nezabíjejí, neloupí a nikomu záměrně neubližují. Následovníci Kristovi jsou ovšem povoláni k něčemu 

mnohem vyššímu. Nestačí, abychom říkali: "Nikomu nechci ublížit"; jsme povoláni k tomu, abychom řekli: 
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"Udělám vše, abych druhému pomohl." Nestačí kupříkladu, že nerozvracíme manželství. Máme je také 

pomáhat dávat dohromady. Nestačí nekrást, ale máme štědře dávat. Nestačí neubližovat našim bližním, naopak 

jim máme pomáhat. 

 

Ježíš si je vědom, že v našich životech působí mocná síla sebelásky. Jsme sebestřední, chráníme sami sebe a 

prosazujeme své zájmy. Ježíš nás vyzývá, abychom druhé milovali stejně, jako milujeme sami sebe. Máme si 

klást otázku: "Jak bych si přál, aby se mnou v takové situaci zacházeli?" 

 

Ježíš netvrdí, že pravidlo ruší nebo nahrazuje Zákon a Proroky. Podrobnosti nás chrání před sentimentalitou, ale 

obecné principy nás chrání před zákonictvím. Pravidla a ustanovení nás nesmí uhranout a nemáme je plnit 

mechanicky. Každé podrobné nařízení je pouhou ilustrací velkého obecného principu, kterému zde Ježíš učí. 

Smyslem Ježíšova pravidla je přivést nás k tomu, abychom svého bližního milovali jako sami sebe. 

 

Taková láska je možná, jen pokud Bůh sám vylije svou lásku na nás. "My milujeme, protože Bůh napřed 

miloval nás" (1 Jan 4,19). Zakoušíme-li jeho lásku, dokážeme díky němu milovat jiné jako sebe sama. Kdyby 

církev takto žila, svět by uvěřil. Kyby se tímto pravidlem řídil každý, neexistovalo by otroctví, války, loupeže či 

lhaní - pouze spravedlnost a láska. Společnost by se proměnila. 

 
(Zpracováno podle knihy: Nicky Gumbel, "Ježíšův životní styl", kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství v r. 2014). 

Helena K.  

 

Červencová výročí 
 

Blíží se červenec, doba toužebně očekávaných prázdnin i dovolených, ale zároveň i doba,  kdy si pravidelně 

připomínáme dvě pro nás významná výročí.  

Před dvěma lety, 5. července, jsme si připomněli 1 150 let od příchodu věrozvěstů, bratrů Cyrila a Metoděje, na 

Velkou Moravu. Letos si o den později připomeneme 600. výročí mučednické smrti Jana Husa, kazatele, 

církevního reformátora a rektora Karlovy univerzity.  

 

A právě Karlova univerzita připravila k tomuto kulatému výročí zajímavou výstavu, kterou můžeme navštívit 

až do 28. července v Křížové chodbě Karolina na Ovocném trhu. Informační panely o životě a odkazu Mistra 

Jana Husa jsou v češtině a v angličtině, součástí výstavy je i filmová projekce v češtině. Vstupné na výstavu je 

dobrovolné. 

 

Některé myšlenky Mistra Jana jsou nadčasové, platné i nyní. Když byl zvolen rektorem Karlovy univerzity 20. 

října 1409, pronesl tato slova: 

 

„Učme se nikoho neurážet, pro všechny chtít dobro, starší ctít, vrstevníkům nezávidět, vyhýbat se domýšlivosti, 

řídit se rozumem a držet se ctnosti. 

Zachovávejme, co je dovolené, a vyhýbejme se tomu, co je špatné pro naši spásu. 

Nestyďme se mluvit pravdu.  

Nezadržujme slovo, když je ho zapotřebí pro spásu.  

Slovem míru a spravedlnosti se vždy řiďme, aby mír a spravedlnost byly s námi.“ 

 

Co k tomu dodat? Možná Amen. 

 

                                                                                                                                    Zdena 
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Po stopách Krásy a Svatosti  
 - památky, Svatí, more - 

Společná dovolená v Italii 29. srpna - 6. září 2015 
polopenze, ložní prádlo nebo spacák (9.500 Kč?) 

 
29. srpna: sobota: Brno – Pavia  

Odjezd: 18:00 (Mendlovo nám.). (12 hodin.) Příjezd do Pavie. 8:00 nedělní mše sv. u hrobu sv. Augustina. 

Návštěva Certosa di Pavia.  

 

30. srpna: neděli: Pavia - San Gimignano  (Toskánsko) 

Odjezd z Pavie v 15:00. Příjezd do San Gimignano cca. 21:00. Ubytovaní a společné večeře u augustiniánů.  

 

31. srpna: pondělí: San Gimignano – Firenze - San Gimignano 

7:30 Sv. mše. Snídaní. Odjezd do Florencie. Návštěva.  Návrat do San Gimignano a společné večeře. Nocleh v 

San Gimignano. 

 

1. září: úterý: San Gimignano – Pisa – moře - San Gimignano 

7:30 Mše sv. Snídaní. Návštěva Pisy. Moře (Marina di Pisa). Návrat do San Gimignano a společné večeře. 

Nocleh v   S. Gimignano. 

 

2. září: středa: San Gimignano – Siena – Montefalco – Cascia 

7:00 Snídaní. Odjezd do Sieny (Sv. Katarina). Návštěva. Odjezd (13:00) do Montefalca. Návštěva kláštera sv. 

Kláry. Mše sv. Odjezd (19:00) do Cascia. Ubytovaní v Hotel delle Rose. Společné večeře v hotelu. Noční 

Cascia. 

 

3. září: čtvrtek: Cascia – Roccaporena – Cascia  

7:30 snídaní. 8:30 Mše sv. Návštěva Kláštera a Baziliky. Společný oběd v Hotelu. Pěší pouť do rodiště sv. Rity 

(Roccaporena, 5 km). Návštěva a Křížová Cesta. Návrat do Cascie autobusem. Společné večeře v Hotelu. 

 

4. září: pátek: Cascia – Tolentino – Jeskyně Frasassi – Cascia 

7:00 snídaní a Odjezd do Tolentina k sv. Mikulášovi. Návštěva. Mše sv. v 12:00. Společný  oběd u 

augustiniánů. Odjezd k jeskyním (vstup 16:00). Návrat a večera společná v Hotelu. 

5. září, Sobota: Cascia – Assisi - S. Maria degli Angeli – Brno  

7,00 Snídaní. Odjezd do Assisi. Návštěva bazilice sv. Františka a mše sv. Návštěva Assisi. 

 Pěšky k S. Maria degli Angeli-Porciuncula (3,6 km). Odjezd do Brna 18:00. 

 

6. září: neděli: Příjezd do Brna. Mše sv. (7:30/9:00) v Bazilice na Starém Brně. 

 

Přihlášky do 3.8.2015!! 

 

Kontakty:  p. Wit Marciniec  00420 606 282 681, frvit@augustiniani.cz 

                        p. Angelo Lemme 00420 733 622 242, alemme@agostiniani.it                          

mailto:alemme@agostiniani.it
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Víš, že…? 

 

* Všechny činnosti ve farnosti začínají po prázdninách 14. září. 

 

* V úterý 28.7. mše sv. ve 12:15 hodin  za blahořečení P. Augustina Schuberta, OSA (+28.7.1942) 

* V pátek  28.srpna slavíme slavnost sv. Augustina. V kostele sv. Tomáše bude od 12:15 a 19:00 hodin 

slavena poutní mše svatá. 

* Úklid kostela během prázdnin vždy v pátek po 15:00 hodině. Přijďte nám pomoci, pokud máte čas!! 

* Fotografie z letních akcí farnosti budou k prohlédnutí na webu farnosti: www.augustiniani.cz 

* 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.    

* V těchto měsících mají narozeniny tito naši farníci:  

Červenec: Matěj Kučera, 2.; Jan Pech, 7.; Josef Jílek, 9.; Anička a Liduška Brčákovy, 11.; František Futera, 

14.; Marie Lochmanová, 15.; Václav Brčák, 15.; Romana Herzingová, 20.; Andulka Šárová, 23; Marie 

Šindelářová, 30.; Jaroslav Urban, 31. 

 

Srpen: Jakub Kučera, 1.; Jaroslav Urban, 2.; Helena Pajskrová, 4.; Tomáš Hovorka, 8.; Zdeněk Trefný, 16.; 

Marie Jelínková, 16.; Lucie Doležalová, 21.; Jana Pechová, 24.; Natálie Akovantseva, 27.; Jarmila Attlová, 31. 

 

Dobrou chuť! 

       
Broskvový koláč 
 

Na těsto budeme potřebovat: 20 dkg tuku, 2 vejce, 15 dkg moučkového cukru, 1 prdopeč a 40 dkg hladké 

mouky. 

 

Na náplň budeme potřebovat: 2 balíčky vanilkového pudinku, 6 lžic cukru krupice, 600 ml mléka, 40 dkg 

zakysané smetany, 4 ks bílků, 47 dkg broskví ( já jsem použila nektarinky). 

Nejdříve si svaříme mléko s pudinky a se třemi lžícemi cukru, aby nám základ krému vychladl. 

Pak uděláme těsto: ušleháme tuk s cukrem do pěny, postupně vmícháme vejce a mouku s práškem do pečiva - 

ke konci budeme muset těsto trochu dohníst v míse rukou. Rozdělíme ho na dva díly, zabalíme do folie a 

necháme v lednici minimálně půl hodiny odpočívat. 

 

Mezitím si uděláme krém: Zamícháme zakysanou smetanu se zbytkem cukru (3 lžíce), vešleháme vychladlý 

pudink, k této hmotě přidáme nakrájené broskve a opatrně vmícháme sníh ze 4 bílků. 

První část těsta si vyválíme na velikost hlubšího plechu vyloženého pečícím papírem. Vložíme a propícháme 

vidličkou. Naneseme krém a přiklopíme druhým plátem těsta.(Mně se těsto trhalo, tak jsem ten vrchní plát 

pokládala ve třech částech). Opět propícháme vidličkou a pečeme v troubě vyhřáté na cca 170 stupňů asi 45 

minut. Já jsem ho oproti původnímu receptu ještě před pečením potřela rozšlehaným vejcem.  

 

Po vychladnutí necháme koláč v lednici ztuhnout a před podáváním posypeme moučkovým cukrem. 

 

Přeji Vám krásné prožití prázdnin a v září se těším na setkání. 

     

                                                       Dobrou chuť             

Hanka  

   

http://www.augustiniani.cz/
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Právě vyšlo. 
 

Tato kniha vypráví o zkušenostech sv. Augustina a jeho vztahu k vzdělání. I když sv. Augustin žil před mnoha 

staletími, je to stále moderní člověk, který svou pedagogikou a způsobem pochopení vzdělání a výchovy 

dokázal nabídnout pevné směry ve vzdělání, platné pro každou dobu až do dnes. 

Mnohé moderní nápady ve vzdělávání nejsou ničím jiným, než aktualizací pedagogických myšlenek sv. 

Augustina. A to proto, že prožíváme augustiniánskou dobu: dobu změn, dobu těžkostí ve výchově a vzdělání, 

dobu mravního úpadku, dobu spousty hluku a mála ticha, dobu spěchu a mála času pro sebe, dobu rozšíření 

materialismu, v němž se nenajde místo pro Boha. 

Sv. Augustin víc než konkrétní rady nabízí styl vzdělání a pedagogiky ze své osobní zkušenosti, kterou učinil 

jako student, učitel a rodič. Augustin chápe vzdělání jako hledání: sebe a Boha ve společenství stejně 

hledajících lidí jako on sám. A v hledání vždy naslouchání jedinému pravému učiteli, který mluví v srdci 

člověka. 
 

 
 

Knihu můžete zakoupit  na vrátnici kláštera sv. Tomáše anebo v sakristii kostela sv. Tomáše 

 

 
Pro vnitřní potřebu církve vydává 

©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2015  

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/

