
Tolle    Lege 

 

Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Říjen  2013, r. XVII. č. 188 

„Od toho, který tě učinil, se nevzdaluj, ani kdybys šel k sobě“ (Sv. Augustin) 

 

 

Podzim už pomalu přichází.  Říjen je měsíc růžence.  Už jsme 

začali všechny činnosti ve farnosti.   

 

Mohla by to být tři hesla, o kterých bych chtěl mluvit. Přichází 

podzim, venku začínají být dni kratší a trochu tmavší, což by pro 

nás mělo být výzvou, abychom si připomněli, že jsme pozváni, 

abychom byli světlem tam, kde budeme a s kým budeme.  Možná 

by bylo dobré zamýšlet se nad otázkou, jak mohu byt světlem, 

když venku je tma?  Možná pomůže si uvědomit, že není důležité, 

jestli má žárovka 25 W anebo 60 W, ale že žárovka svítí! 

 

Je to měsíc růžence; připomínejme si Pannu Marii a zkusme se 

denně modlit růženec. Možná se nám zda, že je „jen“ modlitbou opakování a nepochopíme její smysl. 

Modlitba je vždy dobrá, protože je to komunikace. Komunikovat s Marií, „popovídat si“ s ní skrze 

růženec je způsobem, kterým vědomě anebo nevědomě říkáme Marii, jak je ona pro nás důležitá, a jak 

je její přímluva  potřebná v našem životě. Pozvání k tomu máme i od papeže Františka. 

 

Ve farnosti již začaly všechny činnosti. Máme radost z nové skupiny adolescentů ve farnosti, ze 

skupiny mládeže, z pěti nových katechumenů, kteří tento rok začali svou cestu víry. Kéž nám tato 

setkání pomohou upevnit se ve víře. 

 

Jinak nás v tomto měsíci čeká 11.10. naše 1. pivobraní ve farnosti . Je to akce, na kterou chceme 

pozvat všechny lidi, aby poznali nejen augustiniány, ale také několik druhů piva a pivní klášterní 

tradice. Zároveň je to také evangelizační akce v tomto měsíci, který je také měsícem misií (poslední 

neděle je misijní neděle a my se budeme modlit a podporovat naši misii v Kongu).  

 

Ve druhé polovinu tohoto měsíce nás čekají volby do sněmovny. Připomínám, že bychom měli chodit 

k volbám. Osud našeho národa nám nemůže být lhostejný. A volme zodpovědně; nenechme se svést 

populistickými sliby. My ve farnosti se budeme 18.10. modlit za politiky a za  dobré výsledky voleb 

pro naši zemi. 

 

 Na čtení během tohoto měsíce doporučuji encykliku papeže o víře (Lumen fidei) a rozhovor 

s papežem pro časopis Civiltá Cattolica. Oba texty budou k dispozici v sakristii anebo na 

www.radiovaticana.cz.  Nenechte si je ujít! 

 

Ať máme stále nepokojné srdce a rozum otevřený novým věcem! 
P. Vít M. Marciniec, OSA 

Farář  

http://www.radiovaticana.cz/
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Potkala jsem… 

Je to těžké, když člověk nemá nic, čemu se opravdu říká doma. Maminka hledá už léta partnery v hospodách a 

na místním nádraží a tyto často podivné existence jsou v poslední době stále dotěrnější a ohavnější. Nejvíc se 

jich Jana bojí v noci, když si přivedou opilé kamarády, kteří se na ni sápou a smějí se, že je netýkavka. Protože 

nemá kromě matky žádné příbuzné, šla by nejspíš při vyšetřování situace do nějakého ústavu. Neznámá 

budoucnost by ji děsila zrovna tak, jako ji tíží složitá současnost. 

S kamarádkou Lídou ze střední školy chodí Jana tajně do party katolických kamarádů. Je v tom novém světě 

šťastná. Svůj křest a první přijetí Eucharistie čeká s rozechvěním. Zdá se jí, že nalezla způsob, jak může být 

člověkem a ne jen živočichem.  

Dnes se zastaví po odpoledním vyučování a před neradostným návratem domů prvně v kostele poblíž bydliště. 

Jde mezi své - sousedy křesťany. 

Při pozdravení pokoje cítí, že něco není v pořádku: nabízí svoji ruku kolem, ale zachytí jen kosé pohledy. 

Po mši se Jana zdrží rovnáním rozsypané školní tašky, která se jí zachytila popruhem o vyřezávanou ozdobu na 

kostelní lavici. 

V tichu zřetelně slyší dvě známé paní z ulice, které si rozčíleně stěžují v sakristii knězi: „Co nejdřív se té mladé 

Zajíčkové zbavte, až sem zase přijde, každý ví, co je u nich doma za sodomu-gomoru. A určitě má ajds!“ 

Ponížením ztuhlé Janě se zatmí před očima. 

 E.B. 

Božské povinnosti – modlitba 
Má mamka se mě po mých řeholních slibech zeptala, co vlastně jako 

řeholník mohu dělat.  Tuto otázku mi kladlo při mé návštěvě domova mnoho 

kamarádů a kamarádek.  Lidé vědí, co může a měl by dělat kněz, ale prostý 

řeholní bratr? Odpověď na tuto otázku je nádherná, neboť jde k samé podstatě 

života každého věřícího. Odpověděl jsem, že se musím a chci modlit a žehnat.  

Často jsem se setkal s reakcí… „jenom modlit? Není to trochu málo?“ 

Dnešní svět je plný shonu a často se sháníme nejen po penězích, ale také po volných minutách 

k oddechu nebo zábavě. Věnovat osobní čas, ať už jde o těch pár minut či rovnou o zasvěcení celého svého 

života Bohu, je dnes to nejkrásnější, co křesťan může udělat. Ale ne vždy to jde. Když vidím, jak se moji bratři 

v denním shonu zastaví a přijdou do naší konventní kaple či kaple svaté Barbory na modlitby chval a přímluv 

(modlitba breviáře), tak jsem velmi povzbuzen. Když se ve mně probudí starý člověk, tak mi občas tato 

modlitba přijde úsměvná. Jdeme do kaple svaté Barbory, abychom vzali knihu velkou jako cihličku a zpívali 

žalmy a přednášeli Bohu přímluvy ve jménu Ježíše Krista, hlavy církve. Nebylo by snad lepší využít čas 

efektivněji? Udělat nějaké setkání s lidmi? Vyřídit nějakou dokumentaci, která spěchá? Anebo se nechat polapit 

leností a podívat se na „povzbudivé“ zprávy v televizi?  

Důvodů, proč se nemodlit, je spousta, ale důvod, proč se modlit - ten je jen jeden  - a to je Boží láska k nám.  

Kolikrát jen v kostele zaznělo, že Bůh je láska? A kolikrát jen na to zapomeneme… Zapomínáme-li na 

modlitbu, zapomínáme na toho, ke komu má modlitba směřovat a ztrácíme se tak z Boží přítomnosti. Tak 

prostá pravda. A abychom tento trend zvrátili, opět stačí jednoduché a prosté… vyslovit „Otče náš“.  Modlitba 

je pro mě povinností.  Jsem Bohu vděčný, že mám tuto krásnou povinnost, neboť i kdybych nechtěl, jsem volán 

jít do Boží přítomnosti. I kdybych chtěl lenošit, jsem volán do Boží náruče. I kdybych se vší silou vzpíral, jsem 

povolán, abych se modlil: „Pane, otevři mé rty a má ústa tě budou chválit!“  Je to Pán, který otvírá mé rty 

k modlitbě a který mi darovává do úst chvály žalmů, jako je daroval králi Davidovy.  Modlit se – to znamená, 

nechat se prodchnout Bohem.  

Ale nemodlím se jen sám pro sebe či pro moji potěchu, ale ve jménu Těla Kristova – církve. Čím více 

poznávám lidi – farníky, evangelíky, nevěřící či bezbožníky, a poznávám pomaličku více a více jejich životní 

příběhy, strasti a radosti, tím více mohu za ně Bohu nejen děkovat, ale i prosit Boha Otce, aby je zahrnul svou 

milostí a projevil svou božskou moc. Anebo mě Pán třeba inspiruje, co by se dalo dobrého udělat :). Není tedy 

trochu málo tato „titěrná božská povinnost“ modlitby? Myslím, že dnes je třeba více než kdy dříve, aby se 

někdo zastavil u Pána a prosil za ty, co běhají a řekli by mu: „Promiň, Pane, ale teď nemohu. Ale určitě se 

zastavím příště.“  V mém „řeholním diáři“ je vždy položka – modlitba.  Zkus ji zařadit do tvého diáře.  

V naší kapli svaté Barbory se můžete setkat se starobylou, ale živou tradicí zpívání chval a žalmů. Ale o tom až 

v následujícím čísle Tolle Lege .                                                Br. Metoděj Orel, OSA 
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Poznáváme sv. Augustina                
     www.svatyaugustin.cz 

Svatý Augustin – žák, pedagog a ředitel školy 

  

Zlobil Augustin ve škole?  

 

 Pokud však ve škole zlobil, nebo neuměl látku, jeho mnohomluvnost na učitele většinou vůbec 

neplatila a dostal prutem jako ostatní chlapci. Jeho fyzických trestů se skutečně nesmírně bál a zároveň se vždy 

po něm před ostatními chlapci cítil nesnesitelně ponížený a velmi nešťastný. Čím více však po takovém trestu 

plakal, tím více se mu ostatní kamarádi smáli a tím více se mu jeho trauma zvětšovalo a prodlužovalo. Školu i 

svého učitele začal nenávidět, stejně jako skoro všechny předměty, které se tam učil, ať to byla latinská a řecká 

mluvnice, abeceda, nebo počty. Mnohé třídní zákazy a požadavky kantora se mu odmalička zdály nesmyslné, 

nebo nedůstojné, a často býval za jejich nesplnění, nebo porušení bit. Když mnohokrát přišel ze školy za 

smíchu ostatních chlapců v pláči a naříkání domů, a stěžoval si na učitele a rodičům ukazoval své modřiny v 

domění, že ho politují, otec i matka se jeho dětskému neštěstí většinou ještě smáli. Tehdy dosahovala jeho 

žalost vrcholu a v tu chvíli nenáviděl nejen školu, ale i rodiče a celý svět a někde schovaný se úpěnlivě 

modlíval se k Bohu, aby učinil, že druhý den už nebude ve škole bit. I na uvedenou situaci, kdy se rodiče jeho 

bolesti a žalu místo lítosti posmívali, si po mnoha desetiletích ještě s pocitem pokoření jeho tehdejší dětské 

důstojnosti, domnělé nespravedlnosti a ukřivděnosti veřejně stěžuje a o celém tehdejším školským a 

výchovném systému hovoří s opovržením. 

    

Pokud v něm někdy byl pocit určitého provinění, nebo naopak ukřivděnosti a nespravedlnosti, většinou 

se ho bohužel po celý život nedokázal nezbavit, a často si sám takové nepříjemné vzpomínky vyvolával a 

sebelítostivě si je znovu připomínal. Jednou si tak ve svém klášteře vybavil jedno staré domnělé příkoří a 

nepochopení rodičů pro jeho utrpení a svůj příběh vyprávěl několika nejbližším spolubratrům. Před dávnými 

léty se jako dítě v rodném Tagaste zúčastnil velké klukovské bitvy mezi dvěma znepřátelenými pouličními 

partami. Nebojovalo se jinak, než na poli za městem kameny a po boji si mnoho chlapců přineslo domů různé 

krvavé šrámy, boule a další menší úrazy. Augustin přišel domů špinavý, zválený a především s krvácející ránou 

a velkou boulí na hlavě od nepřátelského kamene. Od rodičů a především od matky očekával 

ošetření, konejšení a vůbec účast s jeho zraněním, ovšem rodiče si ho doma vůbec nevšímali a jeho zranění 

nikdo doma nevěnoval žádnou pozornost, přestože jí svým chováním a upozorňováním snažil na sebe upoutat. 

Kdyby si nakonec pozdě večer nevšimla jeho krvácející rány jeho sestra a nezavolala matku, chlapcova zranění 

by si nikdo doma nevšiml. Tehdejší nevšímavost obou jeho rodičů v něm opět zanechala na dlouhá desetiletí 

pocit lítosti, které se nedokázal zbavit.   

           

O co méně měl Augustin fyzické síly, o to více v sobě objevil výmluvnosti, chytrosti, ale také i typické 

africké mazanosti a vychytralosti. Malého chlapce jak už bylo naznačené, nikdo nevedl k nějaké svatosti a ke 

vzoru pro ostatní děti a mládež. Byl naprosto stejný jako jeho vrstevníci; tedy jako ostatní děti si vymýšlel, 

stejně lhal a také i jako jiní chlapci například při hrách podváděl a nechceme-li nazvat jeho tajné návštěvy 

spižírny rodičovského domu dětskými krádežemi, tak z ní mnohokrát tajně brával tajně různé potraviny a 

dobroty, které nosíval do své party, aby si v ní získal alespoň trochu respektu, uznání a udržel si svojí jistou 

oblibu mezi kamarády. Už tehdy se v něm začal silně projevovat jeho celoživotní pragmatizmus, smysl pro 

praktické a promyšlené jednání s cílem přinést mu určitý okamžitý užitek, nebo pozdější podporu jeho jednání a 

úmyslu. Je nutno spravedlivě podotknout, že po přijetí víry v jeho hluboké dospělosti této své podstatné 

vlastnosti využíval už jen naprosto nezištně a vždy jen ve prospěch své církve. Později jako biskup na tyto své 

dětské hříšky, drobné podvody, různé dětské lsti, úskoky a různá neregulérně získaná vítězství při dětských 

hrách vzpomíná s nesmírně přísnou sebekritikou a lítostí, především proto, že tak prý vlastně podváděl 

vševědoucího Boha. 

         

(Pokračování příště)           Marcel Černý  

http://www.svatyaugustin.cz/
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 PASTORAČNÍ PROGRAM NA ROK 2013/14 

 

Motto:  „UCHOVÁVAT SI NEKLID ŽENOUCÍ K BOHU A K LIDEM“  

(papež František k augustiniánům) 
 

Cíle našeho pastoračního programu:  

 

1. Doslavit rok víry (práce na nové encyklice papeže Františka o víře Lumen fidei). Do 24.11. Dokončení 

obnovy křestního vyznání a oslava víry 

 

2. Uvědomit si charakteristiky „augustiniánské farnosti“ (jakou má naše augustiniánská farnost identitu?) 

Leden-červen 2014 

 

3. Pokračování v duchu misií loňského roku (jak se více otevřít veřejnosti?) 

 

Pastorace rodin – dospělých: 

Ad 1.  

V průběhu celé 1. části našeho pastoračního programu budou „Myšlenky na den“ rozesílané prostřednictvím e-

mailu tematicky zaměřené na encykliku papeže Františka o víře Lumen fidei 

 

Velká oslava víry 24. 11. na den Krista Krále 

Adventní rekolekce – sestry sv. Josefa na téma víra 

 

Setkání lidí, kteří byli u nás pokřtěni v dospělém věku, těch, kteří byli u nás pokřtěni během posledních 12ti let 

 

Ad 2.  
Studium po skupinách ve farnosti – rysy augustiniánské farnosti. Co nového nabídne augustiniánská farnost? 

 

Augustiniánský týden  

 

Ad 3. 
Pokračovat v akcích evangelizační skupiny. Misijní týden v květnu. 

Duchovní slovo v rámci koncertu Svatotomášského sboru.  

 

Pastorace pro děti a mládež: 

Ad 1.  
Při náboženství se bude probírat encyklika papeže 

Vzniká nová skupina adolescentů ve farnosti 

 

Ad 2.  
Nastudovat, jak fungují augustiniánské skupiny mládeže v různých farnostech na světě a navázat s nimi kontakt 

v rámci nějakého projektu 

 

Ad 3.  
Praktická pomoc při evangelizační akci (1. pivobraní, farní slavnosti, noc kostelů, atd.) 

 

Pastorace starých lidí: 
Připravit modlitby, aby se mohli modlit zvláště za školu a povolání 

 

Pastorace zaměřená na povolání: 

Každý 1. čtvrtek v měsíci bude spojen s modlitbou a mší sv. za nová kněžská a duchovní povolání 

Uvědomit farníky o důležitosti modlitby za povolání  
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Pastorace sociálně zaměřená: 

Charita jako svědectví víry: Vyjádření křesťanské charity  tím, že najdeme dobrovolníky, kteří by byli ochotní 

strávit čas rozhovorem a nasloucháním lidem, kteří přijdou v sobotu dopoledne na „polévku“ a pro oblečení.  

 

Práce v kostele: 
Oprava varhan  

 

Cizojazyčné komunity: 
Spolupráce v rámci  společného kalendáře (prožití důležitých církevních slavností a svátků) a společné oslavy 

 

 

Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1, uskutečněného dne 
4.září  2013 v 19,00 hod. v refektáři kláštera sv.Tomáše 

 
Program : 1)Úvodní modlitba; 2) náměty pro činnost od 09/2013-12/2013; 3)Závěrečná modlitba 

ad 2) náměty pro činnost od 09/2013-12/2013 
v úvodu P.Vít konstatoval, že k původně navržené „návštěvě farníků od sv.Tomáše v ostatních kostelech v rámci farnosti“  a to 8.9.2013 
v 10,00 hodin je Poutní mše svatá v kostele Panny Marie pod řetězem….. se neuskuteční  
přítomné sestry „Boromejky“ pozvaly naše farníky na první sliby nové členky kongregace a to 13.10. v 10,00 hod v kostele sv.Karla 
Bornejského 
- funkční období členů pastorační rady je do 6/2014. Ekonomická rada má konec funkčního období ve 12/2013. Jeden člen pastorační rady 

bude P.Vítem jmenován do ekonomické rady. 
Kalendář plánovaných akcí mezi 9/2013 – 12/2013 a revize stávajících činností: 
Motto pro nový církevní rok – návrh: vycházet z homilie Svatého otce Františka, kterou pronesl na svátek sv.Augustina: UCHOVÁVAT SI 
NEKLID ŽENOUCÍ K BOHU A K LIDEM 
(pozn. do 11/2013 je ROK Víry.- past. rada přijala návrh, aby v rámci nového církevního roku naše farnost  čerpala z nové Encykliky papeže 
Františka o víře Lumen fidei ) 
Je nutné se zamyslet nad tím, čím se liší augustiniánská farnost od jiných farností; jakou má naše augustiniánská farnost identitu; jak 
se více otevřít veřejnosti……. 
plánované akce: 

 v sobotu 7.9. se od 19,00do 20,00 uskuteční v kostele sv. Tomáše Vigilie – Modlitba za mír v Sýrii (propojení se s vigilií konanou na nám. 
Svatého Petra v Římě 

 v sobotu 7.9. brigáda ve sv. Dobrotivé 

 v nedělí 8.9. se po mši sv. budou světit „Chlebíčky sv. Mikuláše“ 

 v pondělí 16.9. zahájení činností ve farnosti; úvaha nad tím, zda pokračovat ve výuce jazyků, jak tomu bylo v předešlých letech; 
pokračovat v katechezi dospělých, pravidelné služby, charita 

- náboženství  pro katechumeny, ale i pro adolescenty 
- k 1. sv. přijímání se připravují cca 3; současně se připravují děti ve škole (2.+3. třída) 

 dětské mše se budou konat vždy každou třetí neděli v měsíci (22.9.;20.10.;17.11.;15.12.-společná mše pro všechny komunity v 11,00 hod. 
vč. Pastorely) – při dětských mších bude zpívat sbor dětí z naší  školy Sv. Augustina 

 vystoupení Svatotomášského sboru: 13.10. v 16,00 Koncert vč. uvedení CD a výstavy v ambitech kláštera; 2.11. v 18,00 Requiem 
P.Kudeláska ; 23.11. v 16,00 Koncert k poctě sv.Cecílii včetně sboru s Itálie; 24.11. „Krista krále“;1.12. 1.neděle adventní; 25.12. Hod Boží 
Vánoční; 26.12. v 16,00 Koncert s duchovním slovem „Rybova mše“ 

 27.9. se uskuteční 1.mše v kapli v rámci Senátu ČR 

 28.9.-29.9. farní pouť na Velehrad (ještě jsou volná místa, jedná se o zájezd pro 50 farníků á 1.000,--) 

 11.10. 1. PIVOBRANÍ v klášteře sv. Tomáše na Malé straně (začátek bude upřesněn) 

 13.10. při české mši „pomazání nemocných“ 

 18.10. SPOLEČNÁ MODLITBA ZA DARY DUCHA SVATÉHO – ZA ZDÁRNÉ VOLBY 

 sestry Boromejky pořádají dne 4.11. tradiční TRAKYÁDU 

 24.11. TRADIČNÍ Thanksgiving dinner 

 30.11. ADVENTNÍ REKOLEKCE = BESEDA NA TÉMA VÍRY  připraví sestry  Flavia a Hyacinta CJ od sv. Josefa - refektář v 17,30 

 v adventu budou opět v kapli sv.Barbory ranní Staročeské roráty 

 5.12. Mikulášská nadílka  a další vánoční program – tradiční 
Návrh, aby se uskutečnil Večer kostela sv. Tomáše (mimo pravidelnou akci Noc kostelů); sv. Josefa…… 
- připravují se pro TV NOE záběry=šoty z kostela sv.Tomáše a kláštera za přítomnosti Svatotomášského sboru 
- služby v kostele pro příchozí (nejen turisty) 
- denní zamyšlení – z nové encykliky Lumen fidei a) mailem (od 16.9.), b) některá kázání zaměřená na tuto novou encykliku;  

16.01.2014 Farní výbor v 19,30 (příprava Farního shromáždění a  dne se uskuteční23.01.2014 Farní shromáždění v 19,30 

Další setkání pastorační rady se uskuteční ve čtvrtek 30.ledna 2014  v 19,30 v refektáři kláštera 
Zapsala: 09.09.2013  Marie Hradecká                                                                                                                                                                
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Víš, že…? 

*Od 29. září znovu začne výuka náboženství pro děti od 5 do 10 let, která bude probíhat každou neděli po mši 

svaté v 9:30 

 

* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 3. 10. od 19:30 

 

* 13. října bude udělována v našem kostele při mši sv. v 9:30 hodin svátost nemocných. K této svátosti zveme 

věřící, kteří jsou nemocní (každého věku) a všechny, kteří dosáhli věku 65 let. Zájemci se mohou přihlásit v 

sakristii. 

 

* Brigáda v našem klášteře ve sv. Tomáši. Tento měsíc se setkáme 19.10. Sraz před kostelem sv. Tomáše 

v 9:30 hod. Konec okolo 14 hod. Dík! 

 

*Změna času večerní nedělní mše sv.: Od 27. října bude v 17:00 hod. 

 

* Náboženství pro adolescenty od  4.10. vždy v pátek od 18 hodin 

 

* Každý den od pondělí do čtvrtka se modlíme společně modlitbu nešpor v kapli sv. Barbory od 18:45. Tato 

modlitba církve se modlí na konci práce. 

 

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

 

* Fotografie z letních akcí farnosti si můžete prohlédnout na naší webové stránce: www.augustiniani.cz   

 

* Chcete každý den dostat e-mail  krátké úseky z Lumen fidei? Pošlete nám svou e-mailovou adresu na 

osaprag@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.    

Koncert k poctě sv. Václava, 
 

V neděli 13. října 2013 v 16:00 se v kostele sv. Tomáše na Malé Straně uskuteční Koncert k poctě sv. 

Václava, třetí koncert VII. ročníku festivalu duchovní hudby "Hudba v průběhu církevního roku". 

Účinkuje kvarteto Apollon, Wenzel Grund - klarinet 

Program: J.Suk, M.Ravel, A. Rejcha 

  

V týž den bude v ambitech kláštera zahájena sochařská výstava Cesta k hlavě,  

která mapuje postup techniky a vnímání v portrétní plastice za dobu prázdnin. 

Vystavuje: Verner Vojtěch. 

Výlet 
Zveme všechny zájemce o další společný výlet, tentokrát do lužních lesů nivy Labe. Sraz bude na Masarykově 

nádraží v 8:40 (odjezd v 8:55) v sobotu 5. října 2013. Pojedeme do Čelákovic, kde začíná jedna naučná stezka. 

Je dlouhá asi 17 km a dozvíme se na ní něco o historii, geologii, paleontologii i botanice zdejší krajiny. Svačinu 

a dobrou náladu s sebou. 

V tomto měsíci mají narozeniny tito naši farníci 
4.10. Daniel Verner 

10.10. Antonín Brčák 

10.10. Markéta Polová 

10.10. Klára Brčáková 

13.10. Josef Budíš 

14.10. Marie Džbánková 

16.10. Pí Šebková 

16.10. Jan Verner 

19.10. P. Vít Marciniec, OSA 

19.10. Tomáš Pola 

24.10. Marie Vernerová 

30.10. Jaroslav Beneš 

Vše dobré pro každého, s jistotou, že se za něj modlíme 

http://www.augustiniani.cz/
http://www.augustiniani.cz/
mailto:osaprag@augustiniani.cz
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Dobrou chuť 

   Drobenkové kakaové řezy s jablky 

Tento recept mne velice zaujal a tak jsem ho hned vyzkoušela. A protože prošel náročnou hodnotitelskou 

komisí, tak Vám ho nabízím. 

Na těsto budeme potřebovat: 1,5 hrnku hladké mouky, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce kakaa, asi 2/3 prdopeč, ½ 

kostky Hery nebo másla a 1 vejce. 

Na tvaroh budeme potřebovat: 2 vaničky tvarohu, 2 vejce, ¾ hrnku cukru krupice a asi 1 dcl mléka. To vše 

smícháme nebo ušleháme. 

Na posyp budeme potřebovat: 4-5 nastrouhaných jablek, skořicový a vanilkový cukr a podle chuti rozinky, 

ořechy, kokos…. 

Do sypkých materiálů na těsto dáme vejce a nakrájený tuk (já jsem použila Heru) a rukama vytvoříme 

drobenku. Rozprostřeme ji na pekáč na pečící papír, trochu utlačíme, nalijeme na to opatrně řidší tvaroh a 

posypeme nastrouhanými jablky. Na ně dáme skořicový cukr smíchaný s vanilkovým a podle chuti rozinky, 

ořechy, kokos… 

Pečeme ve středně vyhřáté troubě 30-40 minut. Krájíme až vychladlé, nejlépe až druhý den. 

                                                       . 

                                                                        Dobrou chuť.                                             

Hanka 

Říjen - měsíc svatého růžence 

Růženec je především modlitba rozjímavá, niterná. Je to modlitba kristologická, směřuje ke Kristu, který je ve 

středu růžence, a tedy i ve středu rozjímání. Podkladem růžence je uvažování o událostech z jeho života. Nejde 

tedy o jednotlivá slova zdrávasů, ale o události z života Ježíšova.  

Je k tomu ale potřeba šňůrky s růžencovými zrnky? A nejsou zde slova zbytečná? A růženec je modlitba pro ty 

(či pro ty chvíle,) které by "rušilo" absolutní ticho. Slova zdrávasu se stávají jakýmsi řečištěm, kterým plyne 

proud myšlenek, stávají se pomůckou k lepšímu soustředění. Jsou jako břeh, na který naše prchavé myšlenky 

narážejí a vracejí se zpět do řečiště. Šňůra růžence a její zrnka jsou k tomu, aby nás vedly 
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 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/

