olle lege
Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Březen 2018, r. XXII. č. 237
„Skromně žít se má proto, abychom ušetřili něco pro ty, kdo mají opravdový nedostatek“
(Sv. Augustin)

Postní doba: doba změn!
Častokrát (i nejen) během postní doby si vytvoříme nějaké předsevzetí o změnách v životě,
které chceme udělat co se týče našeho vztahu k Bohu, nás samotných k sobě anebo k
ostatním. Víme, že k té změně by mělo dojít, buď protože to tak cítíme, anebo protože nás o
to prosili ostatní, ale občas odsuneme změny na dobu neurčitou, až se něco stane anebo až k
tomu budou dobré podmínky.
Postní doba je dobou změn, dobou obracení; dobou příhodnou, abychom udělali to, co máme
dělat a ještě jsme si na to nenašli čas.
Každá změna v životě, i když často se jí bojíme, vždy přinese něco nového a dobrého.
Změny pomáhají otevřít se pro nové věci a přinést radost sobě, ostatním i Bohu.
Chtějme změnit v postní době to, že budeme prožívat skutečnosti Velkého Pátku s vědomím,
že po pátku vždy přijde Neděle zmrtvýchvstání. Oběť změny vždy přinese světlo: to je naše
jediná naděje!
Zvu Tě, milý příteli, aby ses
podíval na svůj život a
odpověděl si na otázku: Jaké
změny se ode mne očekávají?
Co myslím, že očekávám sám
sebe, a co ostatní a Bůh ode
mě očekávají? A pak udělej
aspoň 3 změny: jednu ve
vztahu k sobě, jednu ve vztahu
k ostatním a jednu ve vztahu k
Bohu. Pak bude mít postni
doba význam i pro Tebe. A
udělej to beze strachu a
s radostí!
P. Juan, OSA
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7 RAD PRO TEBE - PROCES KONVERZE
1. TEN, KDO SE ZMĚNIL, JSI BYL TY, NE OSTATNÍ
Jediný rozdíl je, že nyní budeš doprovázen Bohem.
2. NEMŮŽEŠ SE STÁT SVATÝM ZE DNE NA DEN
Konverze je proces na celý život. Pokračuj v boji.
3. MŮŽEŠ BÝT POKOUŠEN OPUSTIT CÍRKEV
Neumlčuj svědomí a nenech se odradit. Vytrvej!
4. PAMATUJ, ŽE VÍRA NENÍ POCIT
Že tvé přesvědčení je milovat Boha, jak když nemáš potíže, tak i v těžkostech.
5. VYRŮSTEJ V MODLITBĚ A VZDĚLÁVEJ SE
Duševní schopnosti také potřebují trénink. Nastav si realistické cíle.
6. VYTRVEJ, BUĎ STÁLÝ
Neztrácej odhodlání. Padni, kolikrát chceš, ale vždy se zvedni.
7. A PAMATUJ… JSI KATOLÍKEM VŠUDE
Nejsi katolíkem pouze ve své farnosti. Svět tě potřebuje.

Které plevely vytrhneš?...
pýcha
chtíč
obžerství
lenost
lakota
hněv
závist

...A která semena zasadíš v tomto
postním období?
pokora
cudnost
střídmost
píle
štědrost
trpělivost
dobročinnost

POSTIT SE ZNAMENÁ NEŘÍKAT NIC, CO BY MOHLO UŠKODIT DRUHÉMU; k čemu je ti dobré
nejíst maso, když zhltneš svého bratra? (sv. Jan Zlatoústý)

Lepší způsob postu
1) Posti se od negativních slov, mluv zdvořile
2) Posti se od nespokojenosti, naplň se vděčností
3) Posti se od hněvu a naplň se mírností a trpělivostí
4) Posti se od pesimismu a naplň se nadějí a optimismem
5) Posti se od starostí a naplň se důvěrou v Boha
6) Posti se od stížností a syť se prostými věcmi života
7) Přestaň živit napětí a naplň se modlitbou
8) Posti se od hořkosti a smutku a naplň srdce radostí
9) Posti se od egoismu a sobectví a naplň se soucitem k druhým
10) Posti se od neodpuštění a naplň se smířením
11) Posti se od slov a naplň se tichem, abys naslouchal druhým
… a buď si jistý, že to prospěje tobě i mnoha lidem…
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Zastav se! Pohleď! Vrať se!
Papež František připomněl ve svém kázání, že postní doba je příhodným časem, kdy můžeme v našich
křesťanských životech doladit různé nesrovnalosti, abychom mohli znovu přijmout radostnou zvěst o
Pánově Zmrtvýchvstání. A protože Svatý otec má rád jasná a srozumitelná poselství, nabízí k zamyšlení tři
slova: Zastav se! Pohleď! Vrať se!
„Každý z nás je vystavován různým pokušením a je smutné, že když čelíme každodenním problémům,
vyvstávají hlasy, které využívají naši bolest a nejistotu a zasévají v nás nedůvěru. A právě plodem nedůvěry
je apatie a rezignace,“ zdůraznil papež. Doba postní je tedy příhodnou dobou, abychom odhalili naše
pokušení a umožnili našemu srdci, aby opět začalo bít podle srdce Ježíšova.

Zastav se!
Svatý otec vyzval věřící k pozastavení v této uspěchané době plné nesmyslného shonu, která naplňuje
lidskou duši hořkostí a pocitem, že tato cesta nikam nevede. Ve své homilii vybídl, aby se lidé zbavili
vnucené povinnosti žít tímto uspěchaným životem, který rozptyluje, rozděluje a ničí rodiny, omezuje čas
na přátele a na vděčnost Bohu.
„Je důležité, abychom se zbavili pocitu, že musíme být stále viděni, a nezapomínali na svoji intimitu a
usebrání. Abychom se zastavili před nadřazeným pohledem na druhé a pohrdavým komentářem, kde chybí
úcta a respekt k druhým, obzvláště k těm nejzranitelnějším a těm, kteří jsou ponořeni do hříchu a
pochybení,“ prohlásil papež František.

Pohleď!
V další části svého rozjímání papež upozornil na tváře blízkých, ve kterých se lidé setkávají se samotným
Bohem. Svatý otec vyzval věřící, aby hleděli a rozjímali o tváři Ukřižované Lásky, která nepřestává
být nositelkou naděje, podává ruku těm, kteří se cítí být ukřižováni a zažívají ve svých životech pády a
zklamání.
„Abychom rozjímali o konkrétní tváři Krista ukřižovaného z lásky ke všem bez výjimky. Abychom pohlédli do
tváře našich rodin, které se i přes všechny těžkosti snaží ze svých domovů vytvořit školou lásky. Abychom
pohlédli do tváří těch, kteří litují svých hříchů a snaží se napravit svá pochybení a jít dál. Tento pohled nám
pomůže přemoci nedůvěru a apatii a nabádá nás volat: Boží království je možné!“ vyzval papež František.

Vrať se!
Vrať se do domu svého Otce, beze strachu do toužebné a otevřené náruče milosrdného Otce, který tě
očekává, povzbudil Svatý otec věřící v závěru své homilie. Papež František vyzval, aby lidé nechali Pána
uzdravit rány hříchu, aby tak mohlo být uskutečněno proroctví Ezechiela (Ez 36,26), „dám vám nové
srdce, vložím do vás nového ducha, odejmu z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa".
„Tato doba je příhodná na návrat domů k našemu Otci. Je důležité se Jím nechat dotknout a nezůstávat na
špatné cestě, která je pouze zdrojem iluze a smutku. Bůh se nikdy neunaví nám podávat ruku, chce, abychom
se k němu vrátili beze strachu a zakoušeli jeho hojivou a smírnou něhu,“ zakončil Svatý otec
Převzato z www.cirkev.cz
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Svátost manželství
Manželství jako vztah mezi mužem a ženou ustanovil Bůh na počátku. Sám Bůh je původcem manželství,
které je vepsáno do přirozenosti muže a ženy. Člověk je Bohem povoláván k lásce, to je základní a vrozené
povolání každé lidské bytosti, protože člověk je stvořen k obrazu Božímu, který je láska. Vzájemná láska
mezi mužem a ženou se stává obrazem nepomíjivé lásky Boží vůči člověku. Bůh této vzájemné lásce žehná
a vyzývá k jejímu naplňování a plození. Kvůli hříchu je ale prvotní integrita lásky porušena a toto porušení
se projevuje ve vzájemných vztazích, a proto do té prvotní čisté lásky zamýšlené Bohem přišla nesvornost,
vládychtivost, nevěrnost, žárlivost a spory, které vedou až k nenávisti a rozchodu. Aby řád stvoření, který
byl narušen, se mohl uzdravit, je zapotřebí nezištné Boží milosti. Bůh, přestože Adama a Evu vyhnal z ráje,
nikdy jim neodepřel nekonečné Boží milosrdenství.
Mravní vědomí o nerozlučitelnosti manželství vyplývající z knihy Genesis se dál přenášelo a vyvíjelo ve
Starém zákoně.
Církev vidí potvrzení důležitosti manželství v evangelním příběhu prvního Kristova zázraku právě na svatbě
v Káně.
Kristus ve svých kázáních a podobenstvích učil o původním smyslu mezi spojením muže a ženy, jaké chtěl
Hospodin na počátku. Učí, že manželství mezi mužem a ženou je nerozlučitelné, protože je uzavřel sám Bůh
a říká, co Bůh spojil člověk nerozlučuj, (Mt.19,6). V listech apoštola Pavla je kladen důraz na rovnost mezi
manželi.
Svatý Pavel vyzývá ke vzájemné lásce a oddanosti mezi manželi. Křesťanské manželství se stává znamením,
svátostí mezi Kristem a církví.
V latinském obřadu věřící uzavírají manželství obvykle během mše svaté a svůj souhlas odevzdat se jeden
druhému spojují s Kristovou obětí v oběti eucharistické. Svátost manželství není udělována knězem (ten u
slavení manželství pouze asistuje, přijímá jménem církve souhlas novomanželů a uděluje jim požehnání
církve), ale udělují si ji novomanželé navzájem vyjádřením svého souhlasu před církví. Během této liturgie
jsou pro novomanžele vyprošovány od Boha milosti a požehnání.
Ke svátosti manželství jsou nutné podmínky. Svátost manželství si udělují věřící ze svobodné vůle a bez
dalších překážek na základě přirozeného nebo církevního zákona. Nezbytným prvkem je vzájemný souhlas
novomanželů. Jde zde o vzájemné vydávání sebe sama a přijímání druhého. Tímto souhlasem se stávají
jedním tělem.
Pokud by některá z nutných podmínek nebyla splněna, manželství by bylo neplatné anebo by vůbec
nenastalo. Tyto situace důkladně prověřuje příslušný církevní soud.
Aby nový život v manželství mohl stavět na pevných a trvalých lidských i křesťanských základech, má svou
důležitost i příprava na manželství.
Překážkou pro manželství není rozdílné vyznání manželů. V latinské církvi je ale nutné výslovné dovolení
církevní autority. V případě rozdílnosti kultu se vyžaduje výslovná dispens od překážky.
Mezi manželi vzniká svazek, trvalý a výlučný a manželé jsou posilováni Boží milostí.
Láska manželů ze své přirozenosti vyžaduje jednotu a nerozlučitelnost po celý život. Tato jednota je
utvrzována, očišťována a vedena k dokonalosti skrze společenství s Ježíšem Kristem.
Neporušitelná věrnost je důsledkem vzájemného darování mezi manželi. Protože láska chce být definitivní
(jako je definitivní v Bohu), nemůže věrnost trvat pouze do „nového rozhodnutí“. Věrnost mezi manželi má
být obrazem věrnosti Boha, který je v nové smlouvě, skrze Ježíše, věrný svému lidu. V obtížných situacích,
do kterých se manželé a jejich manželství mnohdy dostávají, se mají svěřovat nekonečné Boží milosti.
Nicméně celá církev má projevovat starostlivost o ty křesťany, kteří se v takové situaci ocitli, a přitom si
uchovávají víru a chtějí ve víře vychovávat své děti. Je důležité, aby se necítili odděleni do církve, ale aby se
i nadále mohli podílet na životě církve.
Manželská láska je z přirozenosti zaměřena na plození a výchovu dětí. To je vrchol a koruna manželství. I
manželé, kterým děti nebyly dopřány, ale vedou smysluplný manželský život, který vyřazuje plodnost lásky,
vstřícnosti a oběti.
Křesťanská rodina a život v ní jsou jádrem církve, proto je rodinný domov nazýván „domácí církví“. Má být
tedy společenstvím milosti a modlitby, školou lidských ctností a křesťanské lásky.
MUDr. Martin Pehr, praktický lékař
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Hřích se může stát milostí
Že se Adamův hřích stal hříchem „šťastným“, je myšlenka, se kterou nás seznamuje liturgie
velikonoční vigilie. „Vpravdě nezbytný byl hřích Adamův, který Kristus zahladil svou smrtí. Ó šťastná vina,
pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký!“
Že však naše vlastní hříchy, malé či velké, mohou hrát takovou úlohu, tomu mnozí z nás těžko uvěří.
Rmoutíme se nad svou nevírou, nad časem, který jsme promarnili, nad láskou, kterou jsme opomenuli šířit.
Obzvláště po konverzi se tento smutek může stát srdcervoucí bolestí. Ztroskotané manželství, přerušené
pouto přátelství, lidé, které jsme zranili – a to všechno nikoli důsledkem náhody, nýbrž „mou velkou vinou.“
„Postupně,“ píše Jan od Kříže, „odhaluje Bůh radu a úmysly své Moudrosti; ukazuje, s jakou
obdivuhodnou moudrostí dovede vyzískat dobro ze zla a obrátit dokonce příčinu našich neštěstí v něco
většího a dobrého“ (Duchovní píseň 29,4).
Rozhodující není, co se v našem životě stalo, nýbrž jak jsme s tím, co se stalo, naložili, či ještě lépe,
co jsme přenechali k proměnění Bohu. Stejně jako Adamův hřích uvedl v chod vývoj, jenž směřoval k tomu,
že Bůh k nám sestoupil v lidské podobě a prokázal nám svou lásku „až do krajnosti“ (Jan 13,1), tak se může
naše vina stát dynamickým faktorem, uvolňujícím nové zdroje. Kde jsme nejvíc zraněni, tam jsme
nejotevřenější. „Kde se rozmnožil hřích, tam se v míře ještě daleko štědřejší ukázala milost“ (Řím 5,20).
Bůh používá náš odpor jako prostředek, náš hřích k tomu, aby nám požehnal, naši nečistotu k tomu, aby nás
omyl.
Avšak pouze hřích přiznaný lze přeměnit v požehnání. Nechceme-li se přiznat k tomu, že jsme
hříšníky, nepotřebujeme ani milosrdenství. Všechno odpuštění je tu zbytečné. V tom případě se hřích nikdy
nemůže stát otevřenými dveřmi k lásce Boží. Kdo přizná, že udělal chybu, může se novým způsobem setkat
s Bohem. Činí ustavičně nové objevy v říši lásky.
Rány, které pocházejí z hříchu, se mohou proměnit v rány lásky, píše Jan od Kříže (Živý plamen
lásky 2,7). Hřích nemusí být na překážku společenství s Bohem, kromě okamžiku, kdy byl spáchán. Avšak
bezprostředně potom, když hřích Bohu „ukážeš“, může hřích tvoje spojení s Bohem ještě prohloubit. Když
řekneš: „Pane, smiluj se nade mnou“, je tvůj omyl něco jako prapůvodní polibek mezi Bohem a tebou.
Nejsmělejší text o „pozitivní“ úloze hříchu v lidském životě nacházíme u sv. Pavla: „Bůh totiž
dopustil, že všichni upadli do neposlušnosti, aby všem prokázal milosrdenství“ (Řím 11,32). Bez hříchu
bychom nikdy nepochopili hloubku Boží lásky.
(výňatek z knihy Wilfrida Stinissena: Noc je mým světlem, Karmelitánské nakladatelství, 2. vydání 2011, 167 stran).

Jarní pouť do Čihoště
Nejen v návaznosti na strhující knihu Miloše Doležala Jako bychom dnes zemřít měli bychom rádi letošní
„jarní výlet“ směřovali do Čihoště, kde P. Josef Toufar působil a kde je pohřben, abychom u jeho hrobu
společně prosili za naši farnost.
Kdy: 7. dubna 2018
Jak: Vlak + pěší pouť (7-8 km)
1) Z důvodu zamluvení restaurace prosíme o nezávazné info o účasti na mailu radatafil@seznam.cz
2) V případě zájmu je možno také uskutečnit trasu vlak + cyklopouť (28 km do Čihoště + 12 km
z Čihoště) – závazné info na mailu idyba@seznam.cz
R+I Dybovi

15 zastavení Křížové cesty.
Výstava v ambitu kláštera sv. Tomáše
O dialog minulosti se současností se snaží ve svých Patnácti zastaveních česká umělkyně Alena Foustková.
Volí k tomuto účelu jazyk všedních předmětů, promlouvajících k nám prostřednictvím pokory a skromnosti.
Autorka pracuje se symbolikou jednotlivých zastavení konceptuálně. Neukazuje nám jejich obsáhlou
dějovou linii, ale prostřednictvím předmětů, fotografií a nápisů se ke kanonizovaným výjevům symbolicky
odkazuje. Jindy zcela všední věci tak mohou nabýt magického statutu ve chvíli, kdy upomínají k zažitým
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scenériím Křížové cesty. Špulky nití, připínáčky, střep zrcátka či zásobník s kapesníčky by se bez kontextu
ostatních zobrazení zdály jen bezobsažnými drobnostmi umístěnými za sklo kazety. Jako malé poklady, co
si schováváme v dětství do krabiček, jež zasunujeme pod postel. Autorka ale neodkazuje skrz současné
předměty jen k minulosti. Dostává dovnitř i aktuální světové problémy a snaží se tak diváka přivést
k zamyšlení nad situacemi, jako jsou imigrační vlna či teroristické útoky. V jedenáctém zastavení
zobrazujícím obvykle přibití Ježíše Krista na kříž tak nalezneme vytištěné počty obětí teroristických útoků
ze všech kontinentů světa. Pád Ježíše pod tíhou kříže je pak představen prostřednictvím fotografie
padajícího syrského otce s malým synem během útěku před válkou. Snímek, který obletěl svět, měl ale
šokující pozadí. Maďarská kameramanka podrazila muži nohy, patrně proto, aby získala dojemnější záběry
utrpení a zvýšila tak sledovanost svého příspěvku. K tradičním čtrnácti zastavením ale umělkyně přidává
ještě patnácté – Vzkříšení, které se má stát symbolem naděje a obnovy. Foustkové Křížová cesta je jejím
vlastním zamyšlením se nad hodnotami, které zastáváme, a přetrvávajícími tématy, jež s námi byla, jsou a
budou. Tématy jako je sounáležitost, pomoc bližnímu, soucit, ale i krutost, utrpení a smrt. A je jenom na nás
samotných, jak se k těmto životním výzvám postavíme.
Výstava potrvá do neděle 1.4. 2018.
Klára Burianová

Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti sv. Tomáše, - 15. února 2018Kontrola v září 2017 stanovených cílů:
Cíl: JSME OTEVŘENÁ FARNOST: KAŽDÝ MÁ U NÁS MÍSTO A RADUJEME SE Z JEHO PŘÍTOMNOSTI
1) Utvoříme skupinu lidí, kteří budou mít na starost příchozí do našeho kostela; po vánočních svátcích
započatá iniciativa mírně usnula, v průběhu postní doby se znovu obnoví
2) Od první neděle postní budou na lavicích (česká komunita) připraveny modlitby za kněžská a
řeholní povolání, které se budeme po mši sv. společně modlit.
3) Středeční večerní mše sv. za povolání a “čas pro komunitu“ středa a neděle vždy po 18,00 hod., tj. po
večerní mši svaté: např. vypnuté mobily, vlastní společný program…..PROBÍHÁ
Organizace práce na Malé Straně:
Návrh, aby FARNOST MALÁ STRANA měla v týdnu v jednotlivých kostelích večerní mše svaté takto:
Pondělí: kostel P. Marie Vítězné – Pražské Jezulátko v 18,00 (toto bude farní mše sv., jinak zde jsou
denně mše v 18,00)
Úterý: kostel P. Marie pod řetězem v 18,00
Středa: kostel sv. Josefa (dosud je v 17,00, ale požadavek je v 18,00; do měsíce sestry sdělí, zda ano
v 18,00)
Čtvrtek: kostel sv. Tomáše v 18,00 (ve všední dny pouze tato jedna večerní mše sv.; ve 12,15 zůstávají)
Pátek: kostel sv. Kajetána v 18,00 (P. Juan projedná)
Sestra Beatrix, CJ sdělila, že ubývá návštěvníků stálého – celodenního výstavu Nejsv. Svátosti
v průběhu týdne v kostele sv. Josefa. Sestry tuto službu – účasti v kostele konají rády, ale mnohdy je
kostel prázdný. Bylo by třeba znovu ohlásit, že v Praze – na Malé Straně u sv.Josefa – existuje tento
jedinečný „adorační kostel“!
-Pastorace 2017/2018:
Miloš Kopa bude mít na starosti ministranty a mládež, funguje; skupina mládeže, která má setkání 1x
za 14 dní, se rozrůstá!
Štěpánka Pěnkavová bude mít i nadále na starosti děti – malé děti ubývají, cca 7 menších dětí
v neděli má náboženství
Maria Trefná bude mít na starosti dospělé - funguje
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Helena Klápová bude mít na starosti seniory (např. pomůže při zapisování – evidenci udělování
svátosti pomazání nemocných) – má největší přehled o účastnících poledních mší a vše, co je třeba pro
seniory, vykonává; P. William se každé 1.pondělí v měsíci setkává se skupinkou účastníků polední mše
svaté v refektáři a každý 1. pátek v měsíci je krátká pobožnost – výstav Nejsv. svátosti po polední mši
svaté
Marie Hradecká bude mít na starosti i nadále charitu a zapisování – přihlašování lektorů ke čtení při
liturgii a služby vaření kávy – funguje; charita funguje (cca 90 bezdomovců každou sobotu mezi 9,0010,00)
Různé:
- Pouť do Svaté Země – zájezd se uskuteční : 30.4. (večer odlet) - 8.5. (večer návrat), prozatím je
přihlášeno cca 20 poutníků ze všech tří komunit působících ve farnosti.
* Zpětná instalace lavic v postranní lodi se uskuteční v následujícím týdnu. Po zkušebním provozu
dojde k demontáži dalších lavic a již v rychlejším tempu instalace nového způsobu – podlahového
vytápění. Efekt ovšem bude znám až při příští topné sezoně.
* Opravené varhany již fungují, ale nefunguje způsob (na druhé straně, z pohledu k oltáři vpravo)
zřetelného oznámení čísla písně. P. Juan předá varhaníkům pánům Antonínovi a Štěpánovi k vyřešení.
* Pravidelně se modlící růžencová skupina ráda přijme podněty, prosby, za koho nedělní růženec
obětovat.
* V postní době každý pátek a v neděli vždy v 16,30 bude tradiční Křížová cesta.
* 3.3.2018 v 10,00 v refektáři se uskuteční POSTNÍ REKOLEKCE pro august. fraternitu, farníky, rodiče
ze školy ….. rekolekce budou ukončeny mší sv. ve 12,15
* Plánovaný farní výlet do Čihoště dne 7.4.2018 se uskuteční vlakem a posledních cca 5 km pěšky,
přihlášky v zakristii
* Farní ples, spolu se školou, bude 14.4. v Kunraticích
* Připravuje se každoroční AUGUSTINIÁNSKÝ TÝDEN
* Každoroční pouť do sv. Dobrotivé se uskuteční 12.5.2018
* Dne 2.6.2018 jsou plánované FARNÍ SLAVNOSTI, tentokrát 16,00-19,00 program pro rodiny s dětmi
na Petříně, v 19,00 společná večeře (grilování) v klášteře.
* Rozrůstá se skupina filipínských věřících, prozatím je stanoven P. Isabello
*

Zapsala: Marie Hradecká

Dobrou chuť!
Bramborové knedlíky
Nerada jsem je vařila, málokdy se mi povedly, ale jednou mi prozradila svůj recept švagrová, a bylo po
starostech.
Budeme potřebovat: 80 dkg ve slupce uvařených, vychladlých a nastrouhaných brambor, měla jsem
varný typ A, mohlo by se použít i B, 25 dkg hrubé mouky, 10 dkg dětské krupičky, 1 vejce a sůl.
Zpracujeme vše na vále, uděláme 3-4 šišky podle toho, jak velký máme hrnec a vaříme ve vroucí slané
vodě asi 20 minut, občas zkontrolujeme, jestli se knedlíky nepřilepily ke dnu.
A protože můj manžel má rád bramborové knedlíky plněné uzeným na cibulce, pokusila jsem se je
vyrobit i z tohoto těsta a zdařilo se. Z tohoto množství uděláte tak 22 knedlíků. Opět se vkládají do
horké osolené vody, ale vaří se jen 12 minut.
A protože jich bylo z této porce hodně, namrazila jsem je. Mražené vaříme ve vařící slané vodě 15-18
minut podle velikosti knedlíků.
Jen si musíme uvědomit, že s bramborovým těstem pracujeme rychle, rádo řídne.
Můžete je ozdobit osmaženou cibulkou a jako příloha se hodí zelí nebo špenát.
Dobrou chuť
Hanka
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Víš, že?...
* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 1. 3. od 19,30 v kapli sv. Barbory.
* Postní farní rekolekce se budou konat v sobotu 3. 3. od 10,00 hodin v klášteře sv. Tomáše. Informace u
P. Jozefa
* Křížová cesta v době postní je každý pátek a každou neděli v 16,30 v kostele sv. Tomáše.
* „24 hodin pro Pána“: prostor pro svátost smíření spojený s eucharistickou adorací v kostele Panny Marie
Sněžné. Letos začne v pátek 9. března v 18 hodin mší svatou a bude pokračovat celou noc a celý den až do
18 hodin 10. března. Všichni jsme zváni.
* V neděli 18. března při mši svaté v 9,30 budeme udělovat svátost pomazání nemocných. Zájemci,
přihlaste se v sakristii.
*18. března od 18,00 jste zváni do kaple sv. Barbory na Postní koncert Svatotomášského sboru.
Program: Anerio, Duruflé, Zelenka, Allegri – Miserere…
* 19. března slavíme slavnost sv. Josefa. Poutní mše svatá ve 12,15 v kostele sv. Josefa.
* 25. března na Květnou neděli slaví Svatotomášský sbor 20 let (liturgicky) od svého prvního vystoupení
(na Květnou neděli 5. 4. 1998); tehdy zazněly skladby Cascioliniho, Zelenky a Palestriny. K oslavě tohoto
výročí plánujeme slavnostní koncert na neděli 17. června odpoledne (den po narozeninách sbormistra Pavla
). Děkujeme všem, kdo s námi za ta léta ve sboru spoluúčinkovali, a všem našim příznivcům!
* 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.
* Každou neděli přede mší sv. se modlíme od 9,00 hod. sv. růženec. Můžete se předem domluvit, abychom
se pomodlili za vaše intence.
* Od září loňského roku probíhá každého 22. v měsíci po mši sv. ve 12,15 a v 19 hodin pobožnost ke sv.
Ritě v kostele, s požehnáním růží a modlitbami za lidi v jakékoli nouzi. Všichni jste srdečně pozváni.
*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.

Na co se chystáme?
Pouť: IZRAEL - Svatá země 9 dnů. Od 30.4. - 8.5.2018.
(Více informací a přihlášky: www.augustiniani.cz anebo P. Juan: juan@augustiniani.cz)
XX. Augustiniánský týden. „Sv. Augustin dnes“ (23. 4.- 27. 4. 2018).
XXI. pouť do sv. Dobrotivé (12. 5. 2018)
Noc kostelů (25. 5. 2018)
15. farní slavnosti kostela sv. Tomáše sobota 2. 6. 2018.
Tábor 2018: Zaječov 15. – 28. 7. 2018
Pro vnitřní potřebu církve vydává
©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2018
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

