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Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Září 2020, r. XXIV. č. 264 

„Staráš se, aby strom tvého života měl silné větve? Neztrácej čas: ošetřuj dobře kořeny a nebudeš muset 

sledovat větve!" (sv. Augustin) 

Farní rok 2020/2021: Identita a Bible 

Prázdniny jsou u konce (tento rok trochu zvláštní). Jsme na začátku září a tím na začátku nového školního a 

farního roku. Po několika měsících, kdy se činnosti nemohly konat kvůli COVID-19, se znovu, plni 

očekávání, vracíme do kostela, abychom se mohli znovu setkat a prožívat společně náš křesťanský život a 

zároveň znovu uvést do provozu všechny činnosti naší farnosti.  

Je také jasné, že někteří z nás mají obavy a cítí nejistotu: co nového přinese nový školní rok? Jak to bude 

s tím virem? Kam se posuneme? Bude všechno podle starého, anebo se znovu vrátíme do situace, kterou 

jsme prožívali před půl rokem? 

Být křesťanem znamená být optimistou a nebát se, dívat se na Krista a s Ním a vedle Něho odpovídat na 

všechny problémy a starosti každého dne. Znamená to být připraven vždy znovu začínat a vidět všechno 

novýma očima. Znamená to radovat se a být nositelem naděje pro druhého člověka. 

Sv. Augustin, jehož svátek jsme slavili před pár dny, nám připomíná, že máme možnost cestovat do 

vlastního srdce, abychom se tam setkali s Kristem, který je náš vnitřní učitel. Podmínkou, nutnou pro to, 

abychom mohli cestovat do svého srdce, je schopnost vytvářet ticho, méně mluvit a hodně naslouchat a 

vnímat. Sv. Augustin připomíná, že v každém okamžiku našeho života, ale zvláště v těžkých momentech, 

bychom si měli uvědomovat sílu společenství, přátelství, rodiny. A farnost je rodina; je to společenství 

věřících, kteří jsou společně na cestě k Pánu, na cestě do svého domova u Pána. Víme, že cestovat spolu je  

lepší.  

Co bude nabízet farnost během tohoto školního roku? Jaká budou naše specifika a čemu se budeme věnovat? 

Co budeme dělat? Směry budeme konkretizovat na setkání pastorační rady, ale chtěl bych, abychom se spolu 

zastavili u Bible (jsme stále v roce Písma svatého), abychom čerpali z bohatství, kterým je pro nás Slovo 

Boží. Pak bych se také chtěl, spolu s vámi, znovu podívat na naši křesťanskou identitu a na identitu 

augustiniánské farnosti, abychom si připomínali 

naše prameny, to, co je důležité, a na co občas 

zapomínáme. Budoucnost budeme mít jen tehdy, 

když nezapomeneme na svou minulost: odkud 

pocházíme, co je to nejdůležitější, co nám Ježíš 

zanechal, a jak to uskutečňovat v každodenním 

životě. Tento roku budou důležitá dvě slova: 

Identita a Bible! 

A nakonec radostná zpráva: během září by naše 

augustiniánská komunita u sv. Tomáše měla 

přijmout dalšího člena, Fr. Andres Ampudia, 

mladého augustiniána z Panamy, který se stane 

součástí naší komunity a  bude s námi pracovat ve 

farnosti. Těšíme se na něho; prosím o modlitbu,  aby se mu u nás líbilo, aby se cítil dobře a aby jeho 

pastorační působeni u nás přineslo hodně ovoce.  

Tak tedy krásný začátek školního roku, a věřím, že vše bude znovu dobré.              P. Juan, OSA 
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KDY SE MODLIT 

1. Při probuzení a před spaním 

2. Před jídlem 

3. Před čtením Bible 

4. Před Nejsvětější svátostí 

5. S rodinou 

6. Neustále 

CO NÁM PRAVÍ SVATÍ 

Pokud jsi schopen přijmout chválu bez marnivosti, budeš také schopen přijmout napomenutí bez urážky (sv. 

Klára z Montefalca) 

Být katechetou vyžaduje lásku ke Kristu a k jeho svatému lidu (papež František) 

K ZAMYŠLENÍ 

Modlete se a nechte Pána pracovat ve svém životě. 

Mohu ti přát mnoho dobrých věci, ale dávám přednost tomu, přát ti Boží přítomnost v životě. A tak poznáš, 

že ti nic nebude scházet. 

Dnes se chci setkat se vším dobrým, co Bůh pro mne připravil. 

Zatemní-li se nám síla a víra, je to proto, že bude svítat. 

Doba může být špatná, ale Bůh je stále dobrý. 

Jiřina K.  

Kráčet po moři 
 
Kráčet po moři. Toto Petrovo přání vyslovené ve slavném příběhu Matoušova evangelia se na 
první pohled může zdát přinejmenším naivní. Copak může člověk chodit po vodě? Vždyť ze 
samotné své podstaty potřebuje oporu nebo, jak se obrazně říká, pevnou půdu pod nohama. 
Není divu, že se k tomuto kroku apoštol nemohl sám ani odhodlat. Potřeboval výslovnou 
Ježíšovu výzvu, spoléhal se na jeho zázračnou pomoc, i když zároveň pochyboval. Toužil to 
dokázat, navzdory všem přírodním zákonům i vlastnímu strachu. Ježíš mu řekl: „Pojď!“  
 
„Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi“, pokračuje evangelista. Nereálné, 
nemožné, ozývá se ve čtenářově srdci. Jak mohl jít po vodě bez jakékoliv podpory? Vždyť 
dokonce i na zemi potřebuje každý z nás nějakou oporu, jistotu, bez které nevydrží. Rodina, 
přátelé, pomoc, rady, přesvědčení, lidské nebo koneckonců i přírodní zákony. To vše nám dává 
pocit jistoty, i když je to možná jenom iluze, protože nic z toho nás nakonec není schopno 
zachránit. Jenže když člověk přichází o životní jistoty, ztrácí rovnováhu a padá, protože… se 
bojí. Že to bez toho všeho nedá, že je ztracený, slabý. Ostatně tak to dopadlo i s Petrem: 
zpozoroval silný vítr, lekl se a začal tonout. Ne, protože to nedokázal – příběh nasvědčuje 
právě tomu, že to dal, – ale protože dostal strach. Začal myslet na nebezpečí a spadl. I přesto, 
že byl Ježíš celou dobu nablízku. 
 
Kráčet po moři znamená kráčet životem bez iluzorních životních opor. Překonávat strach a 
mít před sebou jeden hlavní cíl, Ježíše. A když někdy přece jenom začneme – jako Petr – 
tonout, je třeba ze všech sil zakřičet: „Pane, zachraň mě!“ Ježíš hned vztáhne ruku, zachytí nás 
a řekne: „Malověrný, proč jsi pochyboval?“ 

Kateřina Tourková 
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PRVNÍ SETKÁNÍ FRATERNIT SEKULÁRNÍCH AUGUSTINIÁNŮ (ASF) 

V ČESKÉ REPUBLICE 
 

V krásném prostředí kláštera Duchovního centra Řádu nejmenších bratří sv. Františka z Pauly 
ve Vranově u Brna – v místě jednoho z nejstarších mariánských poutních míst v naší zemi – se 
uskutečnilo ve dnech 20. – 22. srpna 2020 historicky první setkání fraternit augustiniánského 
řádu z Brna, Prahy a Košic z iniciativy P. Angela Lemme, OSA z Augustiniánského opatství a 
farnosti na Starém Brně. Zúčastnilo se ho 19 řádných členů fraternit, 2 hosté a 3 děti. 
Augustiniány 1. řádu z farnosti sv. Tomáše v Praze reprezentoval P. Jozef Ržonca, OSA. 

Pro úplnější představu, co znamená pojem „augustiniánská fraternita“, následuje krátké 
vysvětlení: Augustiniánská fraternita je jednou ze tří forem začlenění do augustiniánské 
rodiny; první řád jsou řeholníci, druhý řád kontemplativní sestřičky, třetí řád jsou laici – muži 
i ženy, sdružení v augustiniánských sekulárních fraternitách. Všichni členové augustiniánské 
rodiny sdílejí stejné poslání a stejnou spiritualitu sv. Augustina. 

Pokud člověk přijíždí do nového místa na setkání s řadou neznámých lidí, má svá očekávání, 
představy a možná i předsudky či pochybnosti. Ledy byly prolomeny nečekaně rychle, hned 
po příjezdu, jistě s Boží pomocí! Po společné eucharistii a večeři jsme si sedli kolem oválného 
stolu v malém přednáškovém sále a každý z nás, bez zábran a velmi spontánně a otevřeně, 
často s humorem, se krátce představil a sdílel s ostatními svou osobní cestu životem, někdy 
složitou a klikatou, která ho přivedla do augustiniánské fraternity. V naší skupině převládaly 
manželské páry, a o to snadněji jsme byli všichni vtaženi do křesťanské rodinné atmosféry. 
Během tohoto i dalších společných, skupinových nebo individuálních setkání jsme sdíleli 
zkušenosti z činnosti našich fraternit: v čem se lišíme, ale hlavně co máme společné a co nás 
spojuje. Inspirovali jsme se navzájem pro činnost v budoucnosti ve svých domovských 
farnostech. 

Košické Bratstvo sv. Rity vzniklo 27. 8. 2005 z mladých vrstevníků, nyní rodin, které 
vychovávají děti a mají dnes 25 řádných členů. Fraternita sv. Augustina v Praze byla založena 
27. 8. 2006 a postupně přijímala členy různého věku (současný stav je 16 členů), a konečně 
nejmladší je Augustiniánské bratrství na Starém Brně, které se začalo formovat od příchodu 
tří augustiniánů ze zahraničí před pěti lety a oficiálně bylo ustanoveno 22. 7. 2020 sliby devíti 
členů, mezi nimiž převažují manželské páry zralého věku. 

Duchovní program našeho setkání obsahoval dvě velmi zajímavé přednášky na téma obrácení 
(ve smyslu změnit svou mysl – metanoia): 1) P. Angelo Lemme, OSA: „Ježíšovy výzvy k 
obrácení“ s příklady z evangelií o povolání učedníků, o samaritánské ženě a o celníkovi 
Zacheovi. 2) P. Jozef Ržonca, OSA: „Tři obrácení svatého Augustina“ (hledání pravdy, přijetí 
Krista a úplné odevzdání se do služby církve). K zamyšlení jsme dostali otázky, na které jsme 
hledali odpovědi během celého setkání, v kontemplaci i v rozhovorech s ostatními, ale 
můžeme si je položit i my všichni právě teď: Jaké jsou mé nejčastější těžkosti, které musím 
překonávat, abych byl/a věrný/věrná své touze po obrácení? Jakými způsoby ke mně Ježíš 
promlouvá? Jak hledám Jeho hlas v každodenním životě? Cítím Jeho výzvu jako osobní 
pozvání? Existuje dnes hlad po pravdě na osobní i společenské úrovni? Svatého Augustina a 
augustiniány provází touha po poznání po celý život. Je tomu tak i u mě? 

V prosté světlé kapli s oltářem, sochou sv. Františka z Pauly a s obrazem půvabné Panny Marie 
Vranovské, zvané též „Beata gratia“ se sepjatýma rukama, dotýkajícíma se pouze konečky 
prstů, jsme hluboce prožívali eucharistii, adoraci, modlitbu bratrství, ranní chvály, modlitbu v 
poledne i večerní nešpory, a podle své potřeby mohli v kapli rozjímat či modlit se v tichu. 
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Příjemné chvíle v klášterní zahradě, do níž se vycházelo rovnou z jídelny, jsme často využívali 
k neformálním přátelským rozhovorům. 

Součástí setkání fraternit byl také výlet do chráněné krajinné oblasti Moravského Krasu – 
navštívili jsme přírodní a kulturní skvosty jako poutní kostel Panny Marie Bolestné ve Sloupu, 
Sloupsko-Šošůvské jeskyně s nejstarším doloženým osídlením Moravského Krasu člověkem 
neandertálským před 120 000 lety, propast Macochu a nakonec nádherný poutní kostel Panny 
Marie pod kaštany v obci Křtiny od stavitele Jana Blažeje Santiniho. Poutavé odborné výklady 
na lokalitách zajistily Lída a Ida z brněnské fraternity. Patří vám, milé sestry, velké díky! 

Na závěr jsme se opět sešli u oválného stolu – všichni uvolnění, radostní, sjednocení vděčností 
Panně Marii a obohacení velkými milostmi, kterých se nám během tak krátkého času od Boha 
dostalo. Velmi hluboce jsme vnímali sílu a přesah společné modlitby k prohloubení vztahu s 
Bohem a vzájemně mezi sebou. Naše očekávání od setkání fraternit se naplnila vrchovatou 
měrou, a v mnoha případech byla překonána. Děkujeme vám, otče Angelo, i všem sestrám a 
bratrům ze starobrněnského Bratrství, za vynikající přípravu a organizaci setkání, za bohatý a 
vyvážený program, za vaši moravskou otevřenost a srdečnost; oběma otcům augustiniánům 
za inspirující 
přednášky. Společně 
strávený čas byl 
velkým přínosem, 
darem a Božím 
požehnáním pro 
každého z nás. 
Příští setkání 
fraternit podle 
příslibu košických 
augustiniánů by se 
mělo konat za rok v 
létě v Košicích na 
Slovensku. Těšíme 
se! 

           Helena Klápová 
 

 

Krize v  Bělorusku. Jak mohu pomoci? 

 
Vážení a milí farníci, 

mnozí z vás vědí, že pocházím z Běloruska, a tak se mě ptají na současné tamní události a také na to, jak  

mohou pomoci. Sepsala jsem proto pro všechny z vás, kterým není těžká politická a občanská situace 

v Bělorusku lhostejná, seznam možností, co lze udělat teď a tady. Děkuji vám za všechna slova podpory i za 

modlitby, které nyní celý běloruský národ tak potřebuje, a věřím, že pro vás budou tyto informace užitečné. 

 

INFORMACE 
Informace o situaci v Bělorusku můžete sledovat ve všech běžných českých médiích. Referuje o nich např. 

IRozhlas, Česká televize, Deník N a další. Podrobnější zpravodajství v češtině je také dostupné ve veřejné 

skupině na Facebooku Protesty v Bělorusku informace. Založili a spravují ji Bělorusové žijící v ČR, kteří 

pravidelně překládají do češtiny zprávy z nezávislých běloruských médií o aktuálním dění, a informuji tak 

českou veřejnost o protestech ve své vlasti. 
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PROTESTNÍ AKCE V ČR 
Po celé České republice probíhá velké množství akcí proti zfalšování výsledků prezidentských voleb 

v Bělorusku, brutalitě policejního systému, pronásledování novinářů, zatýkání, mučení a týrání běžných 

občanů, hrubého porušování mezinárodních úmluv a lidských práv. Dozvědět se o chystaných akcích 

můžete např. na stránce komunity Bělorusů žijících v ČR na Facebooku s názvem BLRČR. 

 

AKTUÁLNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY 

Dobročinná sbírka BY_Help 
Častokrát pouhé sdílení obsahu na sociálních sítích či účast na protestní akci znamená pro Bělorusy možnost 

zatčení, ohrožení kariéry či obrovské pokuty devastující rodinný rozpočet. Cena za pravdu a spravedlnost je 

tak nyní v Bělorusku opravdu vysoká. Proto založila před několika měsíci občanská dobročinná iniciativa 

z Běloruska fundraiser na Facebooku pro podporu obětí represí, který soustředil během krátké doby částku 

přes 1,5 milionů dolarů. Heslem sbírky je: Solidarita je silnější než represe. Přispět můžete i vy převodem 

libovolné částky z bankovní karty přes Facebook nebo PayPal. Všechny shromážděné peníze budou využity 

na náhradu nákladů na právníky, placení pokut a na podporu rodin potlačovaných. V případě zájmu 

poskytnu další informace. 

 

Belarus Solidarity Foundation BY SOL 
Tato občanská iniciativa z Běloruska shromažďuje prostředky na podporu Bělorusů, kteří přišli o práci 

v důsledků politických represí. Během posledních několika týdnů bylo vybráno na 2 miliony dolarů. Fond 

podporuje potřebné finančně (vyplácí lidem, kteří nespravedlivě přišli o práci, jednorázový příspěvek ve 

výši tří průměrných měsíčních platů v Bělorusku) a také pomáhá najít si novou práci či získat novou 

profesní kvalifikaci. Přispět můžete kartou na Facebooku nebo přes PayPal. V případě zájmu poskytnu další 

informace. 

 

DLOUHODOBÁ PODPORA CHARITY ČR 
Charitní programy v Bělorusku reagují na velkou sociální tíseň rodin zejména na vesnicích. Děti z chudých 

rodin žijí nejen v materiální nouzi, ale také bez možnosti rozvíjet svůj talent a trávit podnětným způsobem 

volný čas. Všechny projekty fungují ve spolupráci s  katolickou církví a Charitou v Bělorusku. Další 

informace najdete na praha.charita.cz nebo je zájemcům poskytnu osobně. 

 

Projekt Adopce na dálku 
Je to zavedený projekt, který funguje od roku 1993 a pomáhá dětem z nejchudších rodin. Financuje náklady 

na vzdělání a zdravotní péči. S ohledem na současnou složitou sociální a ekonomickou situaci bude taková 

pomoc nepochybně ještě více potřeba. Dítě díky vaší pomoci chodí do školy, dostává školní pomůcky, 

školní uniformu a školní oběd. Věnuje se mimoškolním aktivitám a v případě potřeby má zajištěnou 

zdravotní péči. O pokrocích dítěte se můžete přesvědčit v dopisech, které vám dítě pravidelně 2x za rok 

posílá. 

 

Domov důchodců v Kryčevě 
Domov pro lidi s dlouhodobým onemocněním, starší občany a lidi s postižením, kteří nemohou zůstat ve 

svém domácím prostředí, podporuje Charita od roku 2018. Domov v běloruském Kryčevě můžete podpořit 

bankovním převodem. 

 

VYJÁDŘENÍ PODPORY A SOLIDARITY 
Podpora je teď pro Bělorusy opravdu klíčová. Chcete-li vyjádřit svou solidaritu a morální podporu lidem 

v Bělorusku, určitě se na mne můžete obrátit. Pomůžu vyhledat potřebné e-mailové kontakty, např. na místní 

katolické komunity, přeložit dopisy aj. 

Kateřina Tourková, katerina.tourkova@gmail.com 

 

mailto:katerina.tourkova@gmail.com
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Úryvek z projevu radního Wolfa při slavnosti žehnání Mariánského sloupu na 

Staroměstském náměstí 
 

„Podíváme-li se do historie našeho národa, je nám zřejmé, že od přijetí křtu kněžnou Ludmilou a jejím 
manželem knížetem Bořivojem, je v naší zemi Panna Maria uctívána a velebena jako naše národní 
ochránkyně a patronka. 
Svatý Václav, Karel IV., otec vlasti, císař římský a král český, lid český, moravský a slezský a 
samozřejmě také Pražané se po staletí modlili a s prosbami obraceli k té, která je měla vyslyšet. 
Tak se stalo i roku 1648, kdy po již podepsaném Vestfálského míru mělo být vydrancováno Staré a 
Nové Město Pražské švédskými vojsky. V čele obránců Prahy, složeném z Pražanů, jezuitů a Židů, byl 
nesen obraz Panny Marie Rynecké, jímž bylo za zázračné zachránění Prahy děkováno.  
Na znamení díků bylo v r. 1650 rozhodnuto o vystavění Mariánského sloupu na tomto náměstí a 
13. července 1652 byl za přítomnosti císaře římského a krále českého Ferdinanda III. Habsburského 
slavnostně požehnán arcibiskupem pražským Arnoštem z Harrachu.  
Sloup zde stál až do 3. listopadu 1918, kdy byl v revolučních dnech vzniku nového československého 
státu nekulturně, barbarsky stržen.  
Dovolím si vyslovit myšlenku, že stržení sloupu s pannou Marií předurčilo na sto let neblahý vývoj 
v naší zemi. Neukotvenost a nezralost První republiky, nacismus, komunismus, ztráta tradičních 
hodnot, odklon od Boha až po obecně přijímanou pravdu, že Česká republika je nejateističtější zemí 
světa. 
Podíváme-li se na společnost, zjistíme, že hrdost a příslušnost k národu je vydávána za nacionalismus, 
rodina a svazek muže a ženy je považován za přežitek. Tradiční a staletími prověřené hodnoty našich 
předků jsou relativizovány a nahrazovány moderním bezobsažným učením vycházejícím z představ 
postmodernistů 20. století. Destrukci společenského řádu a lidské důstojnosti vidíme dnes a denně ve 
svém okolí, v práci, v médiích a v nově vzniklém virtuálním společenském životě. A to vše dohromady 
je nám vydáváno za něco, bez čeho se moderní člověk v 21. století nemůže obejít. Křesťansko-
židovské kořeny Evropy jsou odmítány a místo nich jsou nám představovány nové ideje Evropy, kde 
vše, co je staré, je špatné a jen to nové má právo na svou existenci. 
 
A pak se stane zázrak. V době, kdy se po světě strhávají sochy a ničí obrazy a je jen otázkou času, kdy 
budou opět páleny nevhodné  knihy, v době, kdy se člověk bojí vyjádřit svůj názor, který je odlišný od 
názoru davu, rozhodne zastupitelstvo hl. m. Prahy o návratu Mariánského sloupu na Staroměstské 
náměstí.  
Obnovení Mariánského sloupu dnes ještě asi nedokážeme úplně docenit, ale návrat Panny Marie na 
hlavní náměstí v zemi, věřím, předznamenává budoucí dobré časy v našem státě dnes tak postiženém 
pandemií koronaviru a s ním spojenými důsledky, obavami ze ztráty zaměstnání a všudypřítomným 
úpadkem společnosti.  
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo se na návratu Mariánského sloupu podíleli, Společnosti pro 
obnovu Mariánského sloupu a všem jejím členům, všem těm žijícím i zemřelým, kteří se za svůj život 
byť jedenkrát za návrat sloupu pomodlili. Stejně tak i těm, kdo v Boha nevěří, ale jejichž srdce jim 
napovídala, že bez Mariánského sloupu není Staroměstské náměstí úplné.  
Všem zastupitelkám a zastupitelům hl. m. Prahy, kteří 23. ledna letošního roku hlasovali pro obnovení 
Mariánského sloupu.  
Vám všem přítomným na této dnešní slavnosti, že jste se i v této nelehké době nebáli a rozhodli se 
přijít podívat na dnešní akci. 
A v neposlední řadě chci poděkovat za 23 let práce na tomto sloupu jeho autorovi - sochaři Petru 
Váňovi, jeho bratru Tomáši Váňovi a sochaři Hynku Schejbalovi a všem dalším z jejich hutě, kdo se na 
vzniku tohoto nádherného díla podíleli.“ 

Zdena S.  
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Víš, že?... 
 
* 1. září od 8:30 hodin  začíná v augustiniánské škole sv. Augustina nový školní rok. Ve 
škole budeme mít už víc než 280 dětí..  

*Ve čtvrtek 4. 9. od 19:30 modlitba Taizé.  

* Všechny činnosti ve farnosti začínají po prázdninách 14. září.  Rozvrh bude zveřejněn na 
webu farnosti a na nástěnce kostela od 12. 9.  

* V neděli  6. září slavíme svátek sv. Mikuláše Tolentinského. Při mši sv. v 9:30 se budou 
žehnat chlebíčky sv. Mikuláše.  

* Setkání pastorační rady farnosti, abychom naprogramovali nový farní rok, v úterý 8.9. od 
19:00 hodin v refektáři našeho kláštera 

*Od 20. září znovu začne výuka náboženství pro děti od 5 do 10 let, která bude probíhat 
 každou neděli po mši svaté v 9:30. Přihlašovat své děti můžete až do 20. září u P. Juana. 

* Zájemci přípravy na biřmování ať se hlásí u P. Jozefa.  

* Pouť do Santiaga de Compostela bude tento rok od 27. prosince 2020 do 4. ledna 2021. 
Zájemci ať se do 30.9. přihlašují u P. Juana: juan@augustiniani.cz anebo na tel.: 602684538 

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

* 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.  

* Každého 22. v měsíci probíhá po mši sv. ve 12:15 pobožnost ke sv. Ritě v kostele, 
s požehnáním růží a modlitbami za lidi v jakékoli nouzi. Všichni jste srdečně pozváni. 

Dobrou chuť 

Placaté vdolky 

Nic není strašnějšího, než se provdat za mužského, jehož babička byla vynikající kuchařka. 
Přes 40 let poslouchám o tom, jak babička dělala placaté tvarohové vdolky a že nejsem 
schopna je také udělat. 
A tak jsem hledala a zkoušela a našla. Když ochutnal, tak chvilku mlčel a pak řekl větu, která 
mi vyrazila dech: Babička by byla spokojená. A tak se s vámi o tento recept podělím. 
Na těsto budeme potřebovat: 25 dkg mouky, půl hladké a půl polohrubé, 150 ml mléka, 1,5 
dkg droždí, 2 lžičky cukru, špetka soli, 1 vejce a 7,5 dkg rozpuštěného tuku. 
Na náplň budeme potřebovat: 1 tvaroh, ne vaničkový, bylo by to řídké, 1 vejce, 1 vancuk, 
trochu citronové kůry, 7,5 dkg cukru krupice a rozinky. 
Zaděláme těsto a po vykynutí rozdělíme na 8 dílů, uděláme bochánky a necháme ještě chvilku 
pod utěrkou kynout. Potom je rukou roztlačíme a dáme do středu co nejvíc tvarohu, ale aby se 
nám ale podařilo uzavřít těsto do vdolku. Otočíme spojenou stranou na pečící papír na plechu 
a rozmáčkneme na placku. 
Potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme při 200°C asi 20 minut. Po upečení hned pocukrujeme. 
Přeji dětem úspěchy v novém školním roce a rodičům pevné nervy při občasných neúspěších 
jejich ratolestí.                       Dobrou chuť!                     Hanka 

mailto:juan@augustiniani.cz


8                 www.augustiniani.cz                 Tolle Lege                         Září 2020 

 

PASTORAČNÍ PRÁCE NA ROK 20/21 

Od 14. 9. 2020 do 15. 6. 2021

Pondělí: 

18:00–19:00 

Příprava na křest dospělí – TAGASTE 

19:30–21:00 

Augustiniánská fraternita – REFEKTÁŘ 

Úterý 

17:00 -17:45 

Modlitba k Božímu milosrdenství 

17:30–18:30 

Angličtina dospělí (středně pokročilí) - 

KASICIAKO 

17:00–18:00 

Španělština dospělí (středně pokročilí) – 

TAGASTE 

18:30–20:00 

Španělština dospělí – každý druhy týden  

(pokročilí) – KASICIAKO 

18:30–19:30 

Bible study (angl) - TAGASTE 

19:30–19:30 

Katecheze pro dospělé - REFEKTÁŘ 

Středa 

18:00–19:00 

Adult Religious education (angl) – TAGASTE 

18:30–19:30 

Španělština dospělí (začátečníci) – 

KASICIAKO 

Čtvrtek 

18:05-19:05 

Mládež – TAGASTE 

18:00 -19:00 

Španělština dospělí - každý druhy týden  

(konverzace) –REFEKTÁŘ 

19:30 

Modlitba Taizé (1. čtvrtek) – KAPLE SV. 

BARBORY 

Pátek 

15:00 

Úklid kostela 

Neděle 

9:45-10:45 Religious education (angl) 

10:45-11:30 Náboženství pro děti-HIPPO 

10:00-12:00 Náboženství pro děti -ŠP- (1., 2. 

a 4. neděle) 

11:00-12:00 Biblická formace -ŠP- (3. 

neděle) 

Více informací: www.augustiniani.cz
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