
 

Tolle    Lege 

 

Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Listopad 2014, r. XVIII. č. 200 

 

„  Miluj své nepřátele, abys z neopatrnosti do nenávisti nezahrnul i přátele“  (Sv. Augustin) 

 

Vše nejlepší, TOLLE LEGE! 

 

Bylo to v prosinci roku 1997, před 17 lety, kdy poprvé vyšlo farní zpravodajství farnosti Tolle lege (Vezmi a 

čti). Od samého začátku chtělo být prostředkem informování farnosti, místem, kde jednou za měsíc vycházejí 

nejen konkrétní informace o věcech kostela, ale kde farníci a přátelé kostela mohou najít i formaci pro duchovní 

život. Na začátku to byla jen papírová verze, ale od roku 2005 jsou všechna čísla zveřejňovaná také na webové 

stránce farnosti. 

 

Dnes dostáváte do ruky kulaté č. 200! Hodně se napsalo, hodně se pracovalo a bylo potřeba také několika 

změn, aby farní časopis byl vždy aktuální a stálo za to ho číst. Dokázali jsme to? Občas přijde nějaká zpětná 

vazba, ale opravdu málokdy, a bez toho nemůžeme mít jistou, zda časopis odpovídá vašemu očekávání, anebo 

ne. Budeme rádi za každý námět, příspěvek a zpětnou vazbu, jestli se formát a obsah časopisu líbí anebo ne. 

Přijímáme i kritiku. Nezapomeňte, že farnost jsme všichni a naše Tolle Lege patří všem a je místem otevřeným 

pro všechny. 

Díky všem redaktorům, spolupracovníkům a přispěvatelům za pomoc a podporu. Ať všichni vezmeme, čteme 

a předáváme dál Tolle Lege! 

 

Díky všem za přízeň a čtení!  

 

  
Tak to bylo před 17 lety … 

TOLLE LEGE 

Pane Ježíši, dej, ať poznám Tebe, ať poznám sebe (sv Augustin) 
Farnost Sv. Tomáše- Praha 1 - prosinec 1997 roč.I. č. 1 

 

Milý příteli, 
 

do rukou se Ti dostává první číslo našeho farního zpravodaje “Tolle lege“. Bude poskytovat všeobecné 

infornace o dění v našem farním společenství. Naším přáním je, aby se naše farnost stala součástí našeho 

života. Proto  budou v každém čísle vycházet oslavy, úvahy, články týkající se formace, zprávy… V tomto 

zpravodaji najde  své místo každý z nás. Od nynějška je otevřen i pro tebe: podněty, názory, úvahy. 

 

Svatý Augustin před svým obrácením uslyšel slova Tolle lege- (Vezmi a čti). Také my , neustále podněcováni 

touhou sloužit, Ti  říkáme -vezmi a čti. 
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Potkala jsem… 

 

Blanka s manželem jsou zklamaní. Neteř Vendulka má svatbu v sektě, která ji úplně pomátla. Místo aby si 

užívala života, zamilovala se do Tomáše, vstoupila do jeho katolické sektářské víry, která jí zakazuje 

předmanželský sex. A co víc, musí chodit do kostela, nikdy se nemůže rozvést a užívat antikoncepci a jít na 

potrat už vůbec ne! Prostě otrokářství v dvacátém prvním století. 

Jejich Ivanka se orientuje lépe. Procestovala už několik světadílů, finančně je nezávislá a s partnery žije 

svobodně podle svého uvážení. Přivádět děti na svět v téhle nejisté době je navíc nezodpovědné. Zkrátka má 

rozum. Středověk pro ni není. 

 

  

 E.B. 

 

Prameny z Taizé 
 

  

Už jednoduchá touha po Bohu je počátkem víry 

 

„Apoštolové řekli Pánu: „Dej nám více víry! Pán jim řekl: „Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste 

této moruši: ‚Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře,‘ a ona by vás poslechla.“ (Lk  17,5 – 6). 

 

Jak objevit tento jedinečný pramen, v kterém je vidět evangelium jeho prvotní svěžesti? Všiml jsi si? 

Hluboko v člověku tkví očekávání přítomnosti. Věz, že již jednoduchá touha po Bohu je počátkem víry.  A 

když se Ježíš Kristus nechá postřehnout v kráse společné modlitby, ozve se touha pochopit víc. 

 

Na počátku nejsou důležité široké vědomosti. Ty sice mají velikou hodnotu, ale do tajemství víry nejspíš 

pronikneš intuicí. Vědomosti přijdou. Ne všechno je dáno najednou. 

 

Kdyby Ježíš nepřišel na zem, Bůh by se ti pořád mohl zdát vzdálený a nedostižitelný. Ale Kristus, 

Zmrtvýchvstalý, ho vnáší do našeho života. „ Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí 

Otcově, nám o něm řekl.“ (Jn 1,18). Budeš si navždy pamatovat nádhernou skutečnost dobré zvěsti: „V tom je 

láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť� smíření za 

naše hříchy. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.“ (1 Jn 4,10. 19). Tu je světlo života.  

 

Ať toto zní jakkoliv nepravděpodobně, když se mu odevzdáš, neznepokojuj se, jestli ho nedovedeš 

milovat ihned.   

 

(Z knihy BRATRA  ROGERA  Les sources de Taizé, Amour de tout amour, připavil P. Jozef, OSA) 

 

Přijmout hosty  

2 m² místa doma na podlaze = 1 ubytovaný mladý člověk! 

Přijmout u sebe doma mladé lidi může být jedním z nejhezčích způsobů, jak se 

setkání zúčastnit. Mladí účastníci (většinou ve věku 17–35 let) si přivezou spacáky a 

karimatky. Potřebují jenom jednoduchou snídani. Po snídani odjedou a okolo 22:00 se zase vrátí. 1. ledna 

můžete pozvat své hosty na oběd. Vřelé přijetí je o tolik důležitější než luxus! 

Více informace u P. Antonia, OSA 
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Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1, 
uskutečněného dne 8. října  2014 v 19,30 hod. v refektáři kláštera sv.Tomáše 

Program : 
 

V úvodu se vzájemně představili členové nově utvořené Pastorační rady.  

(Sekretářem PR se stala  Marie Hradecká a členem Ekonomické rady bude Miloš Kopa) 

 

* Úvodní modlitba (P. Jozef – část z Vyznání sv.Augustina) 

 

* Náměty pro činnost do ledna 2015 
 

P. Antonio seznámil všechny přítomné s „Pastoračním plánem Arcidiecéze pražské“; 

Hlavní událostí bude „Pouť důvěry“ – setkání s komunitou Taizé, které se uskuteční v Praze 28.12.2014 - 

2.1.2015 

- Svatotomášská farnost se bude připravovat na toto setkání m.j. tím, že na každou nedělní mši bude zařazen 

nový zpěv=modlitba Taizé; každý 1. čtvrtek v měsíci se konají setkání v duchu Taizé a účastníci se pokusí 

navštívit i další ekumenická společenství; texty budou v češtině, angličtině a španělštině; průběžně budou 

farníci informováni o konání tohoto setkání s tím, že budou žádáni, zda by případně přijali na ubytování některé 

účastníky setkání. Úkol pro členy PR po dohodě s koordinátory celého setkání bude případně zaznamenávat ty, 

kteří projeví ochotu přijmout do rodiny některého z poutníků. Bližší a detailnější informace o celém setkání 

budou průběžně uveřejňovány ve spolupráci s koordinátory celé akce na vývěsce a v Tolle Lege.Dne 12.10. se 

bohoslužby zúčastní dobrovolníci, kteří budou informovat o všech aktuálních záležitostech. 

 

Prosba přítomných otců ostatních řeholí působících v rámci „velké farnosti Malá Strana“:  větší 

vzájemné propojení a informovanost prostřednictvím jednotlivých webových stránek. Uveřejnit na svých 

webových stránkách odkazy ostatních webových stran (např. konání bohoslužeb v rámci Malé Strany…) 

 

Ad) REKOLEKCE Svatotomášské farnosti: 

 

* adventní rekolekce se uskuteční v prostorách kláštera sv. Tomáše s tématem: SEBEREFLEXE, KDE 

JSME…, CO JE PRO NÁS PRIORITOU..., KAM NAŠE FARNÍ SPOLEČENSTVÍ SMĚŘUJE… 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……. 

 

* postní rekolekce (jaro 2015) se uskuteční ve Štěkni – členové augustiniánské fraternity a případně i 

další farníci. 

 

* Náměty pro činnost od ledna 2015:  
 

* DNY VÍRY Praha 2015 30.5.-6.6.2015 – od ledna 2015 do května se budou farníci připravovat na tuto akci. 

Opět se aktivně zapojí misijní skupina, která ve farnosti již je. V předvečer této „celopražské misie“ bude 29.5. 

2015 NOC KOSTELŮ  

V rámci Prahy budou rozdělená centra: např. u sv.Tomáše bude program zaměřený pro školy; u Panny Marie 

Sněžné bude program věnovaný kultuře, u sv. Jiljí bude duchovní centrum. V rámci veřejných prostranství 

(Václavské nám., nám. Republiky…) budou stany s misionáři. Současně budou působit i „MODLITEBNÍ 

ČETY“ 

 

* podzim 2015 bude v duchu „Roku řeholního života“; v rámci Malé Strany budou představovány jednotlivé 

řeholní komunity, které zde působí, neboť v této oblasti Prahy působí nejvíc řeholních společenství najednou. 

Bude potřebné tato jednotlivá představení připravit i pro děti, aby pochopily, co řády a řeholní společenství 

jsou, jaké jsou jejich symboly, jaké je jejich zaměření, atd. (augustiniáni, sestry od sv. Josefa, karmelitáni, 

Maltézští rytíři, premonstráti, sestry boromejky, ale i skupina fokoláre působící na Malé Straně). Toto 

„seznamování“ by se mělo uskutečnit v průběhu 2 měsíců, tj. každý týden jedna komunita 
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Kalendář plánovaných akcí.    

- pokračuje oprava varhan; plánuje se umístit „obrazovku“ u kazatelny (čísla písní, eventuálně důležité texty, 

„téma dne“) 

- anglická komunita připravuje nový způsob vytápění kostela 

* 10.10. II.PIVOBRANÍ 

* 12.10. při mši sv. v 9,30 udělování svátosti pomazání nemocných + informace o „Taizé“+ po všech nedělních 

(tedy i v sobotu večer) bohoslužbách sčítání věřících 

* pozvání „návštěvy farníků od sv.Tomáše“  na bohoslužbu dne 2.11. v kostele sv. Karla Boromejského  

* 5.11. bude v naší farnosti pan kardinál s tím, že bude předsedat bohoslužbě ve 12,15 a všichni farníci 

(kdo může) jsou zváni.  

* ostatní plánované akce jsou na www.augustiniani.cz 

* P. Filip informoval o plánované akci při kostele Panny Marie pod řetězem: V průběhu adventu bude 

prodáván punč a koláčky s tím, že výtěžek této akce je pro Summer camp 

   

Dne 13.1.2015 se uskuteční setkání PR s tématem: příprava FARNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ, které se bude 

konat dne  22.1.2015 

 

* Závěrečná modlitba 
  Zapsala: Marie Hradecká 10.10.2014 

 

Farní výlet do Litně 
V sobotu 18. října ráno jsme se sešli na 

Smíchovském nádraží, abychom se vydali na 

společný výlet po malebné krajině Českého 

krasu. Přestože předpověď počasí na ten den byla 

velmi příznivá a výlet dlouho předem oznámen, 

zúčastnili se ho jen čtyři farníci.  

Po asi půl hodině jízdy vlakem jsme vystoupili 

v Srbsku (v tom středočeském) a vydali se po 

žluté značce. Místy byla ještě mlha a sluníčko 

občas nesměle vykouklo. Lesem jsme 

pokračovali po modré značce až ke Kodské 

jeskyni, která nás překvapila svou velikostí. 

Sestoupili jsme do ní a trochu ji prozkoumali. 

Byla v ní dvě vyhaslá ohniště, zřejmě po 

nějakých předcích. Za obcí Korno jsme minuli 

pěkně opravenou trojbokou kapličku a po chvíli 

ještě oboru, kde nás užasle, bez hnutí, pozorovali 

dva statní daňci s mohutným parožím.  Blížili jsme se k Litni, na chvíli na nás ještě vykouknul mezi kopci 

majestátní hrad Karlštejn. Sluníčko přece jen zvítězilo a umocnilo veselé barvy podzimu.  

Městys Liteň je stále ještě bohatý na památky. Už z dáli je vidět dominantu - velký areál s barokním zámkem, 

který koupil předek Josefa Františka rytíře Daubka, spoluzakladatele Národního divadla. Zámek je nyní 

nepřístupný, pomalu se opravuje. Součástí areálu jsou jak hospodářské budovy, tak i barokní stavba zvaná 

Čechovna (kdysi správcovský dům, kde vyrůstal spisovatel a básník Svatopluk Čech, jehož tatínek tu byl 

správcem). Čechovna se stala po sňatku s Jiřím Daubkem domovem slavné operní pěvkyně Jarmily Novotné, 

která se jako druhá Češka (po Emě Destinnové) prosadila na scéně newyorské Metropolitní opery. Kousek od 

zámku je kostel sv. Petra a Pavla, který nám jedna ochotná místní farnice odemkla, a tak jsme si mohli 

prohlédnout pěkný barokní interiér. Kostel prý nechal postavit Karel IV. ze zbylých kamenů po stavbě hradu 

Karlštejn. Na náměstíčku mezi zámkem a kostelem rád sedával ve stínu lípy i Svatopluk Čech. Sedí tam 

dodnes, s perem a knihou, velmi sošný. A kousek od něj lípa, i když už ne ta původní. Místo je pěkně upraveno, 

vybaveno lavičkami a podrobnými informačními panely. Obcí prochází velmi dobře značené naučné stezky 

s bohatou dokumentací. Naproti kostelu, v budově bývalé fary, je Muzeum Svatopluka Čecha a Jarmily 

http://www.augustiniani.cz/
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Novotné. V Litni pobýval i páter František Josef Řezáč - kněz, pedagog a reformátor českého vězeňství a 

osobní přítel K. H. Borovského. 

Po obědě jsme se vydali po modré naučné stezce k velkolepé klasicistní hrobce rodiny Daubků, která je zároveň 

i místem posledního odpočinku Jarmily Novotné. Vlevo na rozcestí jsme míjeli bělostná boží muka. 

Po zelené značce jsme pokračovali přes obec Vlence a podél Stříbrného potoka kolem několika technických 

památek do nedaleké Zadní Třebáně, odkud nám zanedlouho jel vlak do Prahy. Zase jeden pěkně strávený 

podzimní den. Ivane, díky. 

 

                                                                                                                       Zdena 

                                                                                                           

Oratorium Svatá Ludmila 

 

K Roku české hudby a 110. výročí úmrtí Antonína Dvořáka a v předvečer státního svátku bylo dne 27. října 

2014 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha uvedeno nádherné Dvořákovo oratorium Svatá Ludmila.  

Všechny lavice v katedrále byly zcela zaplněné, takže zbylo jen pár volných míst k sezení na provizorně 

přistavených židlích. Katedrálou se nesla krásná hudba pod taktovkou Josefa Zadiny, umocněná 

mimopražskými orchestry a pěveckými sbory se čtyřmi sólisty. Kdo měl to štěstí, že seděl s výhledem na 

Novou arcibiskupskou kapli a mohl tak pozorovat vitráž od Alfonse Muchy, byl svědkem něčeho 

neuvěřitelného, dá se říci až magického - světlo venkovní lampy, dopadající na vitráž, nejvíce osvítilo právě 

centrální část okna, zrovna tu, která zobrazuje křest knížete Bořivoje z rukou svatého Metoděje na Velehradě, 

svatou Ludmilu a malého Václava. A o tom právě vypráví třetí, poslední část oratoria! 

 

Po úspěchu se Stabat Mater dostal Antonín Dvořák objednávku na novou skladbu pro hudební festival 

v anglickém Leedsu v roce 1884. Pořadatelé si přáli celovečerní dílo na biblický námět, ale Dvořák trval na 

příběhu z české historie, který nakonec prosadil. V lednu 1885 poslal básník Jaroslav Vrchlický Dvořákovi 

libreto. Skladatel se ihned pustil do kompozice a pracoval na oratoriu více než 8 měsíců, během nichž odmítal 

většinu návštěv a pozvání k dirigování. 15. října následujícího roku se konala světová premiéra oratoria 

v Leedsu. Téhož roku následovala ještě dvě provedení v Londýně a o rok později pět provedení v Praze, 

všechna pod Dvořákovou taktovkou. 

 

V letošním, z hlediska hudby významném roce bylo dílo poprvé uvedeno 22. června v katedrále Svatého Ducha 

v Hradci Králové u příležitosti 350. výročí založení královéhradecké diecéze, podruhé u příležitosti Národní 

svatováclavské pouti 28. září v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, a po třetí právě 27. října 

v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Oratorium Svatá Ludmila je jedinečné dílo v české hudební kultuře 

z celosvětového hlediska srovnatelné snad jen s Missou solemnis Ludwiga van Beethovena. 

 

Oratorium končí prosbou: 

                                            Hospodine, pomiluj ny! 

                                            Spasiteli všehomíra, spasiž nás i uslyšiž, Hospodine, hlasy naše! 

                                            Dej nám všem  Hospodine, hojnost, pokoj v naší zemi! 

                                            Kyrie eleison! 

Zdena S.  

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

symb.: 1717. Díky za štědrost. Více informací u Štěpána Svobody. 
*** 

Pan kardinál by dorazil v 10:00, na vizitaci je vyčleněn čas do 
15:00 hodin. Všichni farníci jsou pozváni na setkání s ním. 
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Pouť do Lourd 

 

Čeští katolíci velmi uctívají Pannu Marii Lurdskou. 

Již v devatenáctém století konávali tam poutě  a  

dokonce shromáždili finanční prostředky k 

vybudování české kaple k poctě Nanebevzetí Panny 

Marie v bazilice  Neposkvrněného Početí. V r. 1903 

začali bratří Kolískové organizovat poutě z Čech 

vlakem přes Vídeň, kde se připojovali   k rakouským 

poutníkům. Letos v dubnu se podařilo CK ze Zlína 

zajistit pro nás zvlášť vybavený lehátkový vlak o 11ti 

vagonech. Vagon uprostřed vlaku byl uzpůsoben pro 

sloužení mší s ozvučením do všech vagonů. V našem 

vagonu měl vedle nás kancelář vedoucí CK; zde 

během jízdy tiskl pokyny a informace: kudy 

projíždíme, kdy se bude konat mše sv., kam k sv. 

Zpovědi, apod. Všichni jsme obdrželi jubilejní žluté 

šátky s potiskem: 1903  Vlaková pouť 2014  111 let. Mezi stovkami poutníků v Lurdech jsme se vždy poznali a 

radostně  bratřili. Vezli jsme darem do naší kaple Milostnou sošku Pražského Jezulátka, kterou nesly v 

průvodu  2 děti v moravských krojích. Krojovaných poutníků bylo z Moravy mnoho, takže  jsme obohatili 

pohled přihlížejících. V Lurdech po tři dny zněla čeština, při průvodu, při slavnostní mši svaté a při svatořečení 

obou papežů dne 27.dubna, kterého jsme se zúčastnili v podzemní bazilice PIA X. slavnou mší sv. a vizuálně 

přenosem z Vatikánu. Přestože skoro každý den pršelo, nepřestanu děkovat Bohu, že mi dal sílu se rozhodnout 

pro tak dalekou cestu a ještě mne obdařil společností spolupoutníků plných ohleduplnosti, vzájemné pomoci a 

laskavých pohledů. Byl to pro mne velký dar Boží! 

 

P. Alžběta T.  
 

Víš, že…? 

 
  
* V neděli 2. 11., v den svátku všech věrných zemřelých, bude při večerní mši sv. od 17:00 Svatotomášským 

sborem provedeno Requiem T. L. Da Victorii.  

 

* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 6.11. od 19:30. 

 

* V sobotu 15.11.2013 proběhne IV. setkání dospělých, kteří v průběhu uplynulých 14 let přijali v dospělém 

věku křest v našem kostele. Modleme se za tyto „nové“ křesťany a za plody setkání. 

ˇ 

* V sobotu 22. 10. jsme všichni pozváni na pracovní brigádu do kláštera ve sv. Tomáše. Sraz v 9:30 před 

klášterem. Konec okolo 13 hodin 

 

*V neděli 23.11.  od 15:30 pořádá Svatotomášský sbor v kapli sv. Barbory koncert ke cti sv. Cecílie (T. L. da 

Victoria, T. Tallis, J.S. Bach, F. X. Thuri) 

 

* V pátek 28. listopadu anglická komunita slaví tradičně „Thanskgiving“ (Díkůvzdání). Je to americká 

tradice, při které se děkuje za dary od Boha během roku. Všichni farníci jsou pozváni na večeři díkůvzdání od 

18:30 hodin do Arcibiskupského paláce  Je třeba se zapsat v seznamu v sakristii do 13. 11. Příspěvek za večeři: 

150/200,- Kč 

 

* Během listopadu se společně modlíme při mši sv. za naše zesnulé bratry a sestry. U vchodu kostela bude 

k dispozici sešit, kde můžete napsat jejich jména. Při přímluvách se tato jména budou číst. 
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* Připomínáme, že na území českých a moravských diecézí lze za obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. 

přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé) získávat plnomocné 

odpustky pro duše v očistci již od 25. října. Toto povolení platí ovšem pouze pro ty, kdo ze závažných důvodů 

nemohou získat odpustky pro duše v očistci v řádné době od 1. do 8. listopadu. 

* Připravujeme nový seznam farníků. Během listopadu bude po mši sv. možnost se zapsat. Informace bude 

využívána jen pro potřeby duchovni správy farnosti. Děkujeme za spolupráci! 

 

* Charita sv. Rity při kostele sv. Tomáše potřebuje do zásoby zimní oblečení, především pánské. Farní charita 

u sv. Tomáše zajišťuje každou sobotu jídlo, oblečení a další služby pro více než 70 bezdomovců v Praze. Věci 

je možné přinést do kláštera v sobotu mezi 9. a 10. hodinou. 

 

* 1. neděle adventní letos připadá na neděli 30. listopadu. Na začátku mše sv. budou žehnány adventní věnce 

jak pro kostel, tak především pro domácnosti (přineste do kostela na mše sv. věnce!). 

 

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

 

* V sakristii  od 15.11. už můžete koupit augustiniánský stolní kalendář na rok 2015.  

 

* 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. 

 

* První přijímání dětí ze školy sv. Augustina bude v našem kostele v neděli 30.11. od 9:30. Děti se 

připravovaly během tohoto roku ve škole a společně přijmou Pána Ježíše. Bude to velká oslava pro celou 

farnost a školu sv. Augustina.  

 

* Pouť do Santiaga de Compostela bude tento rok od 26. prosince 2014 do 4. ledna 2015.  

 

* 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.   

  

Dobrou chuť! 
Dýňový koláč 
Začíná sezona dýní, dělá se z nich kompot, zapékají se, populární je polévka.  

My jsme letos poprvé zaseli dýni Hokkaidó, a protože úroda byla pěkná, hledala jsem další recepty. Tato dýně 

má velikou výhodu, stačí, když ji umyjete, nemusíte ji loupat, ty ostatní dýně ano.  

Vyzkoušela jsem tento recept. 

Na těsto budeme potřebovat: 25 dkg polohrubé mouky, 12,5 dkg Hery, 1 vejce, 8 dkg moučkového cukru, 1 

polévkovou lžíci medu, citronovou kůru, špetku soli. 

Na náplň budeme potřebovat: 30 dkg dýně, 2 vejce, 4 polévkové lžíce cukru, 2 polévkové lžíce zakysané 

smetany, šťávu z velikého citronu, 1 lžičku skořice, 10 dkg ořechů. 

Dýni nakrájíme na kostky, uvaříme do měkka, vodu slijeme a dýni rozmixujeme. Necháme ji vychladnout. 

Zaděláme těsto a necháme v chladu asi 30 minut odpočinout.  Zatím si připravíme náplň. Vejce ušleháme 

s cukrem, přidáme citronovou šťávu, skořici, dýni, ořechy ( já jsem je nasekala, myslím, že by se mohly i umlít) 

a vyšleháme. Nakonec vmícháme smetanu. 

Těsto dáme do dortové formy, vytvarujeme asi 2-3 cm okraj, vlijeme náplň a pečeme asi 45-55 minut při 150 

stupních, délka pečení závisí na troubě, jakou máte doma. 
                                                     
                                      Dobrou chuť.             

 

        Hanka 

http://www.augustiniani.cz/
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    Bazárek u sv. Tomáše 
který se koná v ambitech kláštera sv. Tomáše,  

Josefská 8,  Praha 1 – Malá strana 
 

v sobotu 29. listopadu 2014 od 13.00 – 16.00 hod. 
a 

v neděli 30. listopadu 2014 od 10.00 – 15.00 hod. 
 

Bude pro Vás připraveno 

dámské a pánské oblečení - 50,- až 100,- Kč za kus 

dětské oblečení - 30,- Kč za kus 

ručně dělané vánoční ozdoby, drobnosti určené na dárky…  

knihy, retro – gramofonové desky, psací stroje… 

 

Rádi uvítáme všechny, kdo chtějí přispět na dobrou věc. 

Pokud chcete pomoci i jinak než nákupem či příspěvkem na účet, a máte doma nadbytečné 

čisté, zachovalé a nepotrhané dětské, dámské nebo pánské oblečení, obuv, hračky, ozdobné 

sklo, porcelán, případně i nějaké vánoční ozdoby a dekorace, můžete nám toto vše přinést  

v sobotu 29. 11. od 10.30 hodin. 
 

Výtěžek bazárku je určen na zkvalitnění života klientů 

Domova sv. Rodiny na Petřinách a v Liboci, který založila sestra  

M. Akvinela Loskotová, de N. D. 

 Těšíme se na Vás! 
 

Nadace sestry Akvinely – č. ú. 6055079008/2700 

www.nadacesestryakvinely.cz 
 

 

Pro vnitřní potřebu církve vydává 

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

tel: 257 530 556, e-mail: osaprag@augustiniani.cz - www.augustiniani.cz 

Bankovní spojení ČS a.s. 19 33 79 13 39/ 0800. Prosíme Vás o příspěvky a náměty.  
 

 

 

 

Dovolujeme si 

Vás pozvat na 

tradiční adventní 
 

na 

 

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

