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Farnost sv. Tomáše. Praha 1  
 Leden 2011, r. XV. č. 157 

 
Ať se poznáváme, pomáháme a rosteme! 

 

Milí bratři a sestry, 
 
Jsem rád, ţe jsem administrátorem farnosti sv. Tomáše a mohu s Vámi pracovat na 
prohlubování křesťanského ţivota. Chci i poděkovat za  pěkné přijetí od Vás od všech. 
Věřím, ţe spolu budeme moci růst ve víře, naději a lásce.  
 
Kdyţ se mě před pár dny několik lidí ve farnosti zeptalo, jaký bude program mého 
„farářování“ a co chci dokázat jako administrátor, odpověděl jsem, ţe bych chtěl, aby 
farnost byla domovem, protoţe ţivot ve farnosti roste stejně jako ţivot v rodině. Pak jsem 
se ještě nad tím trochu zamyslel a dospěl jsem k závěru, ţe je třeba se také poznat 
navzájem a pak určitě budeme růst jako osoby i jako společenství.  
Zkusme to dělat společně, buďme trpěliví a snaţme se vidět pozitivní stránky kaţdého 
farníka, i všeho, co se nám děje. 
 
K tomu ať nám všem dobrý Bůh ţehná. 

 
Váš administrátor farnosti 

P. Vít Mariusz Marciniec, OSA 
 

BUĎ SE MNOU! 
 

Kdyţ hloubám v starostech, 
mně pomáhej, Pane! 

Kdyţ vzdychám a souţím se, 
mne pozvedej, Pane! 

Kdyţ nevím, kudy kam, 
ty veď mne, Pane! 

Kdyţ po širokých cestách světa jdu, 
buď se mnou, Pane! 

 
(Sv. Augustin, Confessiones VI, 5) 
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„Bože, vzdálit se od tebe znamená pád, k tobě se navrátit znamená povznést se zas, 
zůstávat v tobě znamená na bezpečných základech budovat“. (Sv. Augustin) 

Novoroční farní putování 
 

Jak uţ se stalo tradicí, i letos 
byla pro farníky a přátele 
kláštera augustiniánů 
zorganizována Novoroční 
vycházka. Kdo věří rčení, ţe 
jak na Nový rok, tak po celý 
rok, ten se vydal udělat něco 
dobrého pro své zdraví a 
fyzickou kondici a zároveň 
tímto pozdravit  Nový rok i 
své přátele.  
Zima letos sněhem ani 
mrazem nešetří, a tak Ivan 
Dyba naplánoval krátkou, ale 
zajímavou trasu bez 
náročných výstupů. Na 
konečné autobusu č. 111 na Skalce se nás odpoledne sešlo celkem 14 (ve vzácně 
vyrovnaném počtu ţen a muţů a v zastoupení téměř všech věkových kategorií). Po asi 
čtvrt hodině jízdy autobusem jsme se vydali pěšky přes Dubeček k přírodní památce 
Rohoţník. Cestou jsme minuli kostelík zasvěcený svatému Petrovi (bohuţel zamčený) a 
pak pokračovali podél Říčanského potoka k Podleskému rybníku, za kterým se rýsovala 
budova starého mlýna. Od Dubečku k Uhříněvsi vede dobře značená naučná stezka, a tak 
jsme se dověděli spousty zajímavostí o tom, co tam roste a ţije, ale všechno bylo pokryto 
sněhovou peřinou, včetně rybníka. Malý hlouček, který se od nás u rybníka na chvíli 
odpojil, aby šel vyzkoušet pevnost ledu, ani netušil, ţe se klouţe po kulturní památce; 
do Podleského rybníka se totiţ s oblibou chodíval koupat i pan prezident Masaryk při 
svých vyjíţďkách na koni z nedalekého zámku v Kolodějích. Od rybníka to uţ bylo 
kousek k přírodní památce Obora v Uhříněvsi, u které jsme počkali na autobus, a ten nás 
odvezl na konečnou metra v Hájích. Ale ještě předtím jsme přes polorozpadlou zeď 
okukovali opuštěný ţidovský hřbitov s typickými úzkými náhrobky a se starými stromy 
porostlými stálezeleným břečťanem. Hřbitov pochází z první třetiny 18. století a 
pohřbívalo se v něm ještě počátkem minulého století.  A u té zdi nás hlavní organizátor 
akce všechny pěkně vyfotil na památku a také pro Tolle Lege. Ivane, díky a příště zase 
něco připrav! 

                                                                                                                                                 Zdena 
 

Narozeniny v únoru:  
1.2. Květuše Krejzová; 2.2. Marie Šárová; 6.2. Kateřina Trefná; 6.2. Jan Jelínek; 10.2. Sylvie 
Rysová; 12.2. Jiří Horský; 12.2. Barbora Hirnerová; 12.2. Vojtěška Heřmanová; 13.2. Marie  
Kazdová; 16.2. Ota Jelínek;  16.2. Patrícia Jarešová; 18.2. Jaroslav Veis; 20.2. Jakub Kučera; 
24.2.Petr Hajkr. Vše dobré pro každého, s jistotou, že se za něj modlíme. 
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4. Farní shromáždění konané dne 27.01.2011 v Kavárně v kryptě 
Přivítání a modlitba  vedená novým administrátorem farnosti;P.Vít Mariusz přirovnal život v naší farnosti, 

která se skládá ze tří komunit, ke společnému životu  v jedné rodině a vyzval všechny ke společnému 

duchovnímu růstu a vytváření rodinného společenství 

Program A) Liturgie;              B) Společenství;                        C) Ekonomie;                        D) Různé -diskuse 

ad A). Liturgie : Každá komunita sdělila ostatním své zkušenosti: 

Česká komunita: 1x měsíčně dětská mše sv.; zapojení farníků do liturgie je bez problémů, proběhl kurz 

pro nové lektory; ministranti mají 2x ročně setkání; Svatotomášský sbor obohacuje významně mše svaté 

svým zpěvem, především při slavnostech, káva v refektáři  po mši sv. fungují rozpisy služeb (i když se 

opakují stále stejní lidé, kteří jsou ochotni připravova kávu a  čaj a  udržet pořádek v refektáři ) 

Anglická komunita:  mše sv. sobotní v 18,00 hod a nedělní v 11,00 hod; 1x měsíčně je dětská mše sv.; 

dobrá účast lektorů; oproti loňskému roku se zlepšil hudební doprovod mší sv.;  homilie P.Williama jsou 

pro všechny členy komunity nesmírně přínosné; v anglické komunitě je problém velké proměny farníků a 

příprava kávy po mši  

Hispánská (španělsky mluvící) komunita: oproti loňskému roku se rozrůstá ze 163 farníků bohoslužby 

navštěvuje v průměru 60-80 farníků; proběhl kurz lektorů; společný cíl této komunity je vytvářet 

společnou rodinu; komunita společně 1x měsíčně slaví narozeniny členů;  při společných obědech mají 

typická jídla pro určité oblasti, ze které členové komunity pocházejí.Na přípravě „Pastorely“ o Vánocích 

se  podílelo 40 farníků; velmi oblíbené jsou různé workshopy, kurzy např. tance (Salsa); účast 1. čtvrtek 

v měsíci na modlitbách Taize (společně s českou komunitou); větší spolupráce s českou komunitou; 3 

skupiny : katecheze dospělých; příprava na křest; příprava mládeže na biřmování; členové této komunity 

se společně s českou zúčastňují brigád (Dobrotivá;  augustiniánská škola) 

Společné mše sv. pro všechny komunity zachováme : Vánoce, Velikonoce, Květná neděle, Boží tělo: 

Květná neděle – začátek v 11,00 hodin se osvědčil 

společné texty ve třech jazycích – výbor složený ze zástupců všech tří komunit připraví podklady pro 

texty a rozdělí si jednotlivé části (čtení;  přímluvy; dary…) Homilie vždy krátká v jednotlivých jazycích. 

délka těchto společných mší by neměla tím pádem přesáhnout únosnou míru.  

ad B) Společenství: - spolupráce 

 Hispánská k.: vánoční Pastorela; anglická k.: Thanksgiving Day; česká k.: Farní slavnosti 

Farní ples se koná 25.2.2011 

*spoluzodpovědnost  za udržování čistoty ve společně užívaných prostorách (především refektář) stále 

trvá 

*Nová verze internetových stránek Farnosti u sv. Tomáše na Malé straně je připravena ke spuštění – je 

však bezpodmínečně nutné, aby z každé komunity byla stanovena osoba (1-2 lidi ), která bude 

oprávněna ke vstupu do těchto stránek. 

Farní kavárna v kryptě  

funguje každou středu od 18,00-cca22,30 hod. a provoz organizuje mládež české komunity. Výtěžek 

z prodeje v této kavárně slouží mládeži k přispívání na důležitá společná mezinárodní setkání  

Farní rekolekce 

*česká komunita měla malou účast na adventních rekolekcích (nový formát: pátek 17,00; sobota 

17,00; neděle odpoledne se neosvědčil) 

*hispánská komunita: velmi dobrá zkušenost s víkendovou rekolekcí pro rodiny mimo Prahu 

*anglická komunita: velmi dobrá zkušenost s poměrně velkou účastí; na léto se plánuje  

zorganizovat „rekoleční cestu do Taize“ 

ad C)  Ekonomie: 

Velký dík patří členům anglické komunity za jejich příspěvky do rozpočtu farnosti, protože bez jejich 

velkorysosti by příspěvky české a hispánské komunity nestačily na pokrytí nákladů na světlo, teplo, 

vodu a další potřebné záležitosti. Díky této velkorysosti bude rozpočet za rok 2010 vyrovnaný. 

ad D) Různé: 

- Farní charita sv. Rity : poděkování za pomoc španělsky mluvících studentů s bezdomovci a za jídlo, 

které někteří členové anglické komunity přinášejí. Bezdomovců přibývá. A tak každá pomoc je vítána. 

 Všichni přítomní se dohodli, že 5. farní shromáždění se uskuteční i v roce 2011, i když již není 

povinností tato shromáždění konat.     Zapsala: Marie Hradecká  
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Poznáváme sv. Augustina                             

Blízko cíle 
 Svatý Augustin bývá občas velmi zjednodušeně vylíčen jako nadaný, ale nespoutaný 
mladý člověk překypující elánem, který si plně uţíval všech dostupných světských radovánek, a 
který díky ustavičným modlitbám své matky svaté Moniky nakonec kdesi v zahradě proţil náhlé a 
okamţité obrácení velmi podobné tomu, které proţil ţidovský horlivec Saul, pozdější velký apoštol 
Pavel. Jeho cesta za pravdou však nebyla ani jednoduchá, ani přímočará, a podaří-li se nám 
proniknout hlouběji pod svrchní vrstvu jeho ţivota, brzy zjistíme, ţe tato cesta dokonce nebyla 
často ani nijak radostná. Naopak - stále hledající, přesvědčující, i bojující Augustin si musel 
poctivě projít velmi dlouhou a namáhavou cestu plnou překáţek, osobních zklamání a mnoha 
vlastních omylů, kterých ho Bůh nemohl ušetřit, pokud se měl osvědčit jako ten, jehoţ principy 
jednou budou tvořit podstatnou sloţku církevního učení. Podíváme-li se na moţná ještě ne zcela 
uzavřený soupis jeho monumentálního díla, bez dlouhého bádání zjistíme, ţe Boha o oprávněnosti 
své „nominace“ na post Učitele a Otce církve přesvědčil s typickou augustinskou dokonalostí. 
 Kdyţ třicetiletý severoafrický rétor Augustin, stále ještě příslušník manichejské sekty, 
získal pomocí intrik a zákulisních tahů od svých vlivných souvěrců místo veřejného řečníka v 
Milánu, měl jiţ v úmyslu tuto sektu po dlouhých létech členství opustit. Důvody k tomu ale 
v ţádném případě nebyly takové, jaké se někdy mylně udávají, ţe totiţ po určitém rozladění 
z tohoto učení se postupně začal přiklánět k náboţenství své matky. Chtěl sice  hledat pravdu jinou 
cestou, odlišnou od té, která ho ani po tolika letech nepřesvědčila, ale zatím měl jiné priority. 
Vedle zklamání z neschopnosti  vysoce postavených členů této církve vysvětlit mu některé pro 
něho zásadní duchovní otázky, a to nakonec i nejvyšším manichejcem, „svatým muţem“ biskupem 
Faustem, rozhodovaly u něho ještě i čistě osobní, světské důvody. Manichejské náboţenství bylo 
na základě rozšiřujícího se vlivu katolické církve světskou mocí uţ postavené mimo zákon a i ve 
vzdálené africké provincii se císařův zákaz postupně začal tvrdě prosazovat. Manichejství se tedy i 
v Numidii stávalo podzemní, i kdyţ stále ještě náboţensky vlivnou církví, a prakticky uvaţujícímu 
Augustinovi se nechtělo svoji slibně se rozvíjející kariéru ohrozit příslušností k disentu. Ovšem 
dobře si uvědomoval přetrvávající vliv, sahající aţ do samého centra říše, který dosud silní afričtí 
manichejci měli. Pro své vytipované nadějné stoupence a členy dokázali i přes oficiální nepřízeň 
státu pomocí nejrůznějších tahů stále ještě najít cesty aţ k nejvyšším císařským kruhům a zabránit 
tak úplné ztrátě vlivu manichejců na zákulisní ovlivňování politiky Říma. A právě nadějný 
Augustin měl být jejich tajnou zbraní a protiváhou především katolickým nepřátelům tohoto učení.         
 Na dlouhé cestě z Říma do Milána měl prakticky uvaţující Augustin dost času si promyslet 
a naplánovat svoji velmi slibnou budoucnost, a tak jakmile se ve městě (stále ještě s významnou 
manichejskou podporou) ubytoval a trochu porozhlédl, rozhodl se v prvé řadě navštívit faktického 
vládce Milána a nejvyšší autoritu císařského města, obratného politika a neohroţeného biskupa 
Ambroţe. Augustin uţ dávno nebyl ten romanticky zasněný bloudící mladík, hledající především 
krásu a lásku, ale sebevědomý, zmoudřelý úředník, který nutně potřeboval finančně zajistit svoji 
rodinu a snad i částečně podporovat svoji matku. Pokud nechtěl propást ţivotní šanci, musel se 
prezentovat jako loajální občan říše, důsledně dodrţující císařské zákony, a jeho africké 
manichejství mu nyní reálně hrozilo překazit jeho plány. S manichejskými kolegy, ţijícími nyní uţ 
v ilegalitě, k jejich velkému rozčarování proto z opatrnosti ukončil pravděpodobně veškeré 
kontakty, ovšem netušil, ţe velkému Ambroţovi takový poznatek nemohl ujít. Proto byly 
Augustinovy kroky k nalezení cesty ke svému pozdějšímu křtiteli hlavně zpočátku velmi těţké a 
musel při nich projevit nejen mnoho vytrvalosti, ale zároveň i hluboké pokory a sebezapření, u 
velmi nadaného, ale i sebevědomého vzdělance dosud neznámých projevů.  
 Ovšem to, ţe se nyní k manichejcům alespoň oficiálně přestal znát, neznamená, ţe by 
zároveň stejně snadno a úplně odstranil z duše jako neţádoucí a škodlivé i veškeré prvky jejich 
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učení. Devět let jeho aktivního zapojení do hlásání této víry Augustina samozřejmě silně 
poznamenalo a otázka, jak dalece, a zda vůbec ovlivnilo manichejství Augustinovo názory a tím i 
jeho teologii, je dodnes zcela nevyřešenou otázkou většiny augustinologů. Určité stopy tohoto 
učení však jsou v některých názorech a tvrzeních zřetelné kaţdému čtenáři jeho prací.  
 Být manichejec v katolickém Miláně bylo tedy nebezpečné minimálně pro jeho kariéru. 
Zato jiné učení, z pohledu katolíků heretické ariánství, bylo kolem císařského dvora k jejich 
nelibosti  kupodivu stále ještě populární a víme, ţe uţ za pár let se oba zmíněné náboţenské proudy 
staly  Augustinovi  tématem  mnoha spisů a kázání v bojovném a bludaře odsuzujícím duchu. V 
některých starších ţivotopisných knihách se někdy udávalo, ţe Augustin nikdy nepřestal být  
katechumenem, takţe kdyţ se postupně odvrátil od manichejství, stačilo se mu jen jaksi „vrátit“ ke 
své původní víře. Takové tvrzení nám vzhledem k jeho ţivotu téměř aţ do konverze ovšem nezní 
příliš důvěryhodně a především sniţuje velikost obtíţnosti jeho cesty za jedinou pravdou a úsilí, 
které pro takové poznání podstoupil. To nejlépe sám vystihl ve svých legendárních Vyznáních, ze 
kterých zároveň jasně vystupuje skutečně zanedbatelná hodnota jeho „katechumenátu“ a je 
potvrzením jeho velkého ducha, ţe se později tento fakt sám nikdy nesnaţil nadhodnotit. O 
skutečném stupni jeho tehdy - pokud to tak lze vůbec pojmenovat – křesťanského vědomí, věděla 
nejlépe jeho matka svatá Monika, která své vlastní dlouholeté intenzívní, ale marné snahy o 
probuzení víry nakonec zcela správně postoupila samotnému Bohu, a tento úmysl podporovala 
téměř nepřetrţitými modlitbami a velkými osobními oběťmi. V Miláně tedy skončila Augustinova 
devítiletá bludná cesta, ale trvalo ještě téměř další dva roky neklidného hledání, neţ našel to, co 
Bůh nikdy neskrýval, ale on třicet let neviděl. 

www.svatyaugustin.cz        Marcel Černý 

Svatý Augustin 

Významný starověký teolog Augustin (354-430), vlastním jménem Augustinus Aurelius, patřil k zakladatelům 
filozofického systému katolické církve. Svou ţivotní cestu od pohanství ke křesťanství popsal v autobiografické knize 
Vyznání. Augustin zasáhl do všech oblastí teologické a církevní praxe. Spisem o státě boţím vyváděl církev z obecně 
rozšířeného názoru, ţe křesťanství stojí a padá s existencí římského impéria. Zároveň přinášel do církevních dogmat řadu 
myšlenek antiky, tzv. ... (tajenka).   

 

VODOROVNĚ: A. Spěch; jednotka prostorového úhlu; doslovný překlad. - B. Jméno Mohamedovy matky; hmota; 
plošná výměra pozemku. - C. Solmizační slabika; uzel; jméno herečky Hynkové. - D. Název planetky; latinsky "věk"; 
šachová prohra. - E. Tajenka. - F. Avšak; autonomní oblast Číny; pobídka. - G. Ţenské jméno; český malíř německého 
původu; Lendlovy iniciály. - H. Stát na Arabském poloostrově; ostrý přízvuk; pouť. - I. Část chodidla; pokladna 
(obecně); ferment.  

SVISLE: 1. Mořská vydra; stírač prachu. - 2. Brazilský prozaik; jméno Destinnové. - 3. Římských 51; směnečný dluţník. 
- 4. Německy "a"; domácké ţenské jméno. - 5. Poprsník. - 6. Zkratka souhvězdí Delfín; rýnský člun. - 7. Stočit; 
afghánská jednotka hmotnosti. - 8. Nejstarší část Říma. - 9. Starořímská mince; den v týdnu. - 10. Tamhle; anglicky 
"nový". - 11. Napodobenina. - 12. Sladkovodní ryba; japonská správní jednotka. - 13. Praţský podnik; kód Svazijska. - 
14. Ţenské jméno; skořápky plţů. - 15. Dotaz na cíl; islámský pozdrav.  

http://www.svatyaugustin.cz/
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„Bože, vzdálit se od tebe znamená pád, k tobě se navrátit znamená povznést se zas, 
zůstávat v tobě znamená na bezpečných základech budovat“. (Sv. Augustin) 

Potkala jsem… 

Bylo mi divné, proč ministranti Radek a Michal tají ve své třídě to, ţe jsou katolíci, a 
ţádali mne, abych to na ně nevyzradila… 
Měla jsem posléze moţnost s jejich gymnaziálními spoluţáky a spoluţačkami náhodou 
mluvit při jedné kulturní akci. 
Samozřejmě, ţe jsem na křesťanskou víru při první příleţitosti zavedla hovor, aniţ jsem 
kluky prozradila. “Protiboţské“ a jiné argumenty mi vyrazily dech: Boha si vymysleli 
zbabělci a nesamostatní nevzdělanci a kdyţ ne oni, tak mazaní lidé, kteří je chtěli ovládat, 
aby na ně „dělali“. Dodneška ti první tupci posílají papeţovi  a těm mazaným plno peněz 
na přepychové bydlení a zlaté obleky, v kterých se pak papeţ drze ukazuje a ještě rýpe do 
kdekoho, třeba do těch, co v jeho boha nevěří, třeba do muslimů. Naštěstí uţ nemůţe 
nikoho upalovat, ale chtěl by! 
Zajímaly mne zdroje jejich zaručených informací a ty jsou: nejvíc rodiče a prarodiče, pak 
dějepis, čeština a přírodopis ve škole a všelijaké filmy a něco prý z internetu… 

E. B. 

Augustiniánská škola „sv. Augustin“  

Výuka a výchova: 

- je zaloţena na duchovním programu školy, který zásadně ovlivňuje a určuje výuku i 
veškerou činnost školy 

- výuka prvního - anglického a druhého –španělského, cizího jazyka začíná od 1. třídy 

- široká nabídka mimoškolních aktivit 

- ţákům je nabízena příprava a účast na vědomostních a sportovních soutěţích 

testování vědomostí ţáků na úrovni školní i celorepublikové probíhá podle programu 
SCIO i dalších srovnávacích programech 

- do běţných tříd mohou být díky celkové koncepci výchovy a výuky integrováni ţáci se 
specifickými potřebami (s mimořádným nadáním, se specifickými poruchami učení a 
chování, se zdravotním znevýhodněním a ţáci – cizinci) 

- škola organizuje pravidelně sportovně odpočinkové zájezdy, poznávací výlety, návštěvy 
kulturních a naučných pořadů a výtvarných galerií, sportovní kurzy 

- záměrem je doplnit výjezdy do zahraničí 

- učitelé spolu s dětmi vytvářejí vlastních kulturní programy pro veřejnost - Vánoční 
besídka, oslavy, týden sv. Augustina, prezentace krouţků a činnosti školy 

- probíhá ranní a odpolední provoz školní druţiny (“Adeodatus”) 

Zápis do 1. – 2. třídy základní školy proběhne:7.-11. Února!! 
 

Škola sv. Augustina, Hornokrčská 3, 140 00 Praha 4 – Krč,  
Podívejte se na naše internetové stránky: www.skolasvatehoaugustina.cz 

http://www.skolasvatehoaugustina.cz/
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„Bože, vzdálit se od tebe znamená pád, k tobě se navrátit znamená povznést se zas, 
zůstávat v tobě znamená na bezpečných základech budovat“. (Sv. Augustin) 

Víš, že…? 
* Modlitba Taizé v naší farnosti první čtvrtek v měsíci - 3. února  2011 od 19,30 hod. 
 
* Setkání pastorační rady s novým administrátorem bude v pátek 4.2. a ekonomická rada ve 
čtvrtek  10.2.  
 
* 6. února, svátek sv. Doroty, poutní mše sv. v kapli sv. Doroty v 17,00 hod. Při pouti je moţno 
získat plnomocné odpustky. 
 

* Setkání pro mládež od 18 let v klášteře 11. 2. od 18,30. Je to moţnost setkávat se, popovídat si 
o zajímavých tématech, naučit se něco nového, slavit spolu u kávy, čaje anebo piva. 

 
*V sobotu 19.2. jsme všichni pozváni na pracovní brigádu do kláštera ve sv. Dobrotivé. Sraz 
v 9,30 před klášterem. Zpět budeme okolo 16 hodin. 
 
* Farní ples 25. února od 19,00 v Arcibiskupském paláci. Lístky můţete koupit v sakristii anebo 
u Marie Šárové.  
 
*Setkání pro ty, kteří hledají své povolání, se uskuteční v klášteře sv. Tomáše od pátku 25. 2. do 
neděle 27. 2. Modleme se za povolání k augustiniánskému řádu. 
 
* Beseda na téma Setkání Argentina s nahlédnutím fotografií bude u nás ve čtvrtek 24. února 2011 
od 19,30 hod. 
 
*Katecheze pro dospělé: Setkání kaţdou středu od 19,30 v klášterním refektáři. Je to setkání 
určené k prohlubování poznatků křesťanského ţivota. Všichni jsou vítáni. Téma tohoto roku: 
Křest. 
 
**Chcete kaţdý den dostat e-mail s malým zamyšlením sv. Augustina? Pošlete nám svou e-
mailovou adresu na osaprag@augustiniani.cz  
 
* Tříkrálová sbírka „vykoledovala“ v naší farnosti 24.050,- Kč. Děkujeme všem, kteří se 
zúčastnili a pomohli s realizací. 
 

Dobrou chuť 
Jablka z naší sklizně uţ pomalu ztrácejí na kvalitě a tak je musíme honem zpracovat. Nejlepší je je rozvařit a 
udělat z nich, jak se u nás doma říká, 
Placatý štrúdl 
Na vále vypracujeme těsto z: 3 a ½  hrnků polohrubé mouky, ¾ hrnku moučkového cukru, 2 vajec, 8 lţic 
mléka, 1 prdopeče, o fous větší neţ poloviny kostky tuku (Hera, Stela….) a vanilkového cukru. 
Polovinu těsta rozválíme na placku, dáme na plech pokrytý pečícím papírem, na to dáme rozvařená jablka, 
do kterých jsme přidali rozinky a cukr podle chuti a přikryjeme to druhou plackou. Povrch pomaţeme 
rozšlehaným vejcem. 
Pečeme asi hodinu při 165 stupních. 
Většina z nás toto linecké těsto zná, můţe se pouţít i na mříţkový koláč s tvarohem, ale výhodou právě 
tohoto receptu je to, ţe se nemusí ingredience váţit.      
 

Dobrou chuť                                                                                        Hanka                                                                                                                       
       

mailto:osaprag@augustiniani.cz
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„Bože, vzdálit se od tebe znamená pád, k tobě se navrátit znamená povznést se zas, 
zůstávat v tobě znamená na bezpečných základech budovat“. (Sv. Augustin) 

In Memoriam 
Josefa Křejdlová.  

 (4.4.1923-15.1.2011) 
 

„Silná žena dobrého srdce“ 
 

Pro některé z Vás moţná neznámá osoba. Někteří ji určitě pamatujete 
jako paní, která pořád něco organizovala při poutích ve sv. Dobrotivé, 
anebo se během tábora vţdy párkrát zastavila zkontrolovat kostel, 
klášter a trochu si popovídat nebo ţádat nějakou sluţbu od táborníků. 
Pro mnoho z nás naše sestra, kostelnice ve sv. Dobrotivé a kamarádka.  
 
Paní Josefa skončila svou pouť v nemocnici 15.1.2011 po dlouhé nemoci. Rodačka ze Zaječova 
byla po celý svůj ţivot dobrou pracovnicí. Od dětství chodila na náboţenství do kláštera 
v Zaječově. Hodně vzpomínala na P. Prokopa, za kterého pravidelně ve výročí jeho smrti 
nechávala slouţit mši sv. Kdyţ odešla do důchodu, její prací se stalo starat se o kostel sv. 
Dobrotivé. Tam trávila kaţdý týden spoustu hodin. V sobotu vţdy skoro dvě hodiny přede mší sv. 
uţ byla na místě a vše připravovala. Kdyţ jí zbyl čas, ráda poseděla v kostele a  „povídala si“ 
s Pannou Marií, jak často říkala. 
 
Starala se nejen o kostel, ale i o klášter a kolikrát se setkávala s dělníky, kteří tam pracovali, a 
„radila“, jak by měli klášter opravovat. Ráda jezdila na kole (aţ do doby, kdy byla 
hospitalizována), vyřizovala na úřadech v Zaječově nebo v Berouně věci týkající se oprav kláštera 
a kostela ve sv. Dobrotivé, ukazovala poutníkům kostel jako dobrá průvodkyně, ráda si popovídala 
s místními lidmi a dozvěděla se tak, co nového je v obci. Kaţdý ji měl rád. 
 
V roce 1999 absolvovala s námi cestu do Španělska do poutního místa Santiago de Compostela.  
V roce 2009 byla, jako poděkování za její práci a sluţbu v augustiniánském klášteře a kostele v 
Zaječově afiliována k řádu sv. Augustina. Cítila se hrdá na to, ţe je augustiniánka.  
 
Ať tato silná ţena dobrého srdce odpočine v pokoji v nebi u Panny Marie.  

P. Juan, OSA  

 
Na co se můžeme těšit za pár měsíců… ? 

* Od 26. do 30. dubna se koná 13. augustiniánský týden (bohosluţby, přednášky, 
koncerty…)  
* 4. června pořádáme 14. pouť do kostela ve sv. Dobrotivé v Zaječově. Je moţno se přihlásit 
v sakristii. 
* Dětský tábor 2011: od 15. července do 24. července. Sv. Dobrotivá, Zaječov. 
* Pouť do Compostely: Od 2. do 11. srpna.  
*Mezinárodní setkání mládeže s papežem: v Madridu od 16. do 21. srpna. 

 
Pro vnitřní potřebu církve vydává 

©Římskokatolická farnost u sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2011  
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/
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