olle lege
Farnost sv. Tomáše. Praha 1. Květen 2017, r. XXI. č. 228
"Radovat se v Tobě z Tebe, pro Tebe. To jest věčná blaženost a nic jiného." (Sv. Augustin)

P. Antonio Rivas, OSA
25 let kněžské služby (1992-2017)

Děkovná mše sv. za 25 let kněžského života v neděli 7. května
v kostele sv. Tomáše v 11:00 hod.
K oslavě dvaceti pěti roků kněžského služby otce Antonia 7. 5. 2017 plánujeme velkou
grilovací párty v zahradě kláštera. Rádi bychom vás požádali, abyste přinesli nějakou
přílohu, salát, desert, v počtu deseti a více porcí. Vytvořme spolu nezapomenutelnou oslavu
pro našeho otce Antonia!
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Vítězství lásky nad smrtí (Jan 20,1)
Jan staví do středu velikonočního příběhu postavu Marie z Magdaly, ženu, jež byla od
počátku součástí křesťanské zbožnosti. Svatý Anselm z Canterbury k ní složil modlitbu. Nazývá ji
blaženou přítelkyní Boha. Oslovuje ji: „Vyvolená Milující a milující Vyvolená“. Anselm staví
Marii z Magdaly v souladu se starou tradicí na úroveň hříšnice (Lk 7) a Marie z Betánie, Martiny
sestry (Lk 10; Jan 12). V její osobě medituje nad tajemstvím, že tomu, kdo mnoho miluje, je mnoho
odpuštěno, a že právě hříšnice je hodna setkat se se Vzkříšeným.
Marek a Lukáš o Marii z Magdaly říkají, že z ní Ježíš vyhnal sedm démonů (Mk 16,9 a Lk
8,2). Doprovázela ho a měla k němu zjevně velmi blízko. Vezmeme-li v úvahu, že z ní bylo
vyhnáno sedm démonů, musela to být vnitřně zcela rozervaná bytost. Neměla žádnou identitu,
žádný základ, z něhož by mohla žít. Ježíš viděl její rozervanost a nejistotu, její hluboký strach, ale
cítil i její touhu po lásce. Setkáním s Ježíšem našla Marie znovu svou důstojnost ženy. Pohroužila se
do svého nitra a objevila svou podstatu: tou byla velká schopnost milovat. V setkání s Ježíšem byla
znovu zrozena, prožila vítězství lásky nad smrtí a probuzení všeho strnulého k životu.
Velikonoce symbolizují vítězství lásky nad smrtí. Tak je chápe i Jan. Marie z Magdaly Ježíše
milovala. Augustin a Anselm z Canterbury se shodně domnívají, že právě láska hnala Marii
z Magdaly časně zrána, ještě za tmy, ke hrobu. Augustin říká ve svém kázání: „Zatímco se muži
vraceli domů, zadržela silnější láska slabší pohlaví na místě.“
A Anselm se ve své modlitbě ptá: “Co bych měl konečně říci, nebo lépe – jak bych to měl
říci? - Když jsi láskou hoříc, jej hledajíc plakala a plakajíc hledala, jak nevýslovně, jak přátelsky On
přišel, aby Tě utěšil a ještě víc zapálil Tvou touhu, když se skryl vidoucím a zjevil nevidoucím a
když se Tě jako Živý, kterého jsi hledala, zeptal, koho hledáš a proč pláčeš?“ (Anselm 100).
Příběh o tom, jak Marie z Magdaly hledá Ježíše, je tedy příběhem lásky. Lásky ženy, která
bolestně a vášnivě milovala, která se ve své lásce rozdávala. Není jen hříšnicí, je ženou milující
velkou láskou.
Jaká je tvá nejhlubší touha? Kam Tě žene Tvá láska? Kdo je ten, koho hledá Tvá duše?
Jestliže budeš své touze důvěřovat a budeš svou lásku následovat až do konce, setkáš se – a to Ti
chce říci Jan ve svém evangeliu – se Vzkříšeným právě tak jako Marie z Magdaly. Jen se s ní musíš
vydat na cestu uprostřed temnoty svého srdce, abys hledal toho, koho Tvá duše miluje.
Tolik legend jako kolem Marie Magdaleny nevzniklo snad o žádné světici. Na její postavě
lidé zjevně nejlépe vnímali tajemství vzkříšení. Mnoho milovala a zvláštním způsobem byla
Ježíšem milována. Protože ukázala lásku, která přetrvává i smrt, byla odměněna setkáním se
Vzkříšeným a skrze setkání s Kristem se sama stala pramenem lásky. Podle legendy se se svým
bratrem Lazarem dostala do jižní Francie, kázala tam a lidé, fascinováni její krásou, se obraceli ke
Kristu. Potom žila třicet let jako poustevnice a ve chvílích, kdy se modlila, byla anděly
vyzdvihována na nebesa, aby se mohla podílet na nebeské liturgii. Jednou šla o velikonočních
svátcích časně zrána do kostela, doprovázena anděly. Tam přijala svaté přijímání. Její obličej zářil
jako slunce. Když po přijetí hostie zemřela, „rozlila se celým kostelem tak sladká vůně, že ji ještě
sedm dalších dnů mohl cítit každý, kdo vstoupil do kostela“ (Voragine 479). Tak se v její smrti
naplnilo tajemství Ježíšova vzkříšení.
(Úvaha z knihy Anselma Grüna: „Tajemství velikonoční radosti", kterou vydalo Karmelitánské
nakladatelství v r. 2002, 134 s.).
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Kdo je P. Antonio?
P. Antonio Francisco Rivas González, OSA se
narodil 6. května 1968 v Barsinghausenu
(Německo), kde jeho rodiče pracovali.
Když mu bylo 6 let přestěhoval se, spolu
s rodinou zpět do Španělska do města Palencia.
Tady od svých 14 let do maturity chodil do
augustiniánské školy sv. Augustina. Pak
absolvoval rok noviciátu a 6. 9. 1986 složil
první sliby chudoby, čistoty a poslušnosti
v Řádu sv. Augustina. Následovalo 6 let studia
filosofie a teologie, po kterého ukončení přijal
dne 12. 7. 1992 kněžské svěcení
v augustiniánském kostele v La Vid (Burgos,
Španělsko).
P. Wit

Potom sloužil ve škole „Colegio San
učitel španělského jazyka a náboženství.

Agustín"

P. Antonio

v Madridu (1992-1995)

jako

V té době byl vedoucím ve skautském oddílu „Grupo Scout 151 San Agustín“ v Madridu a
pracoval v pastoraci mládeže.
V roce 1998 získal titul Magistr v oboru germanistiky na Univerzitě Complutense
v Madridu. V letech 1995-1997 pracoval rovněž jako kaplan ve farnosti Santa Ana y la
Esperanza v Madridu.
V roce 1997 byl poslán do Prahy, kde zpočátku pracoval ve farnosti sv. Tomáše do roku
1998. Načež sloužil dva a pul roku v augustiniánské farnosti Nanebevzetí Panny Marie
v Brně a od roku 2001 již nepřetržitě ve farnosti sv. Tomáše – Josefská 8, Praha 1, kde je v
současnosti farářem a zároveň zodpovědným za pastoraci španělsky mluvících lidí v Pražské
arcidiecézi.
Mezi jeho koníčky patří sport, potápění, skauti, čtení, překládaní (v současnosti dokončuje
doktorát na Karlově Univerzitě).
P. Antonio je velmi usměvavý, radostný a obětavý kněz!
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„Pro vás jsem kněz, s vámi jsem křesťan.“
Rozhovor s P. Antoniem Rivasem, OSA
Jaké vzpomínky máš na své kněžské svěcení?
Hlavně si vzpomínám na lidi, tolik augustiniánů, moje rodina, přátelé,
farníci... Na kněze jsme byli svěceni čtyři, Roberto, Ricardo, José Luis
a já; a Luis Fernando byl svěcen na jáhna. A také si vybavuji ten silný
okamžik, jak během litanií ležím na koberci a odevzdávám se Bohu.
Kde a kdy jsi měl kněžské svěcení?
Bylo to 12. července 1992, v klášteře Santa Maria de la Vid (Panna
Maria z vinice) v Burgosu, ve Španělsku. Tam jsem absolvoval noviciát
a filosofické studium; je to silné duchovní místo a duchovní domov.
Co je podle Tebe nejdůležitější úkol kněžského poslání?
Kněžství je služba společenství, služba jednoty, nejen skrze svátosti, ale
i v pastorační práci. V duchovním vedení má kněz zůstat ve stínu,
důležité je, aby se lidé setkali s Bohem a přiblížili se k Němu.
Kde jsi sloužil během těch pětadvaceti let?
Na začátku jsem strávil tři roky na škole (Colegio san Agustín, Madrid),
kde jsem učil a vedl augustiniánské skupiny mládeže a skauty. Potom
jsem byl dva roky ve farnosti Santa Ana y la Esperanza v Moratalaz, což je čtvrť v předměstí Madridu. V
roce 1997 jsem přišel sem; dva roky jsem sloužil na Starém Brně a zbytek tady.
Prožíval jsi někdy krizi kněžského povolání?
Spíše než kněžské nebo řeholní to byly lidské krize, hledání sama sebe a překonávání vlastních stínů.
Jaký je podle Tebe nejtěžší úkol kněžské služby?
Kněz by vždy měl doprovázet druhého tak, aby byl jako křesťan zralý, nezávislý na něm. Je to výchova
svobodných křesťanů a vytváření společenství.
Je pro Tebe ve Tvém službě důležitá komunita?
Pro mně jako augustiniána je to základní prvek. Nedokázal bych si představit život o samotě. Řeholní
komunita, kterou považuji za svoji rodinu, ve které čerpám sílu a mohu v ní rozvíjet svoji intimitu, a
křesťanská komunita; v obou se uskutečňuje ten augustiniánský ideál.
Můžeš nám prozradit, jaké je Tvoje kněžské motto?
V parafrázi věty sv. Augustina: „Pro vás jsem kněz, s vámi jsem křesťan.“
Měl jsi vždy podporu svých rodičů a rodiny?
Na začátku, když jsem šel do noviciátu, to nebylo lehké pro tatínka. Ale když mě viděl šťastného, poznal, že
to je dobře, a oba rodiče mají velkou radost z mého povolání.
Kam by měla směřovat Tvoje kněžská služba v následujících letech?
Dál si myslím, že důležitou dimenzí naší přítomnosti tady je být mostem mezi lidmi a mezi kulturami. A
doufám, že také budu rozvíjet své činnosti na naší škole – vždy jsem v sobě cítil povolání být učitelem a
vychovatelem.
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Co si myslíš, jako Španěl, o své farní komunitě tady u sv. Tomáše?
Jsou to křestané. Bohu díky, jsou o mnoho svobodnější než před dvaceti lety, kdy jsme sem přišli. Tehdy
byly poznat důsledky dlouholetého pronásledování. Teď tvoříme jako farní společenství model otevřenosti.
Farnost je velmi rozmanitá, a to nám dává mnoho příležitostí, abychom se vzájemně obohacovali. A mám
radost, že je to farnost mladá, s poměrně mnoha dětmi a mladými rodinami.
Jak se chystáš slavit výročí kněžského svěcení?
Se spolubratřími, se svou rodinou a přáteli, s farníky. Je to tolik lidí, které mám rád! Rodiče také tento měsíc
oslaví 50. výročí svatby, a jsem rád, že moje rodina mohla přijít sem, abychom to oslavili spolu.
Co bys chtěl sdělit svým farníkům u sv. Tomáše a přátelům k příležitosti svého výročí?
Jsem velmi vděčný Pánu Bohu, že vedl můj život sem, že ho můžu prožívat s vámi. A prosím o modlitbu,
protože mi toho ještě hodně chybí; je mnoho co dělat, co se naučit a co zlepšovat.

Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1,
uskutečněného dne 18.dubna 2017 v 19,30 hod. v refektáři kláštera
P.Antonio všechny přítomné seznámil s programem dnešního zasedání:
* Boží Tělo dne 18.června: v 9,30 společná mše svatá pro všechny tři komunity a následuje průvod
Malou Stranou:
1. sv. Tomáš, 2. sv. Josef, 3. Panna Maria pod řetězem a 4. Panna Maria Vítězná (Pražské Jezulátko).
Součástí průvodu bude, stejně jako loni, malá hudební skupina.
* Pastorace na Malé Straně – bude svoláno setkání zástupců klášterních kostelů působících na Malé
Straně, aby došlo ke koordinaci činností
* Výlet pro rodiny=farní slavnosti 2017 se uskuteční na Ladronce dne 3.června od 11,00 hodin.
Společná úvodní modlitba, možnost pikniků v přírodě, dětské sportování ….. program ještě bude
upřesněn
* Plánované úpravy v kostele sv.Tomáše: 1) adorační kaple s Nejsvětější svátostí, 2) nově pojednaný
vchod do kostela (skleněné dveře, aby bylo vidět do kostela) a eventuelně 3) nová zpovědní místnost.
Farníci budou v následujících dnech seznámeni s těmito plánovanými úpravami. Nákresy a plány budou
vystaveny k prohlédnutí a k případné diskusi na panelech umístěných v kostele.
* Výročí 25 let kněžství P. Antonia: připadá na 12.7., ale farnost oslaví toto výročí v neděli 7.5. při
společné mši svaté všech tří komunit za přítomnosti rodičů P. Antonia, kteří slaví 50 let manželství.
P.Juan s farníky domluví detaily pořádání oslavy (refektář, zahrada, podobně jako oslava P.Williama, farníci
napečou a připraví pohoštění…)
* Pouť do Izraele: P.Antonio uvažuje o farní pouti do Izraele (naposledy se uskutečnila před devíti lety)
v termínu buď září 2017, nebo jaro 2018. Tentokrát jedná s CK Miklastour. Bude učiněna nabídka poutního
zájezdu a podle počtu přihlášených by se jednalo o termínu.
* Program pro manželské páry – zatím se nic nového neudálo.
* Činnost pro seniory: kulturní procházky
- prohlídka Národního divadla: zajišťuje M.Hradecká (v termínu květen - bude upřesněno)
- Botanická zahrada (Na Slupi): zajišťuje H.Klápová (předpokládaný termín červen - bude
upřesněno)
- další plánované procházky: Vinice Sv.Kláry (Trója), kostel sv. Karla na Karlově
* Workshopy o odpuštění – proběhnou další setkání pro ty, kteří se v podzimním období nemohli zúčastnit
* Různé: F. Futera promluvil o možnostech svaté zpovědi, zda na Bílou sobotu byl zvýšený zájem, než
v běžné dny…..
* Závěrečná společná modlitba spojená s prosbou za nemocného P.Jana v Brně
Zapsala: Marie Hradecká 19.04.2017
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„Jeho matka uchovávala všechno ve svém srdci“
Z kázání svatého Tomáše z Villanovy OSA, biskupa.
Tato úžasná Spasitelova učednice byla u něj ve škole a u jeho nohou nikoliv jeden den, či
jednu hodinu (jako Magdaléna), nýbrž třicet let. Naslouchala jeho slovům a zachovávala všechno ve
svém srdci (Lk 2,51). Když se potom měl nebeský Učitel vrátit ke svému Otci, od něhož vyšel,
přenechal jí svou školu a učitelskou katedru, neboť se jí dostalo výjimečného a vynikajícího
vzdělání. Nezamýšlel, aby spravovala jeho ovce jako Petr, nýbrž aby vyučovala jeho učedníky
v nebeské moudrosti, kterou se od něj naučila.
Kdo by mohl předávat, co se naučil od této věhlasné a milované Učednice? Kdo by mohl
porozumět tajemstvím, která znala ona?
Blahoslavená Panno, dej nám poznat tyto krásné rozhovory, tato důvěrná zjevení a skrytou
řeč, kterou jsi vedla se svým synem, když dřímal ve tvém lůně a otevřel ti tajemství nebes a uveď
nám ve známost sladké polibky, kterými jsi mu odplatila za jeho učení! Co ti tehdy řekl? Čemu tě
naučil? Jakou jsi mu dala odpověď? Vždyť ty jsi velmi dobře věděla, kdo on je; věděla jsi, že jsou
v něm skryty poklady božské moudrosti, znala jsi bezmeznou propast světla, které leželo skryté
v úzkém prostoru tvého něžného lůna. Ty jsi zachovávala všechna jeho slova jako přikázání
všemohoucího Boha. Ó šťastná ženo, jež jsi tak dlouho pila z poháru sladkého nektaru božské
moudrosti! Ó Panno, ptám se, proč jsi nás připravila o taková bohatství? Proč jsi před služebníky
ukryla tak žádoucí poklady? Proč jsi ty příjemné rozhovory nesvěřila papíru, abychom mohli být
poučeni a utěšeni? Mohli bychom snad dostat příjemnější, krásnější a užitečnější dar, než těžit
z moudrosti a spásného pokrmu rozhovorů mezi Matkou, která se ptá na nebeské věci, a Synem,
který jí odpovídá?

Víš, že?...
* Modlitba Taizé v naší farnosti se koná 4. 5. od 19:30 v kapli sv. Barbory.
* Celý květen budou po mši sv. ve 12:15 hod májové pobožnosti a litanie k uctění Matky Boží
Panny Marie.
* 16. května je svátek sv. Jana z Nepomuku. Ve 20:00 hodin jsou zpívané nešpory v kostele.
Potom bude průvod na Karlově mostě k soše sv. Jana Nepomuckého, kde zpíváme litanie!
* V neděli 21. května budeme společně slavit svátek SVATÉ RITY z CASCIE. Mše svatá bude
v 9:30 a při ní bude průvod a budou posvěceny růže sv. Rity.
* V pondělí 15.5. od 18:00 zpívá Svatotomášský sbor na festivalu Sdružení pro duchovní hudbu
(SDH) v kostele Panny Marie pod Řetězem mariánský koncert – hudební růženec. Všichni jste
srdečně zváni.
* V tomto měsíci mají narozeniny tito naši farníci:

Terezie Trefná 1.; Zdeněk Křenek 2.; Marcel Černý 4.; Terezie Olivová 4.; P. Antonio Rivas,
OSA, 6.; P. William Faix, OSA, 8.; Jakub Korčák 8.; Kateřina Futerová 10.; Marie Šárová
11.; Ondřej Černý 16.; Eva Brčáková 16.; Dagmar Urbanová 23.; Jana Hovorková 30.;
Maria Trefná 31.
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Prohlídka historické budovy Národního divadla.
V sobotu 13.května 2017 bych ráda pozvala zájemce o historii naší „první scény“ na
prohlídku našeho „Národního“. Sraz zúčastněných, kteří se mi dopředu nahlásí, protože
mám povolený počet maximálně 20 osob, bude 13.5. v 10,00 ve vrátnici – tedy zadní
vchod do divadla (směrem od Žofína) a potom se vydáme i do prostor divadla, do kterých se
běžný divák nedostane. Ještě připomínám, že v našem divadle je mnoho schodů a nejvíce
schodů je mezi 1. balkonem a 2. galerií, odkud se jde k prostoru Trig, kam v případě, že
nebudou padat trakaře, také půjdeme.
Prosím, hlaste se u Marie Hradecké (v neděli sedávám ve třetí lavici vlevo).

Zveme všechny zájemce o pěší turistiku v sobotu 20. května 2017 na přechod severní části
Brdů zvané Hřebeny. Sraz je před odjezdovou budovou Smíchovského nádraží v 9,20 h.
(odjezd v 9,30 h. autobusem č. 317). Přijedeme do obce Jíloviště, odkud se vydáme po
značených turistických cestách přes přírodní památku Černolické skály (skalní masiv z
ordovických řevnických křemenců vzniklý selektivní erozí, chráněn od roku 2002, první
horolezecké skály v Čechách) až do města Řevnice. Občerstvení si můžeme dopřát na konci
cesty v místních restauracích. Vrátit se do Prahy můžeme vlakem v 16,00 či 16,30 h. Trasa
výletu měří asi 13 km. Těšíme se na Vás.
Radka D.

Dobrou chuť!
Maminčiny řízečky.
Kdysi jsem dostala ve výslužce ze zabíjačky i kus kotlet. Jako takové nám připadaly velmi
suché, tak jsem hledala recept, co s nimi. A našla. Pochopitelně můžeme použít i jiné řízky.
Na marinádu budeme potřebovat: 2 lžíce Maggi, 2 lžíce Gustinu (Solamylu), 5 stroužků
česneku, 1 lžičku kmínu, 1 lžičku majoránky, 4 celá vejce, sůl (opatrně, Maggi je slané),
pepř.
Vše smícháme, do marinády vložíme 4-5 řízků masa a necháme minimálně 24 hodin
v lednici odležet.
Usmažíme na oleji a podáváme s bramborovou kaší nebo šťouchanými brambory a
zeleninovým salátem.
Dobrou chuť

14. farní slavnosti kostela sv. Tomáše. Sobota 3. 6. 2017.
Noc kostelů (9. 6. 2017).
TÁBOR „Summer school“ 2017: Zaječov 9. – 22. července 2017

Hanka
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Tolle Lege

www.augustiniani.cz

Květen 2017

XX. POUŤ DO SV. DOBROTIVÉ
„Maria, Matka pokoje“
Sobota 27. května 2017

Program jubilejní pouti 2017
8:30 Odjezd z Prahy.
10:00 Začátek pouti v obci Těně. Modlitba růžence.
12:00 Příchod do kláštera. Prohlídky areálu. Možnost svátosti
smíření.
14:00 Poutní mše svatá.
15:15 Kulturní program.
Pouť je putování nebo cestování na poutní místa z náboženských důvodů,
abychom tam uctili některé z tajemství naší spásy nebo některého světce nebo
světici Boží.
Na pouti do Svaté Dobrotivé uctíme:

Vtělení Pána Ježíše Krista
Zvěstování Vtělení Pána Ježíše Krista Panně Marii
pannu a mučednici svatou Dobrotivou
Dějepisec se zmiňuje o tom, že sama Panna Maria v roce 1262 žádala, aby
všichni věrní přicházeli na jí označené místo a uctívali tam jméno jejího Syna
po všechen čas.
Informace a přihlášky v sakristii kostela sv. Tomáše anebo na mailu osaprag@augustiniani.cz

www.augustiniani.cz
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