Zpravodaj
kostela sv. Ignáce v Praze
Ročník 21 • Říjen 2013
Růžencový říjen
Říjen je nazýván „měsícem
růžence“ díky památce Panny Marie
Růžencové, kterou slavíme 7. října.
Slavení této liturgické památky
(původně P. Marie Vítězné) ustanovil od roku 1572 papež Pius V. ve
výroční den vítězství křesťanů
v rozhodujícím boji s Turky u Lepanta (na mapě Nafpaktos či Naupactus,
7.10. 1571). Za vytvořením protiturecké Ligy stál právě Pius V., který
rovněž vyzval křesťany k modlitbě růžence. Vzhledem k tomu, že expanze
islámu (mající i dnes leckdy násilnou podobu) je i v současnosti aktuálním
problémem jak v Evropě, tak například – ještě více – v Africe, a vzhledem
k tomu, že růženec je mocnou zbraní v duchovním boji obecně, že naši
zemi čeká dosti důležitý boj o co nejlepší složení parlamentu a vlády a o co
největší zabránění návratu komunistické ideologie k moci, a vzhledem
k tomu, že varhanáře čeká boj s časem při dokončování reinstalace našich
svatoignáckých varhan, využijme říjnové pobídky a žijme ještě o něco
„růžencověji“ než jindy.
Říjen pak bude významný ještě jednou událostí: 13. října, ve výroční
den posledního zjevení Panny Marie ve Fatimě v r. 1917, zasvětí v Římě
papež František svět Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Na dalších
stránkách najdete obsáhlejší vysvětlení takového aktu i informaci o jedné
z možností, jak se události osobně zúčastnit.
P. Ladislav Nosek SJ
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Obecný liturgický kalendář
Říjnový kalendář zahájí v úterý 1. října památka
karmelitky sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky
církve. Na středu 2. října připadne památka Svatých
andělů strážných. V pátek 4. října si připomeneme
sv. Františka z Assisi (na obrázku). V pondělí 7. října je
památka Panny Marie Růžencové. Sv. Terezii od
Ježíše, španělskou mystičku a učitelku církve,
vzpomeneme v úterý 15. října. Ve čtvrtek 17. října si
připomeneme sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a
mučedníka. V pátek 18. října bude svátek sv. Lukáše,
autora jednoho ze čtyř kanonických evangelií a Skutků apoštolů. V pondělí
28. října pak uctíme dva z Kristových apoštolů, sv. Šimona a Judu.

Jezuitský liturgický kalendář
V měsíci říjnu si liturgicky připomeneme hned několik jezuitských
světců. Nejprve ve čtvrtek 3. října sv. Františka Borgiáše, třetího
generálního představeného Tovaryšstva Ježíšova. Památku bl. Jana
Beyzyma, polského jezuity, který svůj život obětoval službě malomocným,
oslavíme v sobotu 12. října.
Dále si v pondělí 14. října připomeneme skotského mučedníka sv. Jana
Ogilvie, jehož život je spojen i s naší vlastí. Sobota 19. října bude věnována
připomínce sv. Jana de Brébeuf, Izáka Jogues a druhů, mučedníků ze
Severní Ameriky. Ve středu 30. října při liturgii vzpomeneme jezuitského
mučedníka bl. Dominika Collinse a o den později, 31. října, oslavíme
památku jezuitského řeholního bratra sv. Alfonse Rodrígueze.
Ohledně výuky náboženství kontaktujte paní Terezu Novotnou
(tenovo@seznam.cz). Předávání víry a zajištění náboženské výuky pro své
děti je velmi důležitá věc patřící k zodpovědnosti věřících rodičů, proto
věříme, že této možnosti využijí všichni ti, kdo mají děti školního věku a
kdo tak nečiní jinde. Momentálně je přihlášeno vícero těch nejmladších
školáků, starších pomálu. Náboženská výuka má ovšem pokračovat i po
prvním svatém přijímání. V opačném případě hrozí, že náboženské
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povědomí a zakotvenost v křesťanském společenství budou slabé,
primitivní, a že víra bude s postupem času snadno úplně opuštěna.
Setkávání zájemců o křest, kterým se věnuje P. Josef Čunek SJ, a
zájemců o biřmování, které bude mít na starost P. Ladislav Nosek SJ, se
koná každé v pondělí v 18.30. Sraz je vždy na vrátnici v Ječné 2.
Vzhledem k vyjádřenému zájmu budou pokračovat katecheze pro
dospělé v našem kostele v úterý večer od 20.15 hod. pod vedením doc.
Vojtěcha Novotného z Ktf UK a P. Ladislava Noska SJ. Doc. Novotný
bude mít ve 14tidenních intervalech přednášky týkající se Desatera,
v týdnech mezi nimi bude P. Nosek mluvit o svátostech. První setkání bude
8. 10. Parkoviště u kostela sv. Ignáce je tou dobou už zdarma.
Podzimní výlet
Srdečně zveme všechny, kdo rádi – a nenáročně – cestují, na podzimní
výlet v sobotu 12. října do města Broumova v severozápadních Čechách,
nedaleko státní hranice s Polskem. Navštívíme tamní klášter a pamětihodné
kostely, možná pivovar a okolní přírodu. Zda se zastavíme ještě někde
jinde, bude záležet na časových možnostech. Cena je 400 Kč, v ceně je
cesta, vstupné a částečně oběd. Přihlašovat se je možné v sakristii, platí se
dopředu. Odjezd je jako obvykle v 7.30 hod. ze zastávky pro autobusy při
kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici nedaleko Karlova náměstí.
Pouť a hory
Všechny milovníky přírody a poutních míst zveme 15.-17. listopadu na
jezuitskou chatu do Velké Fatry, 10 km od města Ružomberok. Kromě
výletů do hor navštívíme nový kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a
Neposkvrněného Srdce Panny Marie ve Vyšném Sliači. Doprava: malý
autobus 18 osob, Citroen Master 10 osob nebo po vlastní ose. Chata je pro
30 osob, strava vlastní, kuchyně je hostům k dispozici. Cena za dopravu a
ubytování 700 Kč. Přihlášky v sakristii. Výlet provází P. Josef Čunek SJ.
Varhany
Stavba pokračuje dle plánu; od 24. 9. intoner Josef Brachtl se
spolupracovníky ladí a usazuje píšťaly do rekonstruované barokní a nové
části skříně. Ve čtvrtek 24. října v 19.30 hod. bude benefiční koncert,
který organizuje 1. lékařská fakulta jako svůj XX. koncert z cyklu „Fakulta
v srdci Karlova.“ Pod vedením Marka Valáška vystoupí smíšený sbor
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Gaudium Praha a Piccola orchestra a uvedou díla - Johann Sebastian
Bach: Toccata a fuga d moll. Wolfgang Amadeus Mozart: Korunovační
mše; Laudate Dominum; Ave verum corpus.
Požehnání nástroje panem kardinálem bude v předvečer svátku
Anežky České, 12. listopadu při mši svaté v 17.30. Tuto mši svatou a
koncert po ní provede sbor Arcibiskupského gymnázia pod vedením
dirigenta Igora Angelova, na varhany bude hrát pan Přemek Kšica.
Ve středu 13.11. pak při večerní mši svaté a po ní uslyšíme varhany
rozeznít pana Vladimíra Roubala spolu s jím pozvanými instrumentalisty a
vokálními sólisty.
Adoptované píšťaly, stav k 26.9. 2013: I. manuál: 91, II. manuál: 61,
III. manuál: 57, pedál: 13. Celkem: 222, tj. 7% z celkového počtu píšťal.
Počet píšťal celkově: I. manuál: 1 052, II. manuál: 840, III. manuál:
854, pedál: 348, dohromady: 3 094.
Setkání nad Starým zákonem
Poprvé se setkáme v úterý 1. října a budeme rozjímat nad knihou
proroka Izajáše, kapitolou 43, verše 1-7: „Nyní toto praví Hospodin, tvůj
stvořitel, Jákobe, tvůj tvůrce, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil,
povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou,
půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, pramen tě nepopálí.“ (verše 1-2)
Boží láska k Izraeli a k přátelům Izraele je obrovská. Tento text byl
pravděpodobně napsán ještě v době, kdy byl Izrael v babylonském zajetí.
Tam se dostal pro své četné hříchy modloslužby. Přesto nyní Hospodin
slibuje: „Neboj se, já budu s tebou. Tvé potomstvo přivedu od východu,
shromáždím tě od západu. Severu poručím: „Vydej!“ a jihu: „Nezadržuj!“
Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery od končin země, každého, kdo se
nazývá mým jménem, a koho jsem stvořil ke své slávě, koho jsem vytvořil
a učinil.“ (verše 6-7) Také nás Hospodin přivede zpět. Přivede nás do své
svaté blízkosti.
Druhé setkání bude v úterý, 8. října. Zde ještě zůstaneme u téže, 43.
kapitoly proroka Izajáše, u veršů 16-21: „Toto praví Hospodin, který razí
cestu mořem, dravými vodami stezku, jenž přivádí vozbu i koně…“ (verše
16-17) Izrael je vyzván, aby nevzpomínal na minulé věci, protože
Hospodin pro něj učiní věci větší: „Nevzpomínejte na věci dřívější, o
minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte
o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky. Čest mi vzdá polní
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zvěř, šakalové i pštrosi, obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami,
abych napojil svůj vyvolený lid. Lid, jejž jsem si stvořil pro sebe, ten bude
vyprávět o mých chvályhodných činech.“ (verše 18-21) Člověk potřebuje
určitý pohled zpět. Ale hlavní je budoucnost. Hospodin činí nové věci. A to
je naše naděje, že nejvyšší Pán s námi učiní nové věci.
Třetí setkání bude v úterý 15. října. Budeme rozjímat nad verši 22-26.
My lidé říkáme: odpustím ti to, ale nezapomenu. Boží odpuštění je ale
jiného charakteru: „Já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé
hříchy nevzpomenu. Připomeň mi to, můžeme se spolu soudit, sám si to
spočítej, pro co bys mohl být ospravedlněn.“ (verše 25-26)
P. Josef Blaha SJ
Tip do vaší knihovny
Marek Vácha a Karel Satoria: Život je sacra zajímavej. Cesta 2013.
Kniha zachycuje rozhovor dvou přátel – kněží, vedený na pokračování
občas i v prostorách „spisovatelského zámku“ na Dobříši. Tematicky je
zaměřena hlavně na víru, autenticitu kontemplativních klášterů, odvahu a
potřebu mužné odpovědnosti ve službě Církvi.
Zjednodušeně lze záměr autorů vystihnout odpovědí jednoho z nich:
„Poznat se jako ten, komu je Bůh na míru a kdo je na míru Jemu.“ Velmi
vtipné, zemité čtení a zároveň návod pro vstup do mystiky.
Jana Laudátová
Zasvěcení Panně Marii (odpověď na otázku)
P. Vojtěch Kodet, O.Carm., 18.5.2012, www.vojtechkodet.cz
Jaký význam má zasvětit sebe nebo druhé Panně Marii, když jsme ve
křtu již zasvěceni Kristu? Není to navíc nebo dokonce mimo? Může křesťan
zasvětit Panně Marii i někoho jiného než sebe?
Panně Marii dal Bůh v dějinách spásy zvláštní poslání, které neskončilo
její smrtí a nanebevzetím. Podle učení církve je její úloha v církvi
„neoddělitelná od jejího spojení s Kristem a přímo z něj vyplývá“ (KKC
964). Je v církvi vzývána jako „přímluvkyně, pomocnice, ochránkyně a
prostřednice“ (LG 62). To nic neubírá Pánu Ježíši, ale spíše zvětšuje slávu
Boha, který si pro náš růst ve svatosti používá i prostřednictví tvora.
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V dějinách spirituality se setkáváme s různým obsahem pojmu
zasvěcení se Panně Marii. Zásvětné modlitby jsou jednak formou intenzivní
přímluvné modlitby s prosbou o zvláštní ochranu, jednak je s pojmem
zasvěcení také spojována představa, že něco bylo vyňato z profánního
užívání a bylo vyhrazeno pro Boha, tedy v tomto případě Bohu skrze Pannu
Marii. Soukromé zásvětné modlitby jsou vyjádřením zvláštního přijetí
Matky Boží a odevzdání se jí s tím, že ji přijímáme jako zvláštní životní
vzor v následování Krista a pomocnici na této cestě. Zasvěcení Panně Marii
v tomto duchu je tedy způsob, jak hlouběji naplnit a uskutečnit křestní
zasvěcení.
Zasvětit Panně Marii můžeme svůj domov, práci, sebe, ale také ty, nad
kterými vykonáváme legitimní přirozenou nebo duchovní autoritu. V tomto
smyslu rodiče mohou zasvětit Panně Marii také svoje děti, aby je
ochraňovala od zlého a pomáhala jim na jejich životní cestě. Tímto
způsobem také za posledních 70 let tři papežové při různých příležitostech
uskutečnili zasvěcení světa Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Sestra
Lucie, vizionářka z Fatimy, se v jednom rozhovoru vyjádřila, že zasvěcení
světa vykonané v roce 1942 Piem XII. pomohlo ukončit druhou světovou
válku, stejně jako se mnozí domnívají, že zasvěcení učiněné Janem Pavlem
II. v roce 1984 napomohlo ke zhroucení sovětského komunismu.
Boží nepřítel zná hodnotu zasvěcení Panně Marii více než my, a proto
se všemožně snaží věřící od této praxe různým způsobem odvést a tuto
křesťanskou praxi imitovat. Počínaje tím, že odvádí od úcty k Panně Marii
vůbec. Dále nabízí různá „zasvěcení“ ve všech možných praktikách hnutí
New Age pracujících s tzv. energiemi (jako např. reiki) až po satanská
zasvěcení v sektách. Tato zasvěcení spočívají v okultním uvádění nějakým
„mistrem“ do vyšší úrovně vnímání „duchovních energií“ a práce s nimi.
Dokonce v různých praktikách novodobých šarlatánů můžete najít i
zasvěcení Panně Marii pomocí ezoterických sil a rituálů, které mají
zasvěcence napojit na energii Panny Marie. Pro křesťana jsou všechna tato
ezoterická a satanská „zasvěcení“ odpadem od víry a způsobují otevření se
temným silám.
Rozhodneme-li se zasvětit sebe nebo druhé Panně Marii, je jistě dobré si
před tímto úkonem víry vykonat nějakou duchovní přípravu. Například se
pomodlit nějakou novénu k Panně Marii, vykonat svátost smíření a účastnit
se mše svaté. Vhodné je také si k tomuto zasvěcení vybrat nějaký
mariánský svátek, ale není to nutné. Samotné zasvěcení můžeme vykonat
vlastními slovy nebo nějakou formální modlitbou.
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Zasvěcení Panně Marii je velikou pomocí pro náš život s Bohem a
ochranou před zlem. Vždyť Matka Boží, sama uchráněna od jakékoliv
poskvrny hříchu, stojí od samého počátku svého života plně na straně Boží,
a tím tedy také v přímém nepřátelství vůči satanovi. Tak to vyjádřil i Jan
Pavel II. ve své encyklice o Panně Marii Redemptoris Mater: „Je postavena
do samého středu onoho nepřátelství“ (čl. 11). Tímto zasvěcením také
pokorně uznáváme, že jsme lidé slabí a že jsme vděčni Bohu za prostředky,
kterými nám On sám pomáhá na naší životní cestě. Zasvěcení Panně Marii
je možné opakovat, stejně jako je možné obnovovat svůj křestní slib.
Osobní pozdrav
Drazí bratři a sestry, děkuji Vám za modlitby, kterými mne provázíte.
Pokračuji v cestě ke kněžství. V červnu 2012 jsem dokončil magisterské
studium katolické teologie a potom jsem byl půl roku pastoračním
asistentem v Kolíně. Od 1.3.2013 jsem bohoslovcem litoměřické diecéze.
Již jsem byl přijat otcem biskupem Mons. Janem Baxantem mezi kandidáty
služebného kněžství a jáhenství a 6.9.2013 jsem přijal v klášterním kostele
v Doksanech službu lektora. V následujícím školním roce jsem poslán
panem biskupem do bavorského Eichstättu, kde budu pokračovat
licenciátním studiem teologie. Zároveň budu v diecézním kněžském
semináři, který v následujícím roce oslaví 450 let svého trvání. Prosím Vás
o Vaši duchovní podporu.
Lukáš Hrabánek, dlouholetý ministrant na bohoslužbách v 6.15.

Drobná oznámení
„Velké kafe“ bude 6. října po mši sv. v 9 hod.
Poutní centrum biskupství královéhradeckého ve spolupraci s ČM Fatimou
v Koclířově nabízí možnost mimořádné cesty do Říma na zasvěcení světa
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Termín je 11.-14. října, celková cena je
3500 Kč. Přihlášky se uzavírají nejpozději 6. října. Více informací na adrese
www.cm-fatima.cz, mobil: 731 646 800, email: poutnik@bihk.cz;

recepce@cm-fatima.cz
Pravidelná duchovní obnova pro dospělé bude v sobotu 5. října od 9:00 do 14:00
hod. ve věži kostela (Ječná 2, Praha 2). Vede P. L. Armbruster SJ. Od 15:00
hod. je dále možnost adorace v kostele a od 15:30 hod. mše svatá. Doprovází
P. Ludvík Armbruster SJ, který zve i ty, kteří nikdy duchovní obnově nebyli a
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neví, co je čeká – vše jim vysvětlí. Lze přijít i na část programu. Obnova i
katecheze jsou určeny také zájemcům mimo farnost. Akce je zdarma, není
třeba se předem hlásit. Zvoní se v průjezdu v Ječné 2 na sál 24.
Setkání Společenství křesťanského života při kostele sv. Ignáce se budou konat
8. a 22. října, 5. a 19. listopadu, 3. a 17. prosince.
Setkání Společenství dospělých budou v úterý 1., 15. a 29. října.
Právní poradna je bezplatně k dispozici každou druhou středu v měsíci od 16.30
do 17.30 hodin ve farních prostorách v Ječné ulici č. 2 v místnosti č. 70.
Službu poskytuje JUDr. Zdeňka Ferešová.
Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek
v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují P. Josefa Čunka SJ
na telefonu 221 990 224 nebo na e-mailové adrese ignac@jesuit.cz, nebo
přímo paní Ludmilu Stane PG Dip.Couns. na e-mailové adrese
ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811
nebo e-mailem na adrese vpatrov@seznam.cz.
Michaela Sladká, vedoucí scholy Rytmig, nabízí výuku angličtiny
(michaelasladka@gmail.com).
Každý pátek je otevřen klub seniorů od 14 do 17 hod. v klubovně č. 70 ve dvoře
jezuitské rezidence. Nezůstávejte osamělí doma, přijďte mezi nás.

***
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce
Pondělí až pátek 6.15
7.30
17.30
Sobota
6.30
7.30
17.30
Neděle
7.00
9.00
11.00 17.30
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána
Neděle
11.00

Zpravodaj na internetu: ignackostel.webnode.cz
ZPRAVODAJ
vydává římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2 Telefon: 221 990 200
E-mail: ladnosek@gmail.com Web: http://www.jesuit.cz/praha
K tisku připravil: P. L. Nosek SJ
Upozornění: Redakce žádá autory o porozumění pro jazykovou a redakční
úpravu dodaných příspěvků. Nepodepsané příspěvky dodává duchovní
správa.
Dáno do tisku: 27. 9. 2013
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