Zpravodaj
kostela sv. Ignáce v Praze
Ročník 21 • Září 2013
Paměť, jádro srdce
Jádro Země je žhavé, jádro Slunce tím více. Jaký tedy na této planetě
pod pálícím Sluncem má být život? Určitě zajímavý. A je tím zajímavější,
čím více si pamatujeme.
Horkou událostí letošního léta bylo světové setkání mladých v Riu de
Janeiru. Neslo se v duchu putování k jádru křesťanství: „Jděte, získejte za
učedníky všechny národy”. Tedy jít a volat do Boží školy života.
Milí dospělí přátelé, rodiče! Víme, že nám život přináší problémy
a otázky k rozlousknutí. Proto děti posíláme do školy: aby si v životě uměly
poradit. Skutečné, žhavé problémy a otázky člověka jsou ale náboženské.
Jak často se nám zdá, že se Pán Bůh spletl? Dbejme na osvícení dětských
(i svých) srdcí pravdami víry: jen ty dávají pokoj (odpověď) duši a tedy
šťastnost lidským životům. Papež František učí v Riu: „Mějte vždycky
v srdci jistotu, že Bůh jde spolu s vámi a ani na okamžik vás neopouští!
Nikdy neztrácejme naději! Zlo je v našich dějinách, ale není silnější.
Silnější je Bůh a Bůh je naše naděje!
Dnes jsou téměř všichni - i naši mladí okouzleni idoly, které se stavějí na místo
Boží: peníze, úspěch, moc a rozkoš. Pocit
osamocení se často usazuje v srdcích a
ponouká k setrvání u těchto model.
Provázejme mladé, aby se stali
protagonisty lepšího světa a mocnými
hybateli církve i společnosti. Nepotřebují
jenom věci; potřebují nabídku toho, co
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tvoří duchovní jádro národa, jeho paměť. V chrámech, místech paměti,
můžeme téměř číst, co to je: spiritualita, velkodušnost, solidarita,
vytrvalost, bratrství, radost.“ Jděme, staňme se učedníky, žáky, objeviteli
těchto žhavě potřebných znalostí.
P. Josef Čunek SJ

Obecný liturgický kalendář
Zářijový liturgický kalendář otevírá v úterý 3. září památka sv. Řehoře
Velikého, papeže a učitele církve. Slavení svátku Narození Panny Marie
8. září letos odpadá, neboť připadl na neděli. V pátek 13. září má památku
sv. Jan Zlatoústý, biskup a učitel církve. Den na to, v sobotu 14. září, je
svátek Povýšení svatého kříže. V pondělí 16. září uctíme památku
sv. Václava, sv. Ludmilu. V pátek 20. září bude památka sv. Ondřeje Kim
Taeonga, kněze, a Pavla Chong Hasanga a druhů,
mučedníků. V sobotu 21. září je svátek sv. Matouše,
apoštola, jemuž církevní tradice připisuje autorství
prvního z evangelií. Na pondělí 23. září připadne
památka stigmatizovaného kapucínského kněze sv. Pia
z Pietrelciny. Na pátek 27. září připadá památka sv.
Vincence de Paula, kněze. Slavnost hlavního patrona
českého národa sv. Václava, mučedníka, připadá letos
na sobotu 28. září. A v pondělí 30. září si připomeneme
sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

Jezuitský liturgický kalendář
Nejprve v sobotu 7. září je to památka svatých Štěpána Pongrácze a
Melichara Grodeckého, kněží a mučedníků košických,
umučených roku 1619 spolu s kanovníkem Markem
Križínem. V pondělí 9. září vzpomeneme sv. Petra
Klavera (na obrázku), kněze. V úterý 10. září bude
nezávazná památka bl. Františka Gárate, řeholního
bratra. V úterý 17. září si pak Tovaryšstvo připomene
sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve. Na
středu 18. září připadne památka sv. Stanislava
Kostky.
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Přejeme všem školákům, studentům i učitelům požehnaný nový
školní rok. V neděli 8. září 2013 budou při mši svaté požehnány školní
potřeby. Školáci, studenti i vyučující si mohou dát své pomůcky na stolek
ke schodům u hlavního oltáře.
Výuka náboženství v naší farnosti začne informativní schůzkou s rodiči i
dětmi v úterý 10. září 2013 v 16:30 hod. v sále Ignáce Raaba. Pokud
nemůžete přijít, ale máte o výuku zájem, 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 již nečiní jinde.
První společná schůzka pro zájemce o křest, kterým se bude věnovat
P. Josef Čunek SJ, a pro zájemce o biřmování, které bude mít na starost
P. Ladislav Nosek SJ, se bude konat v pondělí 23. září v 18.30. Zde se
domluví další podrobnosti. Sraz je na vrátnici duchovní správy v Ječné 2.
Vzhledem k vyjádřenému zájmu budou pravděpodobně pokračovat katecheze pro dospělé v našem kostele v úterý večer od 20.15 hod. pod vedením doc. Vojtěcha Novotného z Ktf UK a P. Lad. Noska SJ. Tématem by
byla morální teologie, svátosti nebo Písmo svaté. První setkání bude 8. 10.
Stavba varhan
V úterý 6. 8. 2013 začala stavba varhan Emanuela Štěpána Petra na
našem kůru. Do tří nákladních aut, která ten den přijela, se vešla varhanní
skříň, žaluziová skříň III. manuálu, část dřevěných píšťal a další drobné
komponenty varhan. Hrací stůl, vzdušnice a kovové píšťaly zatím stále
zůstávají v Krnově – Krásných Loučkách a to ze dvou důvodů. Při
nakládání se nevešly do aut (kapacitně, ne rozměrově), a navíc by vše
zabralo mnoho prostoru v kostele. Proto tyto části budou přivezeny, až
bude postavena celá varhanní skříň. Tím se uvolní v kostele prostor pro
bezpečné uložení těchto komponentů. Ve středu 7. 8. 2013 se započalo s
vytahováním částí varhan na kůr. Souběžně s vytahováním se pracovalo i
na kůru. Restaurátorky (Ďuranová, Vítová) dokončily retuše a čištění
barokních řezeb, a stolaři začali s přebrušováním základových rámů
varhanní skříně. Ve čtvrtek 8. 8. 2013 se pokračovalo ve stavbě varhanní
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skříně. V dopoledních hodinách byly vytaženy poslední kusy varhanních
částí. Vše bylo systematicky uloženo na kůru a v přilehlých galeriích.
V odpoledních hodinách začala stavba zadní, nelanové, části skříně. Ta
slouží tomu, aby bylo ve staré barokní skříni více místa a aby údržba
nástroje byla pohodlnější. Nejprve se musel zaměřit optický střed kůru, aby
varhany stály opravdu uprostřed. Pak se začalo se samotnou stavbou. Ve
večerních hodinách byla hrubá stavba zadní skříně hotova. V týdnu od
12.8. do 16.8. 2013 stavba skříně pokračovala. Byla přivezena další část
nástroje. Největším nákladem byly vzdušnice všech tří manuálů a pedálu
spolu s pedálovými Barkerovými pákami. Dále byly přivezeny některé
dřevěné pedálové píšťaly a menší části skříně. Byla postavena také přední
část barokní skříně. Nejproblematičtější byla montáž horní pozlacené
římsy, vážící několik metráků. Části římsy byly nejprve složeny na
podlaze. Byla vytažena řetězovým kladkostrojem do výšky, kde visela po
dobu, co byly postaveny stěny skříně pod ní. Pak teprve byla římsa usazena
na jejich horní obvod. Také začala stavba konstrukce vzduchového zázemí.
Tedy elektrického ventilátoru, měchů a vzduchovodů. Ventilátor tvořený
turbínou a elektromotorem, dovezený z Německa, je již pečlivě zabudován
v podlaze kůru. Nad ventilátorem pak bude postaven hlavní měch.
V nadcházejících týdnech se bude pokračovat ve stavbě hořejší části
barokní skříně včetně restaurování (Štirber) a usazování vzdušnic a
vzduchových kanálů. Také stále probíhá adopce píšťal. Více informací
o adopci i stavbě varhan naleznete na www.varhany-pro-ignace.cz.
Inaugurace a požehnání obnovených varhan
Slavnost svatého Ignáce 2013 byl první stanovený termín inaugurace.
Těsně před koncem prací v dílně, letos na jaře při kontrolním dnu, bylo
zjištěno, že mnohé nové prvky (Barkerova páka, el. prvky var. stolu) by
musely být doladěny po slavnosti. Bylo stanoveon datum 17. října.
Dodatečné zjištění, že chybí kované tyče fixující skříň k ostěně, náročnost
znovusazení bicích hodin a ciferníku do vrcholu skříně, poznatky
o zdobících řezbách přinesly potřebu dalších dní navíc. To již ale
kolidovalo s kalendářem arcibiskupa. Přesto jeho sekretář nalezl jediný
kardinálův volný den listopadu. Požehnání bude v předvečer svátku
Anežky České 12. listopadu při mši svaté v 17.30.
Pro slavnostní uvedení varhan přislíbily účast čtyři hudební tělesa.
Piccolo coro + orchestra dirigenta Marka Valáška (organizuje I. lékařská
fakulta); sbor Arcibiskupského gymnázia dirigent Igor Angelov, varhany
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Přemek Kšica; spojené sbory pod vedením Vladimíra Roubala;
Svatoignácký sbor pod vedením J. Blably. Dny vystoupení jednotlivých
těles upřesníme.
Děkujeme všem „adoptivním rodičům“ píšťal.
K 5.9.2013 90 dárců adoptovalo 182 píšťal v celkové hodnotě 277 500
Kč (5% celkové ceny píšťal), z toho polovina byla poskytnuta v hotovosti –
viz tabulky:
Způsob úhrady
banka
osobně
kasička
Celkem

Celkem
138 500 Kč
123 500 Kč
15 500 Kč
277 500 Kč

P. Josef Čunek SJ

Rejstřík
I. Manuál
II. Manuál
III. Manuál
Pedál
mix
neupřesněno
Celkem

Počet píšťal
70
31
55
7
15
4
182

Přehled 90 dárců, kteří adoptovali píšťaly (k 5. 9.2013)
Augustínová Jana
Belloňová Pavla
Boušová Veronika
Brüstein Elena
Bryxi Blanka a Jan
Cagašová Jana
Cachová Pavlína
Čížek Jiří
Čoupek Milan
Disman Jakub Jan
Doležal Pavel
Dufková Stanislava
Duha Jakub pro dcery Annu a Antonii
Durdil Josef
Dvořák Bohumil
Filová Elena
Filová Eva
Forman Jan
Gojdičovi rodina
Havlíčková Marie
Havlůj František

Havlůj Václav
Hazuková Daniela pro syna Jiřího
Honetschläger Milena a Petr
Hrabánkovi Anna a Lukáš
Hrdlička Josef
Hudcová Otilie
Hudec Miroslav
Chebenová Anna
Jandová Irena
Jelínková Ludmila
Junková Rostislava Marie
Junková Veronika Rosa
Kameníkovi Lenka a Vojtěch
Kántorová Mária
Kavanová Alena
Kavanová Blanka
Klener Vladislav
Kocmanová Eva
Kočka Marek
Kodedová Dagmar
Kotrbatá Vlasta
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Koubkovi Tereza a Karel
Koukal Karel
Králová Marta
Kropáček Jan
Kubeša Jiří s manželkou a dcerami
Laburda Karol s mámou Helenou
Laudátovy Jana a Marie, Jokešová
Vladislava
Lehovec J.
Linhartová Ludmila
Malí Hana a Jan
Malík Jan
Malý Antonín
Marek Josef
Megyeri Agnes
Miškovských Marie a Václav
Moravcovi Jaroslava a Petr
Moravec Jaromír pro syny Tomáše a
Jaromíra
Moša Pavel
Muck Alexander
Murswieková Marie
Nováková Alena
Pecákovi Martina a Patrik
Perewuznyk Agnes
Radojčič George
Reitinger Jaromír pro manželku
Michaelu, děti Nikolu Pitrákovou a
Lukáše Reitingera, vnučky Kristýnu,

Natálii a Matyldu Pitrákovy a Sylvu
Pitrákovou
Saláková Leona
Skálová Tereza
Smolgeyova Larissa
Smutná Věnceslava Marie
Studená Eva
Šach Jiří pro vnoučata
Šanbrochová Ludmila
Šimonová Silvie a Christensen Karsten
Šormovi Jana a Vít pro vnoučata Víta,
Prokopa,
Benedikta,
Johanu,
Františka, Annu Marii, Antonína,
Filipa, Šimona, Lucii a Barboru
Šrámková Jana
Štěpán Petr pro Annu a Kláru
Štěpánovy
Štěpničková Jana
Štěrbovi Magdalena a Ladislav
Tachecí Andrea pro tátu prof. Tomka
Tilschová Marie
Vaněčkovi Lucie a Zdeněk
Vaněk Tomáš
Várová Lenka a Levin Marcel
Veselá Lucie
Vohralíková Monika
Zajíček Milan, Vojtěch, Brožová
Silvie
Zůbek Jan
Žilka Jaromír

Setkání nad Starým zákonem
Poprvé se setkáme v úterý 3. září. Budeme číst a zamýšlet se nad druhou
kapitolou proroka Jóela: „Trubte na polnici na Siónu, křičte na poplach na Mé
svaté hoře, ať se třesou všichni obyvatelé země, neboť přichází den Hospodinův. Je
blízko den tmy a temnot, den oblaku a mrákoty.“ (Jl 2,1) Hospodinův den – to byl
v hebrejské Bibli výraz, který označoval konec světa. Přesto, že Bůh ukazuje svůj
hněv, Jeho milosrdenství je mnohem větší: „Nyní tedy, je výrok Hospodinův,
navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku. Roztrhněte svá srdce, ne
oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování,
shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem. Kdo ví, nepojme-li
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ho opět lítost a nezanechá – li za sebou požehnání, a zase budou obětní dary a
úlitby pro Hospodina, vašeho Boha.“ (Jl 2, 12-14)
Druhé setkání bude v úterý 10. září. Budeme se zamýšlet nad druhou
kapitolou proroka Ozeáše: „Veďte spor proti své matce, veďte spor, vždyť ona není
mou ženou a Já nejsem jejím mužem. Ať odstraní ze své tváře znamení smilství,
zprostřed svých ňader znak cizoložství! Jinak ji svléknu donaha,vystavím ji,jak
byla v den svého zrození. Učiním z ní poušť, obrátím ji v suchopár, umořím ji
žízní.“ (Oz 2,4-5) Ženy zasvěcené bálským kultům plodnosti nosily na tváři a mezi
ňadry znamení své zasvěcenosti, zranění, tetování,nebo amulety. Možná si někdo
řekne – my ale pohanským bohům nesloužíme. To není tak docela jisté. Dříve lidé
sloužili bohům ze zlata a ze stříbra, nebo hroznému bohu baalovi, kterému
obětovali své děti, dnes lidé slouží moci, sexualitě, titulům, penězům, atd.
Nepatříme k nim i my?
Třetí setkání bude v úterý 17. září. Budeme myslet na veliké milosrdenství,
kterým Bůh židovský národ i nás miluje: „Což bych se tě, Efrajime, mohl vzdát,
mohl bych tě, Izraeli, jen tak vydat? Cožpak bych tě mohl vydat jako Admu,
naložit s tebou jako se Sébojímem? Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo, jsem
pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod Svému planoucímu hněvu, protože jsem
Bůh, a ne člověk, jsem Svatý uprostřed tebe; nepřijdu s hněvivostí.“ (Oz 11, 8-9).
I když jsme hříšníci, Boží láska je větší než náš hřích. A v tom je naše jediná šance.

P. Josef Blaha SJ
Tip do vaší knihovny
Joseph kardinál Ratzinger: Křesťanství na přelomu tisíciletí (otázky
kladl Peter Seewald); Portál 1997
V rozhovoru s publicistou P. Seewaldem se J. Ratzinger vyslovuje k
základním otázkám budoucnosti církve, papežství, mezinárodního dialogu.
Nevyhýbá se ani citlivým tématům jako je antikoncepce, celibát, svěcení
žen. Často kardinál Ratzinger nachází překvapivé odpovědi. Tuto knihu lze
označit za výzvu pro představitele církevních úřadů, ale také pro rutinní
křesťany. Konečně i ti, kdo holdují pouze duchu dnešní doby, mohou najít
odpověď na mnohé otázky.
Jana Laudátová

Drobná oznámení
Na 15. – 17.11. máme rezervovánu jezuitskou chatu v horách Velké Fatry
u slovenského Ružomberku. Zvu na poznání tamních krás, ticha, společné
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modlitby a poutě do nového kostela Srdcí Ježíšova a Mariina ve Sliači zvláště
rodiny s dětmi. Přihlášky a podrobnosti zákristii. P. Josef Čunek
Duchovní obnovy a společenství dospělých budou pokračovat až od října.
Setkání Společenství křesťanského života při kostele sv. Ignáce se budou konat
10. a 24. září, 8. a 22. října, 5. a 19. listopadu, 3. a 17. prosince.
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. První zářiový termín je 11. září.
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: 6. 9. 2013
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