Zpravodaj
kostela sv. Ignáce v Praze
Ročník 21 • Červenec a srpen 2013
Dědictví praotců zachovej nám, Pane!
Začátek léta byl poznamenán velkými výkyvy počasí i
dění na politické scéně, aniž by
byla velká naděje, že se situace
významně zlepší. Naštěstí se
člověk s Boží pomocí může
vyvarovat
alespoň
velkých
výkyvů duchovních. Napomoci
k tomu může a má nejen
odpočinek v podobě prázdnin a dovolených, ale i sycení se duchovní
energií, ke kterému má člověk příležitost i v „okurkové sezóně“.
Hned na začátku července budou takovou příležitostí velké
oslavy 1150. výročí příchodu svatých bratří Cyrila a Metoděje na
Moravu, které vhodně zapadají do probíhajícího Roku víry. Slavme
duchovně a nebojme se ani fyzické přítomnosti třeba právě na nově
zvelebeném Velehradě 5. července. Tváří v tvář tristnímu politickému divadlu, které v současnosti nebezpečně graduje, a s vyhlídkou
na brzký návrat proticírkevních ideologií k přímé moci máme
o důvod víc prosit o to, aby nám Pán křesťanské „dědictví otců a
matek“ (nebo tedy spíše praotců a pramatek) v co největší míře
zachoval. A sami se na tomto zachovávání a rozvíjení svěřeného
pokladu dle svých možností podílejme. Kromě případné aktivní
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účasti na oslavách pak využijme i příležitostí k sebevzdělávání, třeba
i prostřednictvím dvou cyrilometodějských projektů České televize
(filmy Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů, I. díl sobota 29. 6. –
20:00 – ČT2, opakování 30.6. a 4.7, a Cyril a Metoděj - Dědictví
otců a matek zachovej nám, Pane!, premiéra pátek 5. 7. – 12:30 –
ČT2).
P. Ladislav Nosek SJ

Obecný liturgický kalendář
Ve středu 3. června oslavíme svátek
sv. Tomáše, apoštola. Ve čtvrtek 4. července si
připomeneme sv. Prokopa, opata. Slovanské
věrozvěsty sv. Cyrila a Metoděje oslavíme
v pátek 5. července. Čtvrtek 11. července bude
ve znamení svátku sv. Benedikta, opata a
patrona Evropy. V pondělí 15. července si
připomeneme velkého františkánského teologa
sv. Bonaventuru, biskupa a učitele církve.
O týden později, 22. července, pak sv. Marii
Magdalénu. V úterý 23. července bude
následovat svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy. Svátek
sv. apoštola Jakuba oslavíme ve čtvrtek 25. července a následujícího dne
pak památku sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. V pondělí 29.
července bude památka sv. Marty.
V srpnu si ve čtvrtek 1. srpna nejprve připomeneme sv. Alfolsa
z Liguori, biskupa a učitele církve. Svátek Proměnění Páně připadá letos
na úterý 6. srpna. Ve čtvrtek 8. srpna oslavíme památku sv. Dominika,
kněze a zakladatele řádu bratří kazatelů. Svátek sv. Terezie Benedikty od
Kříže (Edith Steinové), panny, mučednice a patronky Evropy, bude v pátek
9. srpna. Následovat jej bude v sobotu 10. srpna svátek sv. Vavřince, jáhna
a mučedníka. Ve středu 14. srpna si církev připomene sv. Maxmiliána
Kolbeho, kněze a mučedníka. Ve čtvrtek 15. srpna pak bude slavnost
Nanebevzetí Panny Marie. V úterý 20. srpna je památka sv. Bernarda,
opata a učitele církve, ve středu 21. srpna sv. Pia X., papeže, a ve čtvrtek
22. srpna Panny Marie Královny. V sobotu 24. srpna je svátek
sv. Bartoloměje, apoštola. V úterý 27. srpna si připomeneme sv. Moniku a
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ve středu 28. srpna jejího syna, sv. Augustina, biskupa a učitele církve.
Prázdninový liturgický kalendář ve čtvrtek 29. srpna uzavře památka
Umučení sv. Jana Křtitele. První památkou v měsíci září bude památka
sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve, v úterý 3. září.

Jezuitský liturgický kalendář
Hned druhý červencový den, připadající letos na úterý, si připomínáme
několik jezuitských světců, kněží a lidových misionářů – sv. Bernardina
Realino, sv. Františka Regis, sv. Františka de Geronimo, bl. Juliána
Maunoir a bl. Antonína Baldinucci. 2. červenec je též výročním dnem,
kdy se Tovaryšstvo Ježíšovo zavázalo šířit úctu k Ježíšovu Nejsvětějšímu
srdci. O týden později, v úterý 9. července, si připomeneme sv. Lva
Mangina a druhy, umučené při pronásledování křesťanů v Číně za tzv.
„povstání boxerů“ v r. 1900.
21. července si připomeneme, že v tento den v r. 1773 papež Klement
XIV. v breve (krátké písemnosti) Dominus ac Redemptor zrušil řád
Tovaryšstva Ježíšova na celém světě. V Rusku nebylo toto breve nikdy
vyhlášeno, a proto tam mohl řád dále působit a dožít se svého obnovení.
Poslední den v měsíci červenci, který letos připadá na středu, patří jako
obvykle slavnosti sv. Ignáce z Loyoly (na obrázku), kněze a mystika,
zakladatele jezuitského řádu a patrona našeho kostela. Narodil se r. 1491 na
zámku Loyola v Baskicku. Při obraně Pamplony proti Francouzům r. 1521
utrpěl těžké zranění na noze. Byl dlouho upoután
na lůžko, a aby si ukrátil čas, začal číst knihy
o životě Krista a svatých. To ho dovedlo
k radikálnímu životnímu obratu. V tichu samoty
v Manrese (březen 1522 – únor 1523) trávil celé
hodiny a dny na modlitbách. Tam vznikl první
náčrt proslulých Exercitia spiritualia, knížky
Duchovních cvičení. Při studiích v Paříži (15281535) seskupil kolem sebe kruh přátel, kteří s ním
utvořili jádro vznikajícího nového řádu –
Tovaryšstva Ježíšova. Do roku 1556 pak žil
většinou v Římě, kde byl zvolen prvním
generálním představeným řádu a odkud ho pak řídil.
Ve středu 7. srpna si připomeneme obnovení jezuitského řádu na celém světě. Došlo k němu bullou Sollicitudo omnium Ecclesiarum r. 1814.
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Přejeme všem krásné léto, prázdniny a dovolené. Těšíme se na
setkání s alespoň některými z vás o slavnosti sv. Ignáce 31.7. při poutní
mši svaté v 17.30. Bude tradičně provázena Korunovační mší
Svatoignáckého sboru s orchestrem.
V neděli 30.6. uvede Tv Noe ve 20.00 hod. španělský dokument „Kdo je
papež František?“ Doporučujeme k pozornosti.
V měsíci srpnu nebudou mše svaté v 6.15/6.30 hod. Mše svaté v 7.30
budou v době prázdnin „tiché“, tedy bez varhanního doprovodu. Nebudou
také čtvrteční večerní adorace. Vzhledem ke sníženému počtu přítomných
kněží bude zpovídající a celebrující kněz častěji tatáž osoba a tudíž není
dobré spoléhat se na zpovídání během mše svaté. Také častěji nebude
kázání, které ve všední den není povinnou součástí mše svaté.
Varhany
Vzápětí po slavnosti sv. Ignáce, od 6. srpna, budou z Krnova dováženy
obnovené varhany. Postupně pak sestavovány součinností varhanářů
(Kánský-Brachtl) a restaurátorů (Peter Stirber). Slavnostní inaugurace
s arcibiskupem Dominikem Dukou a je naplánována na 17. října při mši sv.
v 17.30.
Jak takzvaně „adoptovat píšťalu“: Na obrázku na str. 8 vidíte rozložení
a druhy píšťal; v kostele či na webové stránce jsou barevně rozlišeny podle
finanční částky; napište např. na dopisní obálku svou vybranou píšťalu
(např. I. manuál, principál 8´, C) s Vaším jménem, nejlépe i adresou a
telefonem či emailem. S obnosem vhoďte do kasičky. Nebo údaje pošlete
na adresu: Varhany, Ječná 2, Praha 2; či na ignac@jesuit.cz a peníze
převodem na účet 507 8551 307/4000, v. symbol 19132013. Rádi Vám
pošleme pamětní list i potvrzení pro odpis z daní. Adopce je možná
i osobně v sakristii kostela. Po inauguraci 17. října mohou dárci, vždy po
večerní mši svaté, slyšet zvuk adoptovaných píšťal, nebo je vidět ve skříni
varhan. Po obdržení Vašeho daru označíme na plánu píšťal v kostele i na
webové stránce Vaši píšťalu jako již adoptovanou.
Více na www.varhany-pro-ignace.cz
P. Josef Čunek SJ
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Setkání nad Starým zákonem
Červenec: Poprvé se setkáme 2. července. Naším tématem bude Žalm
71 – Utíkám se k Tobě, Hospodine. Tento Žalm vyjadřuje důvěru v Boha, i
když na básníka útočí mnohé nepřátelské živly: „Na Tebe jsem odkázán už
od života matky, oddělil sis mne v mateřském nitru, můj chvalozpěv o
Tobě bude znít stále.“ (v. 6) Důvěra v Boha – to je to nejdůležitější. A o ní
budeme společně přemítat.
Druhé setkání bude v úterý devátého července. Tentokrát budeme
uvažovat nad Žalmem 80 – „Naslouchej, Pastýři Izraele, Ty, jenž Josefa jak
ovce vodíš.“ (v. 1) Izrael zhřešil a „dýmá hněvem při modlitbě svého lidu,“
verš pátý. A Izrael vzývá Boha, aby se k Němu vrátil: „Hospodine, Bože
zástupů, obnov nás, ukaž nám Tvou jasnou tvář a budeme spaseni.“ (v. 20)
Bůh se může vlivem našich hříchů od nás vzdálit. Ale jestliže se kajeme a
vzýváme Jeho jméno, opět se k nám navrátí.
Ve třetím setkání 16. července budeme uvažovat nad 38. kapitolou
proroka Izajáše. Bůh oznámil králi Chizkijášovi, že zemře. Král Chizkijáš
byl spravedlivý člověk a král – usiloval o náboženskou reformu a o
odstranění model. „Tu se k Izajášovi stalo slovo Hospodinovo: Jdi a vyřiď
Chizkijášovi: Toto praví Hospodin, Bůh Davida, tvého otce: vyslyšel jsem
tvou modlitbu, viděl jsem tvé slzy. Hle, přidám k tvým dnům patnáct let.
Vytrhnu tebe i toto město ze spárů asyrského krále.“ Filosofové a kabalisté
ve středověku dlouho uvažovali, zdali je v Bohu možná změna, a většina z
nich říkala, že není. Ale vidíme, že je. Když král viděl slzy Chizkijáše a
jeho snažné volání, vysvobodil ho a přidal mu léta života. Tak i my,
budeme-li k Bohu volat, dá nám úplně vše, oč budeme prosit.
Srpen: V měsíci srpnu se poprvé sejdeme v úterý 6. srpna. Budeme
uvažovat nad Žalmem 121: „Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde
pomoc? Pomoc mi přijde od Hospodina, on učinil nebesa a zemi.“ Lidská
pomoc je často slabá a velmi nespolehlivá. Ale na Boží pomoc se opravdu
můžeme spolehnout.
Podruhé se setkáme 13. srpna. Budeme uvažovat nad Žalmem, který
měl rád Jan Pavel II., Žalmem 124: „Kdyby sám Hospodin nebyl při nás –
ať řekne Izrael – kdyby sám Hospodin nebyl při nás, když proti nám
povstali lidé, zaživa by nás tehdy zhltli v hněvu, jímž proti nám vzpláli.“
(v. 1-3) Podmínky Židů byly složité v biblické i po-biblické době. „Naše
pomoc je ve jménu Hospodina; On učinil nebesa a zemi.“ (v. 8)
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Naposledy se v srpnu sejdeme dvacátého srpna. Budeme rozjímat nad
Žalmem 130: „Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine, Panovníku, vyslyš
můj hlas! Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby, budeš-li mít,
Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Panovníku?“ (v. 1-3) Člověk
se může dostat do složité situace. Potřebujeme Boží milosrdenství.
„On vykoupí Izraele ze všech jeho provinění.“ (v. 8)
P. Josef Blaha SJ
Tip do vaší knihovny
Miloš Doležal: Jako bychom dnes zemřít měli. Nová tiskárna
Pelhřimov 2012
Autor této knihy poctivě shromáždil data a události, jež tvoří život
kněze Josefa Toufara, patřícího ke generaci kněží, kteří se museli vyrovnat
s posláním církve této země v nejtěžších dobách 20. století. Skrze osud J.
Toufara nám přibližuje práci kněží v oblasti Českomoravské vysočiny,
regionu, který byl evangelizován želivským klášterem. Kněží, kteří působili
v tomto kraji, nám ukazují poslání duchovního – spolu s bohoslužbou a
katechezí i sociální rozměr pomoci člověku. Právě spontánní služba byla
Josefu Toufarovi velmi blízká. Byl typickým představitelem českého
kněze. A tak je tato kniha pokusem o načrtnutý lidský a duchovní portrét
P. Toufara a prostředí, z něhož vyrůstalo jeho kněžství.
Jana Laudátová

Drobná oznámení
Na webových stránkách jsou k dispozici nové fotogalerie z kostela
sv. Ignáce (biřmování, první svaté přijímání a křest):
http://www.jesuit.cz/galerie.php?id=138
http://www.jesuit.cz/galerie.php?id=139
http://www.jesuit.cz/galerie.php?id=140.
Duchovní obnovy a společenství dospělých budou pokračovat až od října
tohoto roku.
Čtvrteční adorace se v červenci a srpnu nekonají.
Charita u sv. Ignáce informuje, že všechny děti v rámci Adopce na dálku
prospívají a děkují všem za hmotnou i duchovní podporu.
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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.
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
*) s výjimkou srpna
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: 28. 6. 2013
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Pozn.: Černý puntík znamená, že píšťala je již adoptována.
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