Zpravodaj
kostela sv. Ignáce v Praze
Ročník 21 • Květen 2013
Měsíc lásky
Mnohokrát jsem se v poslední době byl projít
v botanické zahradě. Po dlouhém období zimy se
výrazně oteplilo a vše začalo kvést a bujet.
Příroda se opět vrací k životu a je pro nás dobrou
příležitostí meditovat nad tím, co vše dostáváme
a poděkovat Bohu za vše, čím nás obdařil. Měli
bychom přitom sáhnout i do šedé zóny věcí,
které přestáváme vnímat, protože nám zevšednily
a staly se každodenní samozřejmostí.
Máj je už od 13. století spojen s lidovými
oslavami a je považován za měsíc lásky. Slovo
květen vychází z Jungmannova překladu Ataly z roku 1805 jako
poetický překlad francouzského lune de fleurs. Podobně jako polské
kwiecień pochází od slovesa kvést. Všechny naše smysly jitří krása
svěží zeleně a rozkvetlých stromů. I proto je květen zasvěcen
Ježíšově matce Panně Marii. Krása máje přichází po blátivém,
chladném a uplakaném předjaří, kdy ještě občas nad našimi hlavami
poletovaly bílé tečky sněhu. Tak se také mezi našimi mrazivými
lidskými útrapami třpytí naše Přímluvkyně a Matka. I tato prostá
dívka z Nazareta znala důvěrně obyčejný lidský život. A možná
i proto nás tento Květ může znovu povzbudit k další cestě.
P. Jan Regner SJ
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Obecný liturgický kalendář
Ve čtvrtek 2. května budeme v liturgii slavit památku sv. Atanáše,
biskupa a učitele církve. Den na to, 3. května, si připomeneme svaté apoštoly Filipa a Jakuba. Ve čtvrtek 9. května bude slavnost Nanebevstoupení Páně (doporučený svátek). V pondělí 13. května se bude v pražské
katedrále slavit její výročí posvěcení
v r. 1929 biskupem Janem Sedlákem.
V úterý 14. května bude svátek sv. Matěje,
apoštola, vyvoleného na místo zrádce Jidáše.
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a
mučedníka, hlavního patrona Čech, budeme
slavit ve čtvrtek 16. května. V neděli 19.
května bude slavnost Seslání Ducha svatého
nebo-li Letnice. Hned další neděli oslavíme
slavnost Nejsvětější Trojice. Ve čtvrtek 30.
května následuje slavnost Těla a Krve Páně
(doporučený svátek) a květnový liturgický
kalendář pak uzavře svátek Navštívení
Panny Marie v pátek 31. května.

Jezuitský liturgický kalendář
Květnový jezuitský kalendář otevře v sobotu
4. května památka sv. Josefa Marie Rubia
y Peraltes, kněze a apoštola Madridu na začátku
dvacátého století. v pátek 17. května si
Tovaryšstvo připomene sv. Ondřeje Bobolu,
kněze a mučedníka. Ve čtvrtek 24. května bude
památka „blahoslavené Panny Marie u cesty“
(Santa Maria della Strada), vztahující se
k milostnému obrazu (na obrázku), který byl
umístěn v kostele, jejž papež Pavel III. jezuitům
daroval po jejich příchodu do Říma, a který je
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dnes uctíván v hlavním jezuitském kostele del Gesù. Na pondělí 27. května
pak připadá mimoliturgická vzpomínka na to, že se v r. 1866 vrátili do
Prahy k našemu kostelu sv. Ignáce jezuité.
V sobotu 18. května 2013 proběhne v okolí kostela sv. Ignáce
Svatojánská pouť. Farnost je její oficiální pořadatelkou proto, že sv. Jan
Nepomucký je patronem České provincie Tovaryšstva Ježíšova. Pouť
nabízí ztišení, poučení i zábavu. Od 1. května 2013 budou k dispozici
letáky k této akci i program. Máte-li někdo možnost roznést je na
frekventované místo, kontaktujte prosím Terezu Novotnou. Opět sháníme
dobrovolníky na stanoviště k soutěžím pro děti či jiné pomoci. Kontaktujte
prosím Terezu Novotnou, tenovo@seznam.cz, nebo paní Janu Radojčičovou. Máte-li někdo možnost akci finančně podpořit, kontaktujte prosím
P. Josefa Čunka, SJ. Více na www. ignackostel.webnode.cz.
Dne 24. května 2013 proběhne u sv. Ignáce již poněkolikáté tzv. Noc
kostelů. Jejím prostřednictvím chceme návštěvníkům – zpravidla
nevěřícím – poskytnout pozitivní zkušenost s katolickou církví a její vírou.
Zváni jsou ovšem i křesťané! Připraven je tento program:
20:00-20:30 Čeští madrigalisté - krátké koncertní vystoupení proslulého
souboru.
21:00-22:00 Komentovaná prohlídka kostela.
22:30-23:00 Rytmig - křesťanská rytmická hudba v provedení
mládežnického sboru u kostela sv. Ignáce.
23:00-23:30 Komentovaná prohlídka kostela.
Po celý večer je pro děti připraven program "Vzhůru na pokladem sv.
Ignáce". Během celého večera bude přítomen kněz k rozhovorům.
Více informací na www.nockostelu.cz.
V úterý 14. května v 19 hod. bude benefiční koncert na podporu
obnovy našich varhan. Zpěv: Edita Adlerová, doprovod na varhanním
pozitivu Vladimír Roubal. Pozvěte prosím i své blízké a známé.
Srdečně zveme na Jarní výlet v sobotu 25. května do Jáchymova,
Ostrova a Božího Daru (západní Čechy). Cena je 350 Kč. V ceně je zahrnut
hlavní chod oběda a vstupné. Přihlašovat se je možné v sakristii, platit je
nutno předem.
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Biřmování se v našem kostele uskuteční v neděli 2. června v 9 hod.
Udělovatelem svátosti bude pomocný pražský biskup Karel Herbst.
První svaté přijímání bude v neděli 9. června.
Ve čtvrtek 23.5. v 18.30 u nás vystoupí smíšený 25 členný sbor Orfej
z Břevnova na koncertu k poctě sv. Cyrila a Metoděje. Repertoár je laděn
do cyrilometodějského jubilea. Program:
1) G.F. Händel (1685-1759)
Canticorum iubilo
2) J. Arcadelt (1507-1568)
Ave Maria
3) H.L. Hassler (1564-1612)
Cantate Domino
4) A. Bruckner (1824-1896)
Christus factus est
5) S. Rachmaninov (1873-1943)
Bogorodice děvo, raduj sa
6) N. Kedrov (1871-1940)
Otče naš
7) A. Bruckner (1824-1896)
Tantum ergo IV
8) C. Saint-Saens (1835-1921)
Ave verum corpus
9) B. M. Černohorský (1684-1742)
Laudetur Jesus Christus
Setkání křesťanské aktivní mládeže
V sobotu 15. června 2013 proběhne - i ve spolupráci s naší farností osmý ročník sportovní akce „SKAM“ (Setkání křesťanské aktivní mládeže), ke které bude patřit i páteční večer s možností sportovních aktivit,
prohlídky Prahy nebo zhlédnutí filmů v dočasném letním kině na místě. Je
možno přespat do soboty. Obě nebo jednu z akcí doporučujeme našim
mladým k pozornosti a účasti. Další informace a kontakty lze nalézt na
webových stránkách iskam.cz a na plakátech. Termín přihlášek je do konce
května, Každé cca dva týdny se cena registrace bude zvedat o 50 Kč.
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Obnova varhan
Stavba našich varhan díky velkým dárcům pokračuje ve firmě KánskýBrachtl v jejich dílně Krásné Loučky u Krnova. Předání díla je stanoveno
na 17.10. 2013. Ten den, v den památky sv. mučedníka Ignáce z Antiochie,
budou zároveň varhany při večerní mši slavnostně požehnány arcibiskupem
Dominikem Dukou.
Rekonstrukce barokní skříně a původního díla E. Š. Petra bude stát
14,5 milionu. Dosud bylo zaplaceno téměř 8 milionů.
Děkujeme všem, kteří přispěli na obnovu varhan do kasičky stojící
v Dušičkové kapli. Za rok 2011 zde bylo darováno 237 237 Kč; za rok
2012 251 170 Kč; letos do konce dubna zatím 89 990 Kč
Děkujeme za dary poslané na účet: Stanislav Vinklárek - 500; Klára
Hladíková - 100; Klára Davidová - 5000; Pavel Vachek - 10 000; Kristina
Ullmannová - 2 000; David Sedmera - 1 500.
Všechny zveme na benefiční koncert pro podporu obnovy
svatoignáckých varhan 14.5. 2013 v 19h. Uslyšíme zpěvačku Editu
Adlerovou a varhaníka Vladímira Roubala.
P. Josef Čunek SJ
Setkání nad Starým zákonem
Nejprve důležité upozornění: Pro velký zájem o naše setkání nad
Písmem svatým jsem se dohodl s rektorem kostela, P. Josefem Čunkem, že
setkání už nebudou jenom první a třetí úterý v měsíci, ale počínaje květnem
budou Setkání nad Starým Zákonem každý měsíc první, druhé a třetí úterý
v měsíci.
Poprvé se setkáme v květnu v úterý 7. května. Toto setkání nebude
„čistě“ biblická hodina, i když se budeme zabývat první kapitolou knihy
Genesis. Budeme se přitom i zamýšlet nad filosofickými pohledy, které
ovlivňovaly Církev i synagogu; byli to zvláště Aristoteles a Platon.
Rozliční Církevní otcové a také významní rabíni oba takřka přijali do
církve nebo do synagogy.
Druhé setkání bude v úterý 14.května. Naším tématem bude opět kniha
Genesis, tentokrát třetí kapitola o Adamovi, Evě a hadovi. Tato kapitola
v sobě skrývá nebývalá tajemství víry, a ani my nestojíme stranou, ale
protože Písmo je věčné, i my máme možnost volby. Stav rajské blaženosti,
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jaký měli Adam s Evou už nevrátíme, ale přesto je Strom poznání dobra a
zla blízko každého z nás.
Poslední, třetí setkání bude 21.května. Tentokráte se budeme zabývat
Třetí knihou Mojžíšovou, první kapitolou, která začíná slovy: „A Pán
zavolal.“ Bůh volal, volá a bude volat, ale my jsme jakoby hluší.
V tomto setkání se budeme zamýšlet nad zmíněným biblickým textem
v souvislosti s knihou největšího německého teologa dvacátého století,
Karla Rahnera, který mluví o tom, že Bůh má pro každého člověka jednak
univerzální, tj. všeobecnou cestu, kterou mají všichni lidé, ale potom má i
pro každého člověka partikulární cestu, která spočívá v naslouchání
Božímu slovu a v plnění Boží vůle. Tato Boží vůle je pro každého člověka
originální, a nad jejím hledáním se budeme zamýšlet.
P. Josef Blaha SJ
Redakce se omlouvá za chybné uvedení jména autora u článku „Velikonoce pro děti“ v minulém čísle; autorkou byla paní Lucie Jelínková.
Vzpomínka novokřtěnce
Čím víc se blížil náš křest, tím víc jsem byla nervózní. Těšila jsem se,
ale zároveň jsem se bála. Na Bílou sobotu dopoledne nás otec Čunek
uklidňoval, abychom se večer nestresovali tím, co říkat, kam si stoupnout,
a prostě si velikonoční vigilii prožili. A v tu chvíli mě nervozita opustila.
Už žádné pochybnosti o tom, jestli jsem dostatečně připravená (samozřejmě, že ne, na tohle se nelze připravit dostatečně), jestli si křest zasloužím
(jistě že ne, křest není kostka cukru za odměnu).
Pokud jde o křest, ten pro mě bude asi už na vždycky spojený se
slovem voda. Hodně moc vody. Vlastně to proběhlo tak rychle, že jsem si
ani nestačila pořádně uvědomit, co se děje, a už ze mě byla římská
katolička. No, aspoň jsem neměla čas panikařit. Zato při sv. přijímání jsem
byla velmi rozechvělá. Naštěstí P. Čunek a P. Nosek vědí, že jsme
„křesťanská miminka“, a nanejvýš shovívavě nám pomáhali.
Kromě samotného křtu mám z vigilie tři silné zážitky. První, když
P. Herold zpíval v setmělém kostele Exultet. Druhý, když se plamínek mé
křestní svíce začal zmenšovat, mi zoufale proběhlo hlavou „prosím,
nezhasínej!“ a v tu chvíli se svíce rozhořela. Třetím je pocit klidu a pokoje,
když jsme přinášeli dary.
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Teprve druhý den na mši mi začíná docházet, co se stalo v sobotu
večer. Znovuzrození, odpuštěn hříchů a tak. Stojím ve frontě a jako už
tolikrát si chci dát prst na pusu. Pak si ale uvědomím, že už nejsem
katechumen. Takže, tohle všechno, to je i pro mě? Opravdu můžu? Smím?
Bože… děkuju…
Ivana Pavlečková
Prosíme, nepodporujte finančními příspěvky žebrání u dveří
kostela nebo v kostele, nejedná se o konstruktivní pomoc. Najíst a
napít mohou potřební dostat a také jich mnoho dostává na vrátnici
naší rezidence v Ječné 2. Děkujeme za pochopení.

Drobná oznámení
Každoměsíční „velké kafe“ bude v neděli 5. května po mši sv. v 9 hod.
Studentské mše jsou ve středu v 19 hod. v kostele, nebudou 1. a 8. května.
Paní Elena Brusten, dirigentka pěveckých sborů, by ráda učila děti zpívat ve sboru
při kostele sv. Ignáce. Nabízí i výuku zpěvu z not. Kontakt je ve vrátnici
rezidence.
Společenství dospělých se sejde v úterý 28 května.
Pravidelná měsíční sobotní duchovní obnova se bude konat 4. května od 9 do 16
hod. v místnosti č. 24 ve věži kostela. Vede P. L. Armbruster SJ.
Společenství křesťanského života se schází v úterý po večerní mši v 18.15 hod.
Setkání budou: 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6. Místem setkání je klubovna č.
70.
Nuselská mariánská družina se schází každé druhé pondělí ve 14.30 hod.
v klubovně č. 70. Nejbližší setkání bude 13. května.
Společenství Mariiny legie se schází každé pondělí v 18.30 v klubovně č. 70. Sraz
v sakristii po večerní mši svaté.
Pravidelné večerní adorace v našem kostele jsou každý čtvrtek a začínají hned po
večerní mši svaté, tj. cca od 18.15 do 19.15 hod. Přicházet do kostela i
odcházet je možné z Ječné ulice přes sakristii.
Právní poradna je bezplatně k dispozici každou druhou středu v měsíci od 16.30
do 17.30 hodin v Ječné ulici č. 2. 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.

ZPRAVODAJ římskokatolického kostela sv. Ignáce • Ročník 21 • Květen 2013

7

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: ignac@jesuit.cz 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: 26. 4. 2013
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