Zpravodaj
kostela sv. Ignáce v Praze
Ročník 21 • Listopad 2013
„Napiš něco málo o varhanách“, znělo vybídnutí P. rektora při
krátkém setkání u sv. Ignáce. Máme radost a těšíme se, že po
čtvrtstoletí bude mít kostel konečně znovu plnohodnotný nástroj. I když
průběžné informace jsou bohaté, pokusím se o rekapitulaci.
Původní varhany dostal kostel někdy na samém konci 17. nebo
počátkem 18. století. Podle pramenů měly 19 rejstříků a zcela jistě dle
tehdejších zvyklostí menší tónový rozsah, což znamená menší počet
píšťal. Proč to říkám? Zachovala se totiž krásná barokní skříň
původních varhan, kterou i před sto lety přikázaly památkové instituce
zachovat, když bylo rozhodnuto pořídit pro kostel varhany nové. Práce
byla tehdy svěřena jedné z největších a nejvýznamnějších
varhanářských dílen u nás – Emanuelovi Štěpánu Petrovi (nar. 1853
Opočno, + 1930 Praha), který do původní skříně „nakládal“ 50
rejstříků, plného tónového rozsahu. Musel pochopitelně skříň rozšířit.
Volil řešení rozšířit skříň dozadu s tím, že vzdušnice umístil
rovnoběžně s osou kostela – vedle sebe a nad sebou. Traktura vzdušnic
byla tzv. pneumatická výpustka, citlivá na změny vlhkosti a teplot.
Přístup do varhan byl velmi omezený a regulace vzdušnic a ladění
nemožné bez rozebrání značné části nástroje. Varhany sice neopustily
kůr koncem osmdesátých let minulého století z popsaných důvodů,
stalo se tak kvůli statickým poruchám klenby kůru, chci ale vysvětlit
proč bylo zvoleno řešení rekonstrukce varhan, které se právě realizuje.
Po postavení malého osmi rejstříkového pozitivu před deseti lety se
zvažovaly dvě alternativy: do staré skříně postavit novou repliku
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barokních varhan, nebo restaurovat varhany E. Š. Petra z roku 1912.
Zvítězila druhá alternativa s důrazem na to, aby zůstal zachován
zvukový ideál mistra Petra, i když budou vlastně postaveny nové
varhany. Píšťaly totiž zásluhou pana regenschoriho Jana Blably,
varhanářů pana Kruckého a dalších zůstaly zachovány a perfektně
uloženy všechny. Stará barokní skříň bude zcela zachována,
restaurována a skříň bude vzadu rozšířena do boků tak, aby se do ní
vešly nové vzdušnice kolmo na osu kostela a byl dobrý přístup do
varhan jak k ladění, tak k regulaci, bude také použit hrací stůl E. Petra.
Traktura byla zvolena tzv. mechanická kuželka. Ovšem u tak velkého
nástroje je odpor mechanismu už tak veliký, že k ulehčení hry bylo
zvoleno řešení, které už i E. Š Petr použil např. u varhan v kostele sv.
Ludmily. Je to pneumatický stroj umístěný za hracím stolem, tzv.
Barkerova páka, kterou varhaník mechanicky ovládá klávesou a která
pak zase zcela mechanickou cestou ovládá všechny kuželové ventily
pod píšťalami. Ovládání rejstříků a spojek je pomocí elektromagnetů,
což usnadňuje také hru – je možné navolit mnoho kombinací, uložit do
paměti a pod. To je výsledek dlouhého hledání památkářů, organologů i
duchovní správy.
Oproti starým varhanám došlo přece jen k několika dalším malým
změnám. Původní zinkové prospektové píšťaly (ty, co jsou vidět)
principálu jsou nahrazeny cínovými – to měl ve svém návrhu již
v r. 1911 E. Š. Petr, ale kvůli šetření bylo realizováno levnější řešení, na
druhém manuálu chybí kvůli místu superspojka a rovněž kvůli místu pět
největších píšťal principálu – tyto tóny jsou společné s podobným
rejstříkem bourdonem. Jsme si jisti, že firma Kánský-Brachtl
z Krásných Louček odvede svůj standart – perfektní práci, o tom se již
brzy přesvědčíme a budeme děkovat jí, všem dobrodincům a především
Pánu Bohu, že ho můžeme u sv. Ignáce znovu chválit hrou, zvučnými
cimbály a flétnou. Tak to říká poslední, 150. žalm, který je pečetí
celého žaltáře. Vybízí k chvále Hospodina: Chvalte Boha... chvalte ho...
chvalte ho!" Kéž i nové varhany jsou pečetí, dovršením rekonstrukce
kostela sv. Ignáce a naléhavou výzvou k chválám.
P. Vojtěch Suchý SJ
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Liturgický kalendář
První listopad, který letos připadá na pátek, slaví církev slavnost Všech
svatých (doporučený svátek). Již v tento den odpoledne a pak po celý
následující den je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci i bez
návštěvy hřbitova. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv.
přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při
návštěvě kostela modlitbu „Otče náš“ a Vyznání víry. V sobotu 2. listopadu si
pak připomeneme všechny věrné zemřelé.
Na pondělí 4. listopadu připadne památka sv.
Karla Boromejského, arcibiskupa milánského
(na obrázku). V sobotu 9. listopadu nás čeká
svátek Posvěcení lateránské baziliky v Římě.
V pondělí 11. listopadu bude památka sv.
Martina, a v úterý 12. listopadu památka sv.
Josafata, biskupa a mučedníka. Den nato, ve
středu 13. listopadu, si připomeneme českou
světici Anežku Přemyslovnu. V pátek 15.
listopadu bude nezávazná památka sv. Alberta
Velikého, biskupa a učitele církve.
Ve čtvrtek 21. listopadu oslavíme svátek Zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě a v pátek 22. listopadu si připomeneme sv. Cecílii, pannu a
mučednici. Neděle 24. listopadu bude poslední nedělí liturgického roku a tudíž
i slavností Ježíše Krista Krále. Na poslední den měsíce listopadu (sobotu 30.)
pak tradičně připadne svátek sv. Ondřeje, apoštola.

Jezuitský kalendář
V úterý 5. listopadu vzpomeneme Všech svatých a blahoslavených
Tovaryšstva Ježíšova. Ve čtvrtek 14. listopadu si připomeneme významnou
postavu sv. Josefa Pignatelliho, jezuity spojujícího „staré“ Tovaryšstvo,
rozpuštěné na nátlak evropských mocností v r. 1773, a „nové“ Tovaryšstvo,
obnovené v r. 1814. V sobotu 16. listopadu si připomeneme jezuitské
mučedníky sv. Rocha Gonzálese, Jana del Castillo a Alfonse Rodrígueze. V
sobotu 23. listopadu bude nezávazná památka bl. Michaela Augustina Pro,
kněze a mučedníka, a v úterý 26. listopadu sv. Jana Berchmanse, řeholníka.
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Připomínáme, že každý je zván na slavnostní požehnání našich
varhan panem kardinálem Dominikem Dukou v úterý 12. listopadu
v 17.30 hod. Seznam dobrodinců, kteří na obnovu přispěli jmenovitě,
např. adopcí píšťaly, je pro tištěný Zpravodaj příliš dlouhý, proto ho
naleznete jen na nástěnce v kostele a v internetové verzi Zpravodaje.
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. listopadu pak při večerní mši svaté a po ní uslyšíme varhany
rozeznít pana Vladimíra Roubala spolu s jím pozvanými instrumentalisty a
vokálními sólisty.
1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě
kostela získat plnomocné odpustky (tedy prominutí časných trestů za
odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků) přivlastnitelné pouze duším v
očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na
úmysl Sv. otce) je v tomto případě podmínkou pomodlit se při návštěvě
kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 25.10. do 8.11. je možné získat
denně tyto odpustky při splnění tří obvyklých podmínek, navštíví-li někdo
hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Na prosbu České
biskupské konference totiž Apoštolská penitenciárie udělila v roce 2012 na
dobu 7 let povolení, aby věřící v našich diecézích, kteří ze závažného důvodu
nebudou moci navštívit hřbitov ve dnech 1.-8. listopadu, mohli zbožnou
návštěvu hřbitovů, spojenou s plnomocnými odpustky pro duše v očistci,
uskutečnit již od 25. října. K obvyklým podmínkám - svatá zpověď, přijetí
eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova - však tímto
pro období před 1.11. přibyla podmínka nová: vážný důvod, pro který věřící
nemůže získat odpustky v obvyklé době 1.-8. listopadu.
V pátek 29. prosince 2013 se uskuteční tradiční vyrábění adventních
věnců od 9:00 hod. do 17:00 hod. v sále Ignáce Raaba (Ječná 2, Praha 2).
Větve budou zajištěny. Doneste si prosím svíce, mašle…
Na letošní rok jsou ještě volné mešní intence. Na příští rok se budou
zapisovat od 1. 12. 2012. Obvyklá částka je 100 korun za jednu mši.
Každoroční „církevní silvestr“ bude letos v sobotu 30. listopadu od 20
hod. v „Rábovce“. S nápady a příspěvky se obracejte na P. J. Čunka.
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Setkání nad Starým zákonem

Poprvé se setkáme v úterý 5. listopadu. Budeme přemýšlet o sedmnácté
kapitole knihy Exodus. Nejprve lid žádá dost nevybíravým způsobem po
Mojžíšovi vodu. Lidé mu vyčítají, že je vyvedl na poušť, aby je umořil žízní.
Mojžíš říká Hospodinu, že ještě chvíli, a ukamenují jej. Hospodin dá Izraeli
vodu. Ve druhé části se mluví o tom, že Amálek napadl Izrael. Mojžíš se
modlil a Izrael zvítězil. Když jeho ruce umdlévaly, vítězil Amálek. Proto
podepřeli jeho ruce, a měl je vztažené k nebi. Židovská tradice vidí
v Amálekovi ty, kdo chtěli zničit Izrael. V této biblické hodině se budeme
zamýšlet nad mystickým významem této kapitoly.
Naše druhé setkání bude v úterý 12. listopadu. Budeme číst druhou
kapitolu proroka Jonáše. Jonáš má hlásat pokání v Ninive. Ninive je ale hlavní
město Asýrie. Asýrie je úhlavním nepřítelem Izraele. Jonáš se proto rozhodne,
že uteče, a odjíždí na lodi. Na moři se ale strhne veliká bouře a Jonáš sám
chce, aby jej námořníci hodili do moře. Když to udělali, moře se uklidnilo, a
Bůh poslal velikou rybu, a ta Jonáše spolkla. Samozřejmě se jedná o určitý
druh midraše – podobenství. Jonáš se v lůně ryby snažně modlí k Bohu,
Hospodinu, a ten jej vysvobodí a ryba jej vyvrhne na pevninu. Smysl tohoto
podobenství je v tom, že i my často utíkáme před Božím příkazem. Ale i
přesto nás Bůh osvobodí, když k Němu budeme volat, jak to učinil Jonáš.
Naše třetí setkání bude 19. listopadu. Budeme číst části z posledního
proroka hebrejské Bible, Malachiáše: „Což nemáme všichni jednoho Otce,
nestvořil nás jeden Bůh?“ (Mal 2,10) Toto je velmi důležitá Boží výzva.
Všichni lidé mají jednoho Otce, který nás všechny miluje a také máme
jednoho, společného Stvořitele. Budeme uvažovat také o třetí kapitole tohoto
proroka, kde se mluví o dni Páně, který bude znamenat přechod z tohoto
nedokonalého světa do světa budoucího, kde bude harmonie, jak o tom mluví
prorok Izaiáš ve druhé a jedenácté kapitole. Tento den bude osvobozením pro
spravedlivé, ale bude současně neštěstím pro zlé lidi.
P. Josef Blaha SJ
Podzimní výlet

V sobotu 12. října 2013 se uskutečnil podzimní výlet společenství při
kostele sv. Ignáce. Tentokrát jsme se vypravili do Broumova, města
v severovýchodních Čechách u hranic s Polskem.
V Broumově se nachází benediktinské opatství. Klášter s chrámem
sv. Vojtěcha byl zbudován v první polovině 14. století. Když byl během
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husitských válek vypálen klášter na Břevnově, přesídlil opat spolu s řeholními
bratry právě do Broumova. V období baroka byla provedena rozsáhlá
přestavba, jejímž výsledkem je dnešní podoba klášterního komplexu. Od roku
1950 sloužil klášter jako internační tábor
nejprve pro řeholníky a pak pro
řeholnice různých řádů. V současné době
není obsazen řeholní komunitou. Po
letech komunistického režimu jsou
budovy v poměrně zchátralém stavu.
Dochovala se zde jedna z mála
klášterních knihoven v České republice,
ale ani ta neunikla pozornosti soudruhů –
značná část knih byla sešrotována, vzácnější svazky byly rozkradeny. V jedné
z místností kláštera je vystavena kopie Turínského plátna, která byla
nalezena v roce 1999 v kostele sv. Vojtěcha za štukovou výzdobou. Tato
kopie byla zhotovena v polovině 17. století, je jediná ve střední Evropě a patří
k nejzdařilejším.
Objektem nás provázel želivský premonstrát, bratr Gereon, kterému
děkujeme za jeho neuvěřitelně živý, poutavý a vtipný výklad.
Naše výprava pokračovala do farního kostela sv. Petra a Pavla a
následně do hřbitovního kostela Panny Marie, který je nejstarší dřevěnou
sakrální stavbou ve střední Evropě (postaven v první polovině 15. století).
V obou kostelích nás ochotně provázel broumovský administrátor, P. Martin
Lanži, který nám podal informace nejen o těchto dvou stavbách, ale i o životě
místní farnosti. Protože jsme v Sudetech, dotkli jsme se i tématu odsunu a
česko-německého smíření.
Dalším cílem naší cesty byla národní přírodní rezervace Broumovské
stěny, přesněji chata Hvězda, kde nás čekal oběd. Chata Hvězda patří benediktinům a provozuje ji pan Jan Novák s rodinou (děkujeme za perfektní
obsluhu a výborné jídlo). Nedaleko chaty se nachází poutní místo Hvězda
s barokní kaplí Panny Marie Sněžné. Po obědě se mohl každý vydat na
procházku, individuálně podle své chuti a svých možností. Broumovské stěny
a jejich skalní města rozhodně stojí za vidění. V úplném závěru výletu
proběhlo skupinové focení a pak už jsme se vydali směr Praha.
Děkujeme pateru Noskovi za profesionální vedení zájezdu, paní Dagmar
Šumberové za zajímavý tip a výklad a těšíme se na další výlet.
Ivana Pavlečková
Pozn.: Fotografie z výletu jsou k vidění ve fotogalerii na adrese
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www.jesuit.cz/galerie.php?id=151. Ve větší velikosti, v o něco větším počtu,
s popisky a možností stahování jsou pak fotografie v galerii
https://plus.google.com/u/0/photos/112979500900494360672/albums/593688
1021297997873?authkey=COrJlNPvnbq1Dw.

Tip do vaší knihovny
Bronnie Ware: Čeho před smrtí nejvíce litujeme, Portál 2012.
Kniha čerpá z bohatých osobních zkušeností autorky, která několik let
působila v paliativní péči.
Setkání s lidmi, jimž perspektiva blízké smrti naléhavě otevřela palčivá
osobní témata a možná trochu pozapomenuté hodnoty, proměnila i její vlastní
život. Rozhovory s umírajícími naznačily několik hlavních směrů lítosti – kéž
bych uměl vyjádřit svoje city, kéž bych měl odvahu žít opravdu podle sebe, ne
podle očekávání druhých, kéž bych tolik nepracoval, kéž bych si udržel vztahy
se svými přáteli, kéž bych si dovolil být šťastnější…
Příběhy lidí loučících se se životem se prolínají s osobním příběhem
autorky, hledající poctivě smysl plného prožívání přítomnosti při stejně plném
vědomí vlastní konečnosti. Citát ze závěrečné kapitoly napoví, že tato kniha
otevírá oči i srdce pro hodnoty všelidské: „Buďme takoví, jací jsme, najděme
rovnováhu, mluvme upřímně, važme si těch, koho máme rádi a dovolme si být
šťastní. Ustupte sami sobě z cesty.“

Jana Laudátová

Drobné zprávy
„Velké kafe“ bude v neděli 3. listopadu po mši sv. v 9 hod.
Pravidelná duchovní obnova pro dospělé bude v sobotu 9. listopadu od 9:00 do
14:00 hod. ve věži kostela (Ječná 2, Praha 2). Vede P. L. Armbruster SJ.
Všechny milovníky přírody a poutních míst zveme 15.-17.11. 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 jezuitskými auty: malý autobus 18osob + Citroen
Master 10osob nebo po vlastní ose. Chata je pro 30 osob, strava vlastní, kuchyně
hostům k dispozici. Cena za dopravu a ubytování 800 Kč. Přihlášky v zákristii.
Výlet provází P. Josef Čunek
Setkání Společenství křesťanského života při kostele sv. Ignáce se budou konat 5. a
19. listopadu, 3. a 17. prosince.
Setkání Společenství dospělých budou v úterý 12. a 26. listopadu.
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Mše svaté s rytmickou hudbou jsou každou středu v 19 hod. v kostele sv. Ignáce.
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

Náš zpravodaj si můžete přečíst na internetu
na adrese 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: 25. 11. 2012
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