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Přijď, Pane ...
Po roce opět vstupujeme do
posvátného adventního času.
Nejspíš mnozí z nás místo
radosti z času, který dýchá
předzvěstí Vánoc, zažívají spíše
přání, aby už ho měli za sebou,
spolu se vším tím shonem a
vyčerpávajícími přípravami na
vánoční svátky. Sil na to, aby
byl advent skutečně posvátný,
už se nám nedostává, protože
mnoho věcí kolem nás tomu
vůbec nenapomáhá.
Rád bych těm z nás, kdo jsou v podobné situaci, navrhl pomůcku, která
nevyžaduje mnoho úsilí, přináší ale mnoho ovoce. Vychází z toho, co děláme
po celý rok – totiž z modlitby Otče náš, kterou se modlíme každý den. V ní
pokaždé děláme to, co adventní čas pouze více zdůrazňuje. Slovy „přijď
království tvé“ (latinsky adveniat regnum tuum) prosíme o to, aby se Bůh ujal
vlády v našem životě, modlíme se za to, aby se uskutečnilo to, co Ježíš slibuje,
že se již děje, když hlásá: „Přiblížilo se Boží království“ (Mk 1,15).
Volejme tedy k Pánu těmito slovy, která nás sám naučil, jako střelnou
modlitbou, nebo jen krátce, jak to činili první křesťané při každé modlitbě:
„Marana tha“ – Pane, přijď!, s vírou, že skutečně přichází do našeho života se
svým královstvím spravedlnosti, lásky a pokoje.
P. Petr Havlíček SJ
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Obecný liturgický kalendář
První nedělí adventní 1. prosince začne nový liturgický rok. Liturgická
barva adventu je fialová a vyjadřuje vážný charakter této doby, která je časem
přípravy na narození Páně a uvědoměním si, že čekáme na Kristův druhý
příchod na konci dějin. Pod vážnou slupkou adventu se však skrývá poselství
naděje. Při ranních bohoslužbách se proto zpívají tzv. roráty.
V pátek 6. prosince je nezávazná, ale obecně slavená
památka sv. Mikuláše, biskupa (na obrázku). O den
později si připomeneme sv. Ambrože, biskupa milánského, jednoho ze čtyř učitelů západní latinské církve.
V pondělí 9. prosince oslavíme z neděle přesunutou
slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního
hříchu. Pátek 13. prosince bude patřit památce sv. Lucie,
panny a mučednice, sobota 14. prosince pak památce
sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, reformátora
karmelitánského řádu a mistra křesťanské mystiky.
Vánoční období začne vigilií Narození Páně v úterý 24. prosince večer a
potrvá do svátku Křtu Páně v neděli 12. ledna. Mezi tím si ve čtvrtek 26.
prosince připomeneme sv. Štěpána, prvomučedníka a patrona naší farnosti,
27. prosince sv. Jana, apoštola a evangelistu. V sobotu 28. prosince bude
svátek „Mláďátek“, dětí zabitých králem Herodem ze strachu před nově
narozeným králem-Kristem. V neděli 29. prosince oslavíme svátek Svaté
rodiny a 31. prosince si tradičně připomeneme papeže Silvestra I.

Jezuitský liturgický kalendář
V úterý 3. prosince oslavíme svátek sv. Františka Xaverského (1506-1552,
na obrázku). Narodil se na zámku Xavier v baskické rodině. Během svých
studií v Paříži se setkal se sv. Ignácem z Loyoly a stal se
jedním z jeho prvních druhů, kteří se zasvětili Bohu na
Montmartru r. 1534. Z pověření papeže Pavla III. a
portugalského krále se 7. dubna 1541 vydal do Indie a po
třinácti měsících přistál v městě Goa. Působil mezi lovci
perel na jihovýchodním konci Indie, na Cejlonu, na
Malajském poloostrově a na Molukách. Roku 1549 opustil
Malakku v Malajsku a odebral se do Japonska. Roku 1552 se rozhodl
odcestovat do Číny, aby i tam mohl misijně působit. Čína ovšem v té době pod
přísnými tresty zakázala příjezd jakýchkoliv cizinců do země. Portugalská loď
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Františka vysadila na ostrově San Čoan poblíž Kantonu, kde 3. prosince 1552
zemřel. Je patronem misionářů.
Vánoční číslo Zpravodaje ještě vyjde, duchovní správa tudíž přeje zatím
„jen“ požehnaný adventní čas.
Mešní intence na příští rok se zapisují od 1. 12. 2013. Obvyklá částka je
100 korun za jednu mši.
Připomínáme, že v úterý ve 20.15 se v kostele konají katecheze pro
dospělé, v nichž se střídají přednášky o svátostech (P. L. Nosek SJ) a Desateru
Božích příkázání (doc. V. Novotný). Z technických důvodů se nebude konat
katecheze 3. prosince, pokračuje se cyklem svátosti 10. prosince. Rozpis viz
na adrese http://ignackostel.webnode.cz/aktivity/vecerni-katecheze/ (cyklus
svátostí ale zřejmě skončí dříve, než je uvedeno)
„Adventní ztišení“ bude od 2. adventní neděle v 18.30 v Družinské kapli,
vede P. Josef Čunek.
Předvánoční besídky bude mít v našem kostele 9.12. v 18.30 ZŠ
Ohradní a 16.12 v 18.30 ZŠ Londýnská.
Koncert: 17. prosince v 19 hod. vystoupí v našem kostele Studentský
symfonický orchestr Prahy 8.
Ve čtvrtek 5. 12. proběhne setkání se svatým Mikulášem. Děti se svým
doprovodem mohou přicházet od 16:30 hod. do sálu Ignáce Raaba. Svatý
Mikuláš přijde v 17 hod.! Setkání ukončíme nejpozději v 18:00 hod. Balíčky
pro děti budou připraveny.
Během adventu budou děti nosit v obětním průvodu slámu do prázdných
jesliček před oltářem. Budou se snažit vystlat Ježíškovy jesličky: co dobrý
skutek, to slámka.
Arcibiskupství pražské ve spolupráci s pražskými farnostmi připravilo pro
letošní rok akci „Betlémy 2013“. Od poloviny prosince 2013 bude v našem
kostele k dispozici brožurka s detaily. Součástí projektu bude sběratelská
soutěž pro děti Sestav si svůj betlém. Více informací na krestanskevanoce.cz.
Velmi děkuji všem, kteří přispívají drobnými dary do našeho bazárku,
který je provozován při Velkém kafi. Připomínám, že i nevyžádané vánoční
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dárky mohou touto formou udělat radost. Děkuji také všem, kteří začali nosit
použité známky na misie.
Nebudete-li mít po rozbalení vánočních dárků pro zachovalé balící papíry
jiné využití, darujte je prosím farnosti pro práci s dětmi.
Tereza Novotná
Setkání nad Starým zákonem

Poprvé se setkáme v úterý 3. prosince. Budeme uvažovat nad dvanáctou
kapitolou proroka Izajáše, která vyzývá lidi k důvěře: „V onen den řekneš:
Pane, budu Tě chválit, poněvadž jsi se na mne hněval, ale Tvůj hněv se
odvrátil a dal jsi mi útěchu.“ Ano, Bůh se na nás kvůli našim hříchům může
hněvat, ale jestliže projevíme lítost, Jeho hněv se obrátí, a utiší nás.
Podruhé se setkáme v úterý 10. prosince. Budeme uvažovat nad textem,
který se obvykle čte v adventní době, tj. druhá kapitola proroka Izajáše, kde se
mluví o míru, který přijde na konci věků:“národy překují své meče v radlice a
svá kopí ve vinařské nože.“ To může pro nás být aktuální už nyní – jestliže se
staneme lidmi Božího míru.
Naše třetí setkání bude v úterý 17. prosince a budeme rozjímat nad
kapitolou 31. proroka Jeremiáše, verši 1-3. Zde se projevuje Boží láska vůči
Izraeli a vůči všem lidem dobré vůle. Přejeme všem účastníkům biblických
hodin a všem farníkům sv. Ignáce krásné vánoce a krásný nový rok 2014.
P. Josef Blaha SJ
Tip do vaší knihovny
Wilhelm Hünnermann: Farář arský. Karmelitánské nakladatelství 2007
Kniha je románově pojatým životopisem sv. Jana Marie Vianneye, faráře
z francouzského Arsu. Na pozadí velmi dramatických událostí Francouzské
revoluce a napoleonských válek usiluje J. M. Vianney - neobyčejně čistý,
upřímně zbožný a skromný člověk - o naplnění svého poslání: přispět k tomu,
aby z lidských srdcí nevymizela víra. Navzdory velkému nepochopení svého
okolí a také vlastní malomyslnosti a všem politickým bouřím se stal jedním
z nejvyhledávanějších duchovních vůdců. Ročně za ním přicházelo až sto tisíc
lidí. V r. 1925 byl svatořečen a r. 1929 byl prohlášen za patrona kněží
v duchovní správě.
Jana Laudátová
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Za církevní restituce by měli děkovat i ateisté
Přetiskujeme text publicisty Viléma Baráka z Lidových novin ze dne
21. 11. 2013, který je dobrou glosou k neutuchající proticírkevní kampani.
Sněmovna přehlasováváním Senátu schválila zákon o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Ústavní soud jej přezkoumal a neshledal v rozporu s ústavou, byly podepsány navazující smlouvy mezi
státem a církvemi. Pacta sunt servanda, tedy smlouvy se mají dodržovat.
Zvláště pokud má být „stát řízen jako firma“.
Zdálo by se, že všechny argumenty pro a proti byly vyřčeny, ale v rámci
povolebního vyjednávání se opět hraje restituční kartou. Předseda ČSSD
Bohuslav Sobotka z restituovaného Lidového domu vyzývá k omezení
restitucí a církve nabádá ke skromnosti. Jako kdyby on sám a další členové
elity sociální demokracie žili v chudobě a odříkání. Vyjádřil také obavu, aby
se získané prostředky neprohospodařily. Poněkud nemístné rady od exministra
financí, který i v době pětiprocentního hospodářského růstu dokázal vytvořit
stomiliardové deficity ve státním rozpočtu.
Tvrzení, že stát se nachází v ekonomických problémech a tudíž nemá na
výplatu náhrad, zní stejně, jako kdyby zloděj řekl, že nemůže vrátit ukradené
peníze, protože je v dluzích. Přitom předmětem nechutných diskusí je 59
miliard se splatností 30 let, přičemž částka 1,97 miliardy představuje jen
0,17 % rozpočtových výdajů roku 2011. Stát si ročně občanům na daních
sebere, následně promrhá a nechá rozkrást hodně přes bilion (tisíc miliard)
korun. A pokud někomu z politiků nastupujících k moci vadí inflační doložka,
ať se postará o co nejnižší inflaci. Třeba legislativním zásahem proti centrální
bance. Zlevní státu restituce a zároveň zachrání lidem úspory.
Obrovský mravní rozměr mělo naplnění slov „co bylo ukradeno, musí být
vráceno“. Naše země, naše pravidla, a tak se stát, města i sami občané nestydí
využívat a vystavovat na odiv ukradený majetek. Přijíždíme na tzv. státní
hrady a zámky, kde průvodci bez uzardění popisují jejich konfiskaci, a ještě
přidají pár lidových pohádek o zlé šlechtě. Město Brno považuje za svoji
výkladní skříň vilu Tugendhat. Místo aby ji vrátilo potomkům rodiny nebo
alespoň židovské obci, bez ostychu se pyšní tímto nacisty arizovaným
majetkem. Jak ubohé a možná pro Česko signifikantní.
Potom zde máme nezanedbatelnou část spoluobčanů, kteří dávají do
souvislosti církevní restituce se sudetskými Němci a píší na všemožná
internetová fóra výhrůžky věšením na pouliční lampy. Možná to ale bylo
jenom špatné svědomí dané původem jejich vlastního majetku, co vzedmulo
ZPRAVODAJ římskokatolického kostela sv. Ignáce • Ročník 21 • Prosinec 2013

5

tyto vlny nenávisti. Nejhorší lidská zloba, jinak skrytá pod pláštíkem
civilizovanosti, je ve sporech o církevní restituce vidět v plné nahotě.
Nedělejme si iluze, že minimálně část lidí vyhrožujících svým názorovým
oponentům nejhorším násilím by je za příhodných podmínek nerealizovala.
I čert by se staral lépe než stát
Lesy, pole, fary, kostely a jiné budovy si nikdo do Vatikánu neodnese,
tam pouze na Zelený čtvrtek před Velikonoci odlétají kostelní zvony, ale na
Bílou sobotu jsou zase zpět. Vrácení majetku církvím umožní, aby se více než
dnes věnovaly charitativní a pečovatelské službě. V případě státu stavba
jednoho hospice v ceně 100 milionů korun „vyžaduje“ rozkradení dalších
zhruba 30 milionů korun. Církve jsou při správě svého majetku i v sociálních
službách daleko efektivnější a odpor proti restitucím zřejmě souvisí se
zmenšováním prostoru pro korupci. Proto i kdyby se jednalo nikoliv
o restituce, ale tak, jak tvrdí jejich odpůrci, o dar církvím, pro společnost by
šlo o nanejvýš blahodárný počin. Státní majetek ať se rozdá nejen církvím, ale
třeba čertům nebo ještě lépe občanům, budou se o něj starat neskutečně lépe
než politici a byrokrati.
Uvědomme si, že majetkovou odlukou církve od státu za 30 let zmizí ze
státního rozpočtu položka výplaty mezd duchovním (pozn. redakce Zpravodaje: ve vztahu k dalším potenciálním náboženským společnostem se stát zbavil
finančního závazku už nyní). Při zachování stávajícího modelu financování
církví bychom se brzy dočkali situace, kdy jsou ze státní kasy financováni
radikální imámové. Jen na okraj, v Bruselu loni nesvítil tradiční vánoční
strom, prý by mohl urazit početnou muslimskou komunitu. Slovensko mělo
problém s EU ohledně vzhledu dvoueurové pamětní mince připravované
k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
Svatozář nad jejich hlavami prý porušovala náboženskou neutralitu.
Z hlediska budoucnosti mají církevní restituce nejen výše popsaný
očistný účinek pro společnost, ale i velký význam pro obranu euroatlantické
civilizace. Církve jsou konzervativní, nepodléhají módním politickým vlnám a
vytvářejí oponenturu světské moci, o čemž se přesvědčili ve své době Adolf
Hitler i komunisté. Dnes západní státy rozleptává multikulturalismus a
agresivní politická korektnost. Stačí dostatečně velká, tzv. demokratická
většina a parlament schválí zavedení třeba práva šaría. Takže nikoliv politici,
ale církve jsou jediná organizovaná skupina, která z podstaty věci, z ryze
principiálních důvodů, bude bránit západní hodnoty, protože to jsou hodnoty
křesťanské. Za to si zaslouží restituce, ale i další všestrannou podporu nejen
věřících, nýbrž i ateistů.
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Koncert bolivijské indiánské hudby
V sobotu 23. listopadu se u sv. Ignáce představila bolivijská skupina El
Ensamble Moxos, skupina hudebníků ze školy Escuela de Música de San
Ignacio de Moxos en el Beni. Provincie Moxos je jednou z osmi v oblasti Beni, s hustotou obyvatelstva necelý jeden člověk na km². Jezuitští misionáři přišli do této oblasti v 17. století, jejich první misie Misión de San Francisco Xavier byla založena r. 1691, ale Misión de San Ignacio až v roce 1748. Kostely
jsou dřevěné, široké stavby s typickými podpůrnými sloupy, většinou postavené Martinem Schmidem SJ (†1772) nebo jeho žáky, uvnitř bohatě malované.
Bolivijští umělci přijeli
zprostředkovat hudbu Ichapekene Piesta, která byla nedávno zařazena do kulturního
dědictví Unesco. Během 60
koncertů vystoupili v 8 zemích
Evropy: ve Španělsku, Francii,
Německu, Lucembursku, Belgii, Švýcarsku, Holandsku a
České republice. Na cestě jsou
téměř tři měsíce, protože svou
zemi opustili již v první
polovině září. Toto hudební
seskupení profesorů i žáků dvěma nejmladším je teprve třináct let - patří do školy, která umožňuje
bezplatnou výuku pohybově i hudebně nadaným indiánským dětem.
Interpretuje hudbu z jezuitských misií ze 17. století ze zachovaných notových
záznamů, ale také tradiční lidovou hudbu z tohoto kraje v Bolivii, včetně
použití některých místních hudebních nástrojů vyrobených z místních plodů.
Vystoupili ve svých tradičních barevných krojích, včetně velkolepých
čelenek, a připravili nám krásný nezapomenutelný večer. Jejich čisté hlasy a
rytmická hudba rozechvívala sakrální prostor a rezonovala v našich duších. V
jednu chvíli se dokonce ze tmy okolo oltáře ozývaly zvuky nefalšované
amazonské džungle… Pro nás exotická nádhera, která nás v místě i čase
přenesla někam hodně daleko. Budeme se těšit na příští setkání za dva roky!
P. Josef Čunek SJ
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Drobné zprávy
„Velké kafe“ bude v neděli 1. prosince po mši sv. v 9 hod.
Pravidelná duchovní obnova pro dospělé bude v sobotu 7. prosince od 9:00 hod. ve
věži kostela (Ječná 2, Praha 2). Vede P. L. Armbruster SJ.
Setkání Společenství křesťanského života při kostele sv. Ignáce se budou konat 3. a
17. prosince.
Setkání Společenství dospělých bude v úterý 17. prosince ve 20 hod.
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: ladnosek@gmail.com Web: http://www.jesuit.cz/praha
K tisku připravil: P. Ladislav Nosek SJ
Upozornění: Redakce žádá autory o porozumění pro jazykovou a redakční
úpravu dodaných příspěvků. Nepodepsané příspěvky dodává duchovní
správa.
Dáno do tisku: 29. 11. 2013
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