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Válka nejen za humny
Už pár měsíců sledujeme napjatou situaci na
Ukrajině, území, které by ve své sféře přímého vlivu
chtěla mít jak Evropská unie, tak - pochopitelně Rusko. Byli jsme překvapeni intenzitou nepokojů,
osloveni odvahou protestujících (pravda, někdy
možná až příliš velkou...) i potěšeni v okamžiku, kdy
se moc prezidenta Janukovyče zhroutila a bylo
zabráněno ještě vyšším obětem na životech. Otázkou
zůstává, co, kdo a jak dál, protože svržení
autoritářského režimu ještě neznamená nastolení
svobody, práva a prosperity. Oběti na životech pak
mohou rázem narůst v okamžiku, kdy se spory o status poloostrova Krym,
území náležejícího od r. 1783 do r. 1954 k Rusku, případně k Ruské
federativní republice v rámci SSSR, a obývaného zhruba ze 60 procent
obyvateli ruské národnosti, stanou záminkou pro vojenskou ventilaci napětí
mezi prozápadní reprezentací Ukrajiny a Ruskem. Po dvaceti letech od
jugoslávských válek si tak znovu uvědomujeme, že 2. světová válka nebyla
nutně posledním válečným konfliktem v Evropě, že zlo má ambice
celosvětové a že se snaží podmanit si každé lidské srdce bez ohledu na místo
pobytu, kulturu nebo národnost. A pokud se mu to podaří v dostatečně velké
míře a počtu, je vnější konflikt jen otázkou času. A to ne jen „někde tam“, ale
třeba přímo doma. Pamatujme na to i při prožívání letošní postní doby.
P. Ladislav Nosek SJ
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Obecný liturgický kalendář
V pátek 7. března si připomeneme mučednice sv. Perpetuu a Felicitu,
o den později sv. Jana z Boha, a v pondělí 17. března pak sv. Patrika,
biskupa. V úterý 18. února je památka sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a
učitele církve.
Ve středu 5. února je Popeleční středa, den přísného postu od masa
i půstu újmy v jídle a den udílení znamení popelce při bohoslužbách. Zdrženlivost od masa teplokrevných zvířat se týká všech křesťanů od 14 let. Na
Popeleční středu a Velký pátek jsou dospělí křesťané (od 18 do 60 let), kteří
nejsou nemocní, vázáni také půstem „újmy“, což znamená, že pouze jednou za
den se smí najíst do sytosti. Tento výraz nabídnutí sebe sama Bohu je také
cestou sebeovládání a navíc prostředky ušetřené postem shromažďujeme pro
nějaký charitativní účel.
Popeleční středou také začíná postní doba.
Postní liturgie bude ve znamení fialové barvy,
jak je pro liturgické vyjádření vážnosti, pokání
a očekávání obvyklé. Oltáře se nezdobí květinami
a v liturgických textech se vynechává zvolání
aleluja. Strohý charakter příprav na velikonoční
svátky přeruší dvě slavnosti, a sice ve středu
19. března slavnost sv. Josefa, snoubence Panny
Marie, a slavnost Zvěstování Páně v úterý 25.
března. Ve čtvrtek 13. března bude také výroční
den zvolení papeže Františka.

Jezuitský liturgický kalendář
V jezuitském kalendáři nacházíme v pondělí 10. března památku
sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka. Významným datem je pak středa
12. března, výroční den svatořečení sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského
v roce 1622 (spolu se sv. Filipem Neri, sv. Terezií z Avily a sv. Isidorem).
Ve středu 19. března, kdy v liturgii slavíme slavnost sv. Josefa, Tovaryšstvo
Ježíšovo obnovuje zasvěcení tomuto svému ochránci.
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Popeleční středa je letos 5. března. Popelec se bude udělovat při všech
mších. Účast na mši svaté není povinná, ale pro katolíka platí přísný půst od
masa a půst újmy (více viz liturgický kalendář).
Katechumeni
K účasti na bohoslužbě Popeleční středy jsou pozváni i katechumeni,
především ti, kteří mají být pokřtěni letos – je to deset dospělých lidí (osm
žen, dva muži). Křest dospělých se koná na Bílou sobotu (19.4.), vigílii
vzkříšení – ta bude začínat ve 20 hodin.
Na 1. neděli postní, tedy 9. března, bude při mši svaté v 9 hod. obřad
„přijetí čekatelů křtu“ – budeme se za těchto deset katechumenů modlit, aby se
dobře připravili na přijetí do církve.
Obětní dary
Děkujeme všem, věřícím ochotným přinášet během mše svaté obětní dary
(misku s hostiemi a konvičky s vínem a vodou). Připomínám ale těm, kdo
mají „zadanou“ mši na svůj úmysl: je vhodné, aby dary přinášeli právě oni.
Tento úkon je znamením, že myslí vážně to, co od Boha skrze církev žádají.
Doporučuji tedy, aby seděli v lavici blízké obětnímu stolku a hned během
přímluv se dva či tři až čtyři k němu postavili a vzali jeden zlatou misku, další
konvičku s vodou, vínem, případně třetí či čtvrtý ubrousek či vlastní
přinesenou květinu nebo svíci a po přímluvách dary bez dlouhého čekání nesli
k oltáři. Kněz je pak na stupních obětního stolu přijímá a předkládá Bohu.
Děkuji, P. Josef Čunek.
Jarní výlet se bude konat v sobotu 31. května., místo bude ještě upřesněno.
Noc kostelů bude letos v pátek 23. května.
Od pondělí 10. do čtvrtku 13. března bude v našem kostele celodenní výstav
Nejsvětější svátosti oltářní, a to od cca 8 do 17.15 hod.
Upozorňujeme, že cyklus úterních katechezí pro dospělé byl již dokončen.
V neděli 30. března při mši sv. v 9 hod. zazní v podání komorního souboru
Českých madrigalistů mimo jiné postní moteta A. Tučapského, J. D. Zelenky
a A. Michny z Otradovic.
Nejen sportovní akce SKAM (Setkání křesťanské aktivní mládeže) se letos
bude konat v termínu 20.-21. června opět v Praze - Dolních Počernicích.
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V pátek 16. května proběhne v našem kostele jeden z varhanních koncertů
v rámci festivalu Pražské jaro, účinkujícím bude Karol Mossakowski, více viz
na adrese www.festival.cz/cz/detail_programu/11336. Začátek ve 20 hod.
O den později, v sobotu 17. května, pak bude při kostele sv. Jana
Nepomuckého na Skalce a při našem kostele tradiční Svatojánská pouť.
Velké díky všem, kteří nosí do sakristie orazítkované poštovní známky.
Z jejich prodeje je v misiích hrazeno např. očkování dětí, stravné, studia
bohoslovců… Na první pohled drobná pomoc, ale pro někoho velmi důležitá.
Je připravována akce „Velikonoční triduum pro děti“. Setkání se bude
konat v sobotu odpoledne 19. dubna 2014 v sále Ignáce Raaba. Cílem je
přiblížení událostí velikonoc dětem. Na akci je třeba se přihlásit na e-mail:
tenovo@seznam.cz
Tereza Novotná
Setkání nad Starým zákonem
Poprvé se setkáme v úterý 4. března. Budeme rozjímat nad prorokem
Izajášem, kapitolou 49, verši 14-15, kde Sión říká, že jej Hospodin opustil.
Hospodin na to říká: „Což může matka zapomenout na své dítě, plod svého
lůna? Ale i kdyby ona zapomněla, já na vás nezapomenu.“
Při našem druhém setkání v úterý 11. března budeme rozjímat nad
knihou Ester. Tato kniha mluví o tom, jak Hospodin skrze královnu Ester
zachránil židovský národ před vyvražděním.
Naše třetí setkání bude v úterý 18. března. Budeme při něm číst a
zamýšlet se nad 32. kapitolou knihy Deuteronomium, poslední řeči Mojžíše
v Bibli.
P. Josef Blaha SJ
Tip do Vaší knihovny
Godefroy Kurth: Svatá Klotylda (474–545) - Královna mezi úzkostí
a něhou. Refugium 2013.
Záměrem knihy belgického historika bylo ukázat, že celá křesťanská
Evropa vděčí za svou víru mnohem více královnám, než králům. Na první
pohled by se mohlo zdát, že o osudech katolické společnosti, o zásadních
zájmech křesťanského světa, se rozhodovalo bez přispění žen. Ale apoštolát
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žen v oblasti soukromého života byl velmi plodný. Svatá Klotylda patří mezi
přední evangelizátorky. Ona vymodlila svému manželovi, franckému králi
Chlodvíkovi, obrácení na křesťanskou víru. Po přečtení této knihy čerpající
z mnoha historických pramenů a kronik čtenář pochopí, že Klotylda žila ve
velmi barbarském prostředí a nebyla chráněna před jeho vlivy. Jenže Klotylda
mohla být svatá, i když v jejím bezprostředním okolí svatost zrovna nekvetla.
Tato světice pomáhá těm, kdo se modlí za změnu života nejbližší rodiny.
Je patronkou nervózních lidí a nemocných dětí. Svátek má 3. června.
Jana Laudátová
Tip na film
Pražské kino Atlas (u stanice metra Florenc) uvádí i v březnu divácky
úspěšný náboženský film Poslední vrchol (poslednivrchol.cz), a to 3., 16., 17.,
23., 24., 30. a 31. 3., viz www.kinoatlas.cz/klient-181/kino-52/stranka735/film-13693.

Tip na internetovou televizi
Na adrese http://www.tv-mis.cz/ jsou k dispozici četné filmy, audio a
video nahrávky promluv nebo exercicií známých kněží, hudebních vystoupení,
písní apod. Doporučujeme k návštěvě, materiály jsou zdarma k legálnímu
stažení.
Archiv novějších kázání P. Jiřího Skoblíka
Zvláště svatoignáčtí pamětníci vládnoucí počítačem možná uvítají
informaci o tom, že na adrese www.simsk.cz/domu/3/karmel/ je k dispozici
část kázání Mons. ThDr. Jiřího Skoblíka, z části i ve zvukové podobě,
pronesená od adventu 2011 do současnosti.
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Z webu pastorace.cz:
Dobrý den, potřebovala bych radu. Řekla jsem si, že do velikonoc budu
držet půst bez masa. Nesmím ani kuřecí? Tuším, že ryby můžu. Můžete mi
prosím poradit, abych si to nepokazila? Děkuji ... (z dotazu došlého do
redakce).
Prostá logika nám řekne, že člověk, který si něco ze svého osobního
rozhodnutí zakáže, je vázán právě tím, co si zakázal. Pokud si tedy pisatelka
zakáže kuřecí maso, nebude jíst kuřecí, pokud jen vepřové, nebude jíst
vepřové. A pokud chce držet půst podle postních předpisů římskokatolické
církve, potom má držet půst od masa na Popeleční středu a Velký pátek,
v ostatní pátky v roce mít půst od masa nebo si uložit jiný kající skutek
(zřeknutí se něčeho, modlitba, almužna) a ve dnech, kdy je půst od masa,
může jíst ryby.
Jenže dotaz vyvolává ještě dvě další otázky: Proč chce do velikonoc držet
půst od masa? A druhá: Co myslí tím, „že by si to pokazila“?
Půst má svůj plný smysl tehdy, jestliže je zřeknutím se něčeho ve
prospěch potřebných lidí, nebo když je mým (zcela nepatrným) připojením se
ke Kristově utrpení (to je případ pátečního postu), případně když je výrazem
mého přesvědčení, že se něčeho vzdávám proto, abych tím nějak (třeba zcela
subjektivně) projevil svou lásku k Bohu, případně odstranil něco, co mi
v lásce k Bohu nebo v lásce k bližním překáží. Kromě toho může mít půst
význam sebevýchovný (cvičím se v odříkání), zdravotní (chci snížit nadváhu),
ale také sebeobdivný - chci sobě či druhým ukázat, co jsem dokázal. Žádný
z těchto motivů ovšem nemůže hrát v rozhodnutí pro půst z pozice víry
žádnou význačnější roli a ten poslední je vyloženě špatný, je-li dominantní.
Starost o to, „abych si to nepokazila“, kterou pisatelka vyjadřuje, by
mohla ukazovat buď na to, že připisuje postu nějaký pověrečný (případně
magický) význam nebo že ho bere jako cvičení, ve kterém chce obstát
především sama před sebou.
Takže chce-li si něco člověk v postní době uložit, měl by zvážit, proč to
dělá a zda je to schopen dodržet. A bylo by velmi dobré, kdyby se
naznačeným nepravým motivům vyhnul nebo je alespoň měl někde v pozadí
svého rozhodování.
P. Aleš Opatrný
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Drobná oznámení
Tradiční měsíční „velké kafe“ bude v neděli 9. března po mši sv. v 9 hod.
Studentské mše s rytmickou hudbou jsou ve středu v 19 hod.
(Nejen) sportovní akce známá pod názvem SKAM (Setkání křesťanské aktivní
mládeže) proběhne letos v termínu 20.-21. června opět v Dolních Počernicích.
Společenství dospělých se sejde v úterý 4. a 18. března.
Pravidelná měsíční sobotní duchovní obnova se bude konat 1. března od 9 do 16 hod.
v místnosti č. 24 ve věži kostela. Vede P. Ludvík Armbruster SJ.
Společenství křesťanského života bude 11. a 25. března, 8. a 22. dubna, 20. května,
3. a 17. června.
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.
Uvítáme zájemce o zpěv ve Svatoignáckém sboru, kontakt: ing. J. Blabla.
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.
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

Náš zpravodaj si můžete přečíst na internetu
na adrese ignackostel.webnode.cz
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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: 28. 2. 2014
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