Zpravodaj
kostela sv. Ignáce v Praze

Ročník 22 • Duben 2014
Jan a Jan Pavel
„Vykupitel člověka, Ježíš
Kristus, je středem vesmíru a
dějin“ – tak začíná první
encyklika sportovně vyhlížejícího papeže z března 1979.
Hned druhý okružní dopis
(1980) je o Božím milosrdenství. Víme, že neděle tohoto
svátku je nedělí bl. Jana Pavla II. – letos v tomto dni čekáme jeho
svatořečení. Ve svém prvním dopise též vysvětluje, proč volí spojení
dvou jmen, v dějinách papežství neobvyklé: aby vyjádřil svou lásku
k jedinečnému dědictví, které zanechali církvi papežové Jan XXIII. a
Pavel VI. – a svou ochotu toto dědictví dále rozvíjet.
Jak velké a živé je ono dědictví, máme možnost letos v okruhu
velikonoc prožívat, neboť i Jan XXIII. bude 27. dubna svatořečen.
Svolavatel II. vatikánského koncilu je papežem Božího pokoje na zemi;
Jan Pavel II. může být viděn jako papež vznešenosti člověka (a specielně důstojnosti ženy) a velikosti Boha: „…jestliže skutečnost vykoupení
odhaluje nesmírnou velikost člověka, který si zasloužil tak vznešeného
Vykupitele, pak jeho božský rozměr nám umožňuje odhalit Boha Otce,
který je člověku nezlomně věrný svou láskou až do krajnosti. Uvěřit
v takovou lásku, znamená uvěřit v milosrdenství.“
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Pozemský rozměr člověka nám Jan Pavel II. ukazuje v dopise
o rodině: „Jestliže se má přiznat ženám stejně jako mužům právo na
veřejné úkoly, musí být umožněno, aby vdané ženy a matky nebyly
nuceny pracova t mimo domov a aby rodina mohla slušně žít, i když se
žena plně věnuje své rodině.“
Ježíš je středem vesmíru a dějin; prohlubme o letošních velikonocích se svatým Janem Pavlem II. víru, že budoucnost světa a štěstí člověka stojí na tom, kdo je středem rodiny.
P. Josef Čunek SJ

Obecný liturgický kalendář
Vstup do měsíce dubna bude provázet vzpomínka (byť ne liturgická) na
úmrtí papeže Jana Pavla II. dne 2. 4. 2005, který bude také 27. dubna t.r.
svatořečen.
Květnou (pašijovou) nedělí 13. dubna vstoupíme do Svatého týdne.
Ten je připomínkou utrpení našeho Pána, který svou smrtí na kříži vykoupil
svět z hříchu a smrti. Všechny bohoslužby v tento den začnou svěcením
ratolestí (kočiček). Čtvrtkem 17. dubna začne Velikonoční triduum a s ním
doba velikonoční.
Velikonoce jsou oslavou Ježíšova
vítězného vzkříšení. Na Zelený čtvrtek si
nejprve připomeneme Poslední večeři, kdy
Ježíš Kristus ustanovil eucharistii. Velký
pátek 18. dubna je dnem přísného postu.
Postem zdrženlivosti (odřeknutí se masitých
pokrmů) jsou vázáni po celý den všichni,
kdo dosáhli 14 let. Půst újmy (najíst se
dosyta jen jednou za den) by měli dodržet
všichni ve věku 18–60 let. Večer na Bílou
sobotu 19. dubna začne slavnost Zmrtvýchvstání Páně nebo-li Hod Boží velikonoční.
Liturgii velikonoční vigilie zahájíme ve
20.30 hodin na dvoře jezuitské rezidence
(vstup přes sakristii) svěcením ohně a zažehnutím velikonoční svíce. V neděli
20. dubna v den slavnosti Zmrtvýchvstání Páně budeme při liturgii žehnat
přinesené pokrmy. Též začne tzv. Velikonoční oktáv. Tam, kde se
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sv. Vojtěch, sv. Jiří nebo sv. Marek, jejichž připomínka spadá letos do
velikonočního oktávu, slaví jako slavnost, překládá se na pondělí 28. dubna.
V úterý 29. dubna pak oslavíme svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a
učitelky církve.

Jezuitský kalendář
V jezuitském kalendáři na měsíc duben nacházíme několik zajímavých
dat. 8. dubna 1541 byl Ignác z Loyoly zvolen prvním generálním
představeným řádu Tovaryšstva Ježíšova (volbu přijal 19. dubna). Další,
smutnější datum, sdílejí jezuité s jinými řády: 13. dubna (letos Květná neděle)
1950 byla komunisty zlikvidována většina mužských klášterů
v Československu. 21. dubna v r. 1556 přišlo prvních 12 členů řádu
Tovaryšstva Ježíšova do Čech a usadilo se při kostele sv. Klementa na Starém
Městě Pražském (prostor dnešního Klementina). A 22. dubna si připomeneme
výročí slavných řeholních slibů sv. Ignáce z Loyoly a pěti druhů v bazilice sv.
Pavla za hradbami v r. 1541.
Zpovídání ve Svatém týdnu: 7.00 - 12.00 hod. a od 15.00 hod.
Program velikonočních bohoslužeb u sv. Ignáce:
Květná (pašijová) neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Hod Boží velikonoční
Pondělí velikonoční

13.4.
17.4.
18.4.
19.4.
20.4.
21.4.

7.00

9.00

11.00

7.00
7.00

9.00
9.00

11.00
11.00

U sv. Štěpána:
Květná (pašijová) neděle 13.4.
Zelený čtvrtek
17.4.
Velký pátek
18.4.
Bílá sobota
19.4.
Hod Boží velikonoční
20.4.
Pondělí velikonoční
21.4.
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17.30
17.30
20.30
17.30
17.30

11.00
------11.00
11.00
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Pašije na Květnou neděli v 9 hod. a na Velký pátek zazní ve vícehlasém
sborovém provedení.
Postní a velikonoční program Svatoignáckého sboru u sv. Ignáce:
Květná neděle 13.4. 16.00 hod. při Křížové cestě: Giovanni B. Pergolessi:
Stabat Mater (sóla a ženský sbor)
Zelený Čtvrtek a Velký Pátek 18.4., 19.4.: postní polyfonie
Ne 20.4. 11.00 hod.: W. A. Mozart: Missa brevis in B (KV 275)
Duchovní správa přeje všem požehnaný zbytek postní doby
a velikonoční svátky!
14. dubna 2014 v 18.30 hod. se v sále Ignáce Raaba koná přednáška
cestovatele pana Petra Nováka o cestě kolem světa uskutečněné v r. 2011.
Nepůjde jen o suchý popis cesty, ale naopak je to vyprávění poutavé a
nevšední, obohacené vtipným i moudrým pohledem věřícího člověka.
Kapacita sálu je cca 40 míst k sezení.
Jarní výlet se bude konat v sobotu 31. května do Kutné Hory a okolí. Cena je
350 Kč, v ceně je zahrnuta cesta, vstupné do památek a oběd (bez nápojů).
Přihlašovat se je možné v sakristii kostela, platí se zároveň s přihláškou.
Noc kostelů bude letos v pátek 23. května.
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.
Prosíme, nepodporujte žebrání u našeho kostela finančními dary, které ani
nemusí končit u dotyčné osoby. Nejedná se o konstruktivní pomoc. Jídlo a pití
dostávají potřební mj. i na vrátnici naší jezuitské rezidence na Ječné 2.
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Taizé v Praze
Ve dnech 29. prosince 2014 – 2. ledna 2015 se bude v Praze konat
evropské setkání mladých křesťanů pořádané bratry z komunity Taizé.
Na pozvání Ekumenické rady církví v ČR a České biskupské konference se
setkají desetitisíce mladých lidí z celé Evropy i dalších kontinentů.
Jedná se o další zastavení na „pouti důvěry na zemi“, kterou již víc než 35
let organizuje komunita Taizé. „Mladí lidé, kteří se těchto setkání účastní,
netvoří nějaké hnutí, ale hledají cesty důvěry: mezi lidmi různých generací,
mezi křesťany různých tradic a mezi národy. Chtějí tak prohloubit svou víru a
sociální cítění," píší bratři z Taizé. Program se skládá z několika
jednoduchých prvků: sdílení myšlenek a zážitků v mezinárodních skupinkách,
společné modlitby, tematických setkání a sdílení společného času
s hostitelskými rodinami.
Jeden z modlitebních večerů před vlastním setkáním se bude konat 11. 4.
2014 od 19 hod. v kostele sv. Ignáce. Z programu: noční adorace, modlitba
s písněmi z Taizé, promluva br. Vojtka z komunity Taizé.

Na odpoledne 19. dubna 2014 je připravován program „Velikonoce pro
děti“. Jeho realizace závisí i na účastnících, proto je třeba se na setkání
předem přihlásit na tenovo@seznam.cz. Připravovaný program má vést k
bližšímu porozumění velikonočním událostem a liturgickým obřadům.
29. dubna 2014 po večerní mši svaté cca v 18:30 hod. proběhne přípravné
setkání VI. ročníku Svatojánské pouti, která se koná 17. května 2014. Prosím,
všechny, kteří se chtějí podílet na pomoci při této skvělé akci, aby přišli do
sakristie.
Taktéž prosím všechny dobrovolníky, kteří budou chtít pomoci
u sv. Ignáce při Noci kostelů (23. 5. 2014), aby přišli na přípravné setkání
6. května 2014 do sakristie.
Tereza Novotná
Setkání „pétépáků“ 24. dubna
Od roku 1991 se v našem kostele setkávají biskupové, řeholníci, kněží i
bývalí studenti či novici poslaní po zrušení klášterů v roce 1951 na 40 měsíců
do vojenských táborů nucených prací. Letos bude setkání ve čtvrtek
24. dubna; v 10 hod. začne mše svatá, kterou povede otec biskup Pavel Posád;
potom se všichni odeberou do hudebního sálu, kde besedu povede předseda
Svazu příslušníků PTP.
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Setkání nad Starým zákonem
Poprvé se setkáme v úterý 1. dubna. budeme se zamýšlet nad prorokem
Joelem, druhou kapitolou, verši 15-27. Tento text se v katolické Církvi čte na
popeleční středu: trubte na beraní roh na Siónu. Posvěťte se postem, svolejte
slavnostní shromáždění…ať kněží pláčou… proč se má mezi národy říkat, kde
je jejich Bůh?
Také my jsme kvůli našim hříchům často zapomněli na Hospodina a
dáváme tak podnět ateistům, aby říkali: Kde je jejich Bůh?
Podruhé se setkáme v úterý 8. dubna. Budeme rozjímat nad prorokem
Ozeášem, 14. kapitolou, verši 2-10: Vrať se Izraeli k Hospodinu, neboť jsi
padl vlastní nepravostí, vrať se k Hospodinu a řekni mu: odpusť všechnu naši
nepravost a přijmeme od Tebe to, co je dobré.
Naše třetí setkání bude v úterý 15. dubna: budeme se zamýšlet nad
prorokem Micheášem, kapitolou sedmou, verši 18-20, kde se mluví
o obrovském Božím milosrdenství vůči lidem. Budeme o tomto milosrdenství
rozjímat. Na motiv těchto veršů napsal židovský mystik Moše Cordovero ze
šestnáctého století významné dílo, které se jmenuje Palma Debora.
P. Josef Blaha SJ
(Nejen) sportovní akce známá pod názvem SKAM (Setkání křesťanské
aktivní mládeže) proběhne letos v termínu 20.-21. června opět v areálu
základní školy v Dolních Počernicích (u kostela). Více informací a
přihlašování floorbalových, volejbalových a fotbalových družstev na adrese
www.iskam.cz.
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Tip do Vaší knihovny
André Daigneault: Cesta nedokonalosti.
Karmelitánské nakladatelství 2013.
Je křesťanská svatost vyhrazena pouze pro ctnostné a dokonalé? Nemohou o ni usilovat také chudí, hříšní a zranění - i skrze své slabosti a pády?
V podobenství o svatebních hostech se pán rozhodne zaplnit hodovní síň těmi,
kdo žijí „podél plotů“, lidmi na okraji společnosti, alkoholiky a narkomany,
zkrátka všemi, kdo svou ubohost vyznávají a v pravdě se otvírají Božímu
milosrdenství. Skutečný světec vyznává, že je hříšník, jemuž je zapotřebí
obrácení. A každý hříšník si zase musí přiznat, že se může stát světcem.
Jana Laudátová
Zázračná pomoc se nekonala
P. Aleš Opatrný, z webu pastorace.cz
Úplný konec! Ježíš umírá jako naprosto opuštěný Bohem. Zemřel jako
člověk, jehož nepřátelé dohnali až tam, kde ho chtěli mít. Dopadlo to nejhůř,
jak to mohlo dopadnout. Žádná zázračná pomoc se nekonala!
Jistý člověk píše, že největší zázrak Ježíšova života se stal ještě dříve, než
přišlo vzkříšení. A sice, že Ježíš, který říkal Bohu důvěrně: „Abba – Otče“,
jím byl zcela opuštěn. Ježíš, který se stavěl k lidem naprosto kladně, byl jimi
odmítnut, zavržen a odsouzen. Avšak nepřestal milovat! Ani Boha, ani lidi.
Neodvrátil se od nich. Bereme-li Krista nejen jako Boha, ale také jako pravého
člověka, pak musíme uznat, že toto je věc zcela podivuhodná. Byl odmítnut,
ale nepřestal milovat. Zároveň zde máme jasný směr k následování a inspiraci,
jak řešit situace bolesti a zla v našem životě. Čekáme-li na mávnutí
kouzelného proutku, pak můžeme dopadnout špatně. Jestliže se ale
rozhodneme následovat Krista, tedy nepřestat milovat Boha a lidi, i když jsme
zdánlivě zavrženi, pak jsme na Kristově cestě, na cestě vzkříšení a to
znamená, že se o svou budoucnost nemusíme obávat.

Drobná oznámení
Tradiční měsíční „velké kafe“ bude v neděli 6. dubna po mši sv. v 9 hod.
Studentské mše s rytmickou hudbou jsou ve středu v 19 hod.
Společenství dospělých se sejde v úterý 1. a 15. dubna.
Pravidelná měsíční sobotní duchovní obnova se bude konat 5. dubna od 9 do 16 hod.
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v místnosti č. 24 ve věži kostela. Vede P. Ludvík Armbruster SJ.
Společenství křesťanského života bude 8. a 22. dubna, 20. května, 3. a 17. června.
Společenství Mariiny legie se schází každé pondělí v 17.30 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
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. 3. 2014
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