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Kvést a přinášet plody
„Budu Izraeli rosou, rozkvete jako
lilie, zapustí kořeny jako libanónský
cedr,“ říká Hospodin ústy proroka
Ozeáše. Možná letos ještě lépe než jindy
pochopíme útěšnost takových slov,
protože pokud nepřijde déletrvající
déšť, budeme mít podle odborníků co do
činění s jedním z nejsušších roků
v novodobé historii našich zemí (modlitby na tento úmysl jsou tedy
rozhodně na místě). Když pak říkáme ve vztahu k lidem, že někdo rozkvetl do krásy, kvete nebo je jako poupátko, míváme na mysli ženy - a
v květnu pak především Pannu Marii, „květ rajské krásy“, „líbeznou
lilii“. Naštěstí však nejde jen o kvetení, ale i o přinášení plodů. A zde už
mají muži šanci také zabodovat - svatořečení papežů Jana XXIII. a Jana
Pavla II. nám koneckonců připomnělo dva opravdu velké a pozoruhodně duchovně plodné muže dvacátého a jednadvacátého století. Kéž
jejich příklad, prožitek jejich kanonizace, velikonoční doba i atmosféra
spolutvořená májovými pobožnostmi a svatojánskými poutěmi
dostatečně zavlaží naši duši a umožní nám jak kvést, tak - a to hlavně přinášet v praktickém životě dobré ovoce, abychom jednou byli
shledáni schopnými života v nebeském království s naším Pánem.
P. Ladislav Nosek SJ
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Obecný liturgický kalendář
V pátek 2. května budeme slavit památku sv. Atanáše, biskupa a učitele
církve. Den na to, 3. května, si připomeneme svaté apoštoly Filipa a Jakuba.
V úterý 6. května bude památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.
V pondělí 12. května se bude slavit výročí
posvěcení pražské katedrály v r. 1929 biskupem
Janem Sedlákem. Ve středu 14. května bude
svátek sv. Matěje, apoštola, vyvoleného na
místo zrádce Jidáše. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona
Čech, budeme slavit v pátek 16. května.
V pondělí 26. května si připomeneme sv. Filipa
Neriho, kněze. Ve čtvrtek 29. je slavnost
Nanebevstoupení Páně (doporučený svátek).
30. května pak uctíme památku sv. Zdislavy a
květnový liturgický kalendář pak uzavře svátek
Navštívení Panny Marie v sobotu 31. května.

Jezuitský kalendář
V jezuitském kalendáři na měsíc duben
mnoho oslav nenacházíme. Spolu s obecnou církví
oslaví jezuité sv. Jana Nepomuckého, který je mj.
hlavním patronem České provincie Tovaryšstva
Ježíšova. V sobotu 24. května slaví Tovaryšstvo
nezávaznou památku Panny Marie della Strada
(viz obrázek), tedy Panny Marie zobrazené v římském kostele, u kterého se Tovaryšstvo usadilo po
svém příchodu do Říma. 27. května si pak čeští
jezuité připomenou návrat do Prahy v r. 1866.
Jako každý rok, v květnu po každé večerní mši (kromě soboty) budou
májové pobožnosti: mariánské písně, duchovní četba, litanie. Zveme sbory,
zpěváky a hudebníky k účasti na oslavě Matky Boží.
V rámci Světového dne modliteb za duchovní povolání se bude v neděli
11. května v kostele konat adorace na tento úmysl před vystavenou
Nejsvětější svátostí oltářní od 15 do 17 hod.
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V neděli 4. května v 15.30 vás zveme na Dvořákovo Stabat Mater.
Účinkují: Orchestr a sbor strahovského kláštera Collegium Strahoviense a
Vysokoškolský umělecký soubor VUS – sbormistr Jakub Zicha. Sólisté:
Soprán – Dana Burešová; Alt – Virgínie Walterová; Tenor – Vladimír
Doležal; Bas – Jan Verner.
V pátek 16.5. ve 20.00 hod. bude v našem kostele varhanní koncert
Pražského jara. Polský varhaník Karol Mossakowský (vítěz varhaní soutěže
Pražského jara 2013) provede následující díla: Max Reger - Introdukce a
passacaglia d moll. César Franck - Chorál č. 2 h moll. Louis Vierne - Claire de
lune. F. Mendelssohn - Fantasie a fuga h moll. F. Liszt - Fantasie a fuga na
chorál „Ad nos, ad salutarem undam“.
14. a 15.5. budou zkoušky a registrování na varhanech 13 – 16hod.
Srdečně zveme na Jarní výlet, který se bude konat v sobotu 31. května
do Kutné Hory a okolí. Cena je 350 Kč, je v ní zahrnuta cesta, vstupné do
památek a oběd (bez nápojů). V programu je zámek Kačina, obora
v Žehušicích, katedrála a kostnice v Sedlci, pravděpodobně i chrám sv.
Barbory a kostel sv. Jakuba a možná i opravená jezuitská kolej. Přihlašovat se
je možné v sakristii kostela, platí se zároveň s přihláškou. Odjezd jako
obvykle v 7.30 hod. od kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici.
Noc kostelů bude letos v pátek 23. května. Prosíme všechny
dobrovolníky, kteří budou chtít pomoci, aby přišli na přípravné setkání
6. května 2014 po večerní mši sv. do sakristie.
V sobotu 17. května bude při kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce a
při našem kostele VI. ročník tradiční Svatojánské pouti, na kterou srdečně
zvou Německá farnost při kostele sv. Jana Nepomuckého a Římskokatolická
duchovní správa u kostela sv. Ignáce. Od 10 do 15 hodin bude otevřen kostel
sv. Jana Nepomuckého na Skalce u Karlova náměstí (vchod z Vyšehradské
ulice), kde bude v 11.00 hod. česko-německá mše svatá ze slavnosti sv. Jana
Nepomuckého. Ve 12.30 bude komentovaná prohlídka kostela pod vedením
Mgr. Stanislava Futery. Program pouti při kostele sv. Ignáce bude pak
následující: 15.00 hod. - Soubory zobcových fléten Vivat Flauto a hosté ze
souboru Tikari Flutes; 16.00 hod. - loutkové divadlo O šípkové Růžence divadla
Matky Vackové v zahradě domu Ječná 2; od 15.30 do 17.00 soutěže a výtvarné
dílny tamtéž. 29. dubna 2014 po večerní mši svaté cca v 18:30 hod. proběhne
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přípravné setkání. Prosíme všechny, kteří se chtějí podílet na pomoci, aby
přišli do sakristie. Předem velmi děkujeme, pomoc potřeba bude.
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.
Naše varhany
V poslední době se v našem prostředí šíří fáma, bohužel i z řad
spolupracovníků kostela, o nespolehlivosti a nefunkčnosti obnovených varhan.
K tomu proto několik vět. Hned po žehnání našich varhan nespolehlivě
pracoval elektronický doplněk zvaný SETZER dodaný německou firmou
Heuss. Toto zařízení slouží pro snadnější přepínání rejstříků (hlasitost zvuku)
při hře. Varhanářská firma Kánský-Brachtl zvolila tuto firmu, protože je
nejmodernější a nabízí na trhu to nejlepší. Po delším korespondování se
majitele firmy podařilo přesvědčit, se svým týmem na konci února přijel a
závadu odstranil. Chyba byla na straně firmy Heuss, nikoli na firmě KánskýBrachtl. O všem byli pravidelní návštěvníci našeho kostela informováni
v nedělních ohláškách. Od té doby nejsou s varhanami žádné problémy. Zlí
jazykové ovšem tvrdí, že je to stále špatné a nefunkční. Tyto poplašné zprávy
šíří i lidé, kteří této problematice nerozumí a ani na varhany nehrají. Prosil
bych, aby si tito kritikové před hodnocením varhan přečetli návod k použití
rejstříkového zařízení SETZER firmy Heuss, který je volně k dispozici na
hracím stole. Pokud tak učiní, jistě pak nebudou mít s nástrojem problém. Já
na tyto varhany hraji 2x denně, v neděli někdy až 4x, k tomu chodím po
večerech na varhany i trénovat, a od opravy mě varhany nezradily ani jednou.
Nutno také podotknout, že i když by SETZER přestal fungovat, varhany
budou nadále funkční. Nenechte se tedy, prosím, znechutit zavádějícími
zprávami. Zlí jazykové se vždy najdou, ale aby za mnou chodili lidé s tím, že
litují toho, že na varhany přispěli, např. adopcí píšťal, to už je opravdu za
hranicí únosnosti, a proto považuji za nezbytné se ozvat.
S přáním všeho dobrého
Vittek Emanuel - varhaník u kostela sv. Ignáce.
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Setkání nad Starým zákonem
Poprvé se setkáme v úterý 6. května. Budeme rozjímat nad první
kapitolou knihy Genesis, zvláště o stvoření světa, jak jej chápe židovskokřesťanská tradice a mystika.
Naše druhé setkání bude v úterý 13. května a budeme rozjímat tentokrát
nad Novým zákonem, nad první kapitolou Janova evangelia, Na počátku bylo
slovo. Budeme se k textu přibližovat částečně z hlediska jazyka, ve kterém
toto evangelium bylo napsáno, tedy řečtiny, ale také jazyku Hebrejské Bible,
tedy hebrejštiny.
Naše třetí setkání bude v úterý 20. května. Budeme rozjímat nad 38.
kapitolou knihy Geneze, kde se mluví o Judovi a Támar.
Juda si myslel, že Támar je prostitutka, ale později ji nazývá kdoša, svatá.
I Ježíš vyhledával ty nejposlednější a nejopuštěnější, tedy ty, kterými tehdejší
společnost opovrhovala, celníky a prostitutky a řekl farizeům, „celníci a
nevěstky Vás předcházejí do Božího království.“
Jak se díváme my na ty, kterými i dnešní společnost opovrhuje, na prostitutky, bezdomovce, a třeba i nemocné lidi? Papež František zdůrazňuje, že na
počátku našeho setkání s bližním musí být milosrdná láska. Jednáme tak?
P. Josef Blaha SJ
Tip do vaší knihovny
Annalisa Borgheseová: Ženy a Karol Wojtyla.
Karmelitánské nakladatelství 2014.
Jaký měl vztah k ženám Karol Wojtyła, pozdější papež Jan Pavel II.?
Které z těchto vztahů byly pro jeho život nejdůležitější? Do jaké míry utvářela
setkání se ženami jeho citlivou a energickou osobnost? Co si vlastně o ženách
myslel? Jak o nich mluvil? Proč se rozhodl jako první papež v dějinách
věnovat celou encykliku důstojnosti ženy? O postoji Jana Pavla II. se mluvilo
jako o novém feminismu. Feminismus považoval on sám za reakci na
nedostatek úcty, která přináleží každé ženě. Tato kniha, jejíž autorka je
novinářka, vstupuje po špičkách do „ženského světa“ Karola Wojtyły a
odhaluje tvář muže, jenž v sobě dokázal rozvíjet intenzivní pozornost k druhé
půlce lidstva, ale i k „druhé půlce nebe“.
Jana Laudátová
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(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.

Drobná oznámení
Tradiční měsíční „velké kafe“ bude v neděli 4. května po mši sv. v 9 hod.
Studentské mše s rytmickou hudbou jsou ve středu v 19 hod.
Společenství dospělých v květnu nebude, první schůzka bude až v úterý 1. června.
Pravidelná měsíční sobotní duchovní obnova se bude konat 3. května od 9 do 16 hod.
v místnosti č. 24 ve věži kostela. Vede P. Ludvík Armbruster SJ.
Společenství křesťanského života bude 20. května, 3. a 17. června.
Společenství Mariiny legie se schází každé pondělí v 17.30 v klubovně č. 70.
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.
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***
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: 24. 4. 2014
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