Zpravodaj
kostela sv. Ignáce v Praze
Ročník 22 • Červen 2014
Božský měsíc červen
Máj opěvuje básník jako lásky čas. Poetik
mimo jiné ukazuje, jak chvějivá (jako květina)
je lidská láska. Červen však hoří láskou
božskou. Letos její oslavu, Srdce Páně,
budeme mít až poslední pátek měsíce. Tím
více ji můžeme prožít jako vrchol „ohnivých
svátků“ seskupených letos do června: Duch
svatý, Nejsvětější Trojice, Boží tělo. Kardinál
Špidlík ozřejmuje smysl symbolu Srdce takto:
Jako je zřítelnice oka styčným bodem
mezi přírodou a myslí člověka, tak musí být,
říkají mystikové, tajemné místo, kde Bůh vstupuje do člověka se
svými dary. Pro Platóna je tím místem „to, co je v duši nejlepší“ –
inteligence, mysl. Bůh ale není jen nejvyšší idea, ale především
láska. Proto se k Bohu vystupuje nejen myšlením, ale křídly lásky.
Nemilujeme Boha jen rozumem, ale „celým srdcem, celou svou duší
a celou svou myslí.“ Křesťané tedy velkého Platóna doplňují tím, že
v srdci se soustředí celá duchovní činnost člověka. Víme, že činností
pravého člověka Ježíše je božská láska, proto úcta k tomuto Srdci,
jedinému božskému. Božský červen nás vede k radosti po všechny
měsíce, neboť v Bohočlověku Ježíši láska neuvadá.
P. Josef Čunek SJ
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Obecný liturgický kalendář
V úterý 3. června je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.
Ve čtvrtek 5. června si připomeneme sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka,
apoštola Německa, a v pátek 6. června sv.
Norberta, biskupa. V neděli 8. června je
slavnost Seslání Ducha svatého nebo-li
Letnice. Ve středu 11. června bude svátek
sv. Barnabáše, apoštola. O dva dny později
bude následovat památka sv. Antonína
z Padovy (rodištěm z Lisabonu), kněze a
učitele církve. V neděli 15. června pak bude
slavnost Nejsvětější Trojice. Ve čtvrtek 19. června následuje slavnost Těla
a Krve Páně (doporučený svátek). V úterý 24. června bude slavnost
Narození sv. Jana Křtitele. V pátek 27. června pak následuje slavnost
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a v sobotu 28. června památka
Neposkvrněného srdce Mariina. Liturgický kalendář tohoto měsíce
uzavře v sobotu 29. června slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla.

Jezuitský liturgický kalendář
V pondělí 9. června je památka sv. Josefa de Anchieta (1534 – 1597),
kněze Tovaryšstva Ježíšova, jehož svatořečil papež František 3.4. tohoto
roku. V pátek 21. června si připomeneme památku sv. Aloise z Gonzagy
(1568-1591). Díky vlivu sv. Karla Boromejského v něm během dospívání
uzrálo rozhodnutí vzdát se práv prvorozeného syna rodu a sloužit jen Bohu.
Přes odpor svého otce vstoupil ve svých 17 letech (1585) v Římě do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova. Všechno své další úsilí věnoval studiu a péči o
těžce nemocné. Během těžké morové epidemie v Římě se Alois sám nakazil. Zemřel 21. června 1591; bylo mu teprve 23 let. Jeho ostatky jsou uloženy v kostele sv. Ignáce z Loyoly v Římě. Je patronem mládeže a studentů.
V sobotu 7. června v 16.30 bude v katedrále sv. Víta přijato do
katechumenátu 12 dospělých, kteří se u nás od října 2013 připravují na
křest. Pamatujme v modlitbě.
V neděli 8. června půjdou některé děti z naší farnosti k prvnímu
svatému přijímání při mši sv. v 9 hod.: Agáta Šedivá, David Friml, Šimon
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Pola, Harry Miller. Po ní bude možnost oslavit tuto významnou událost
v sále Ignáce Raaba. Zvány jsou všechny děti z farnosti s doprovodem.
„Velké kafe“ bude s ohledem na tuto událost už 1. června.
V úterý 17. června se bude konat po mši sv. v cca 18:30 hod. na zahradě
rezidence „zahradní slavnost“ u příležitosti blízkého zakončení školního
roku. Pro dospělé bude příležitostí k setkání, děti budou moci vyhodnotit
své snažení při výuce náboženství… Zváni jsou všichni z farnosti. Můžeteli, přineste prosím něco dobrého.
V neděli 22. června v 9 hod. přijmou v našem kostele svátost
biřmování z rukou pomocného pražského biskupa Václava Malého: Petr
Havránek, Petra Hallerová, Zuzana Hrušková, Šárka Černá, Tomáš Černý,
Jana Rzepecká, Veronika Dočkalová, Ivana Pavlečková, Marie Kroužilová,
Joel Nekola, Roman Boháč, Janka Filová a Mirka Nehajová. Po mši bude
zřejmě v sále 24 malé pohoštění otevřené všem. Přejeme hojnost darů
Ducha svatého a provázíme biřmovance svou modlitbou.
Kazatelem na slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v pátek 27. června
bude P. Michal Altrichter SJ.
S předstihem upozorňujeme, že v srpnu nebudou bohoslužby v 6.15 h.
Naléhavě žádám rodiče, kteří si přejí být informováni o aktivitách, jimiž
se bude farnost v příštím školním roce věnovat dětem, o e-mailové adresy.
Poslouží i k urgentním sdělením. Děkuji. T. Novotná (tenovo@seznam.cz)
Počínaje 15. květnem je díky ochotě pana Milana Štěpána každý
3. čtvrtek v měsíci v době od 17 do 18 hod. k dispozici finanční poradna
v Ječné ulici č. 2 v místnosti č. 70, vchod přes vrátnici jezuitské rezidence.
V pátek 23. května se opět otevřely dveře kostela sv. Ignáce při tzv.
Noci kostelů. Na programu byly komentované prohlídky s P. Josefem
Čunkem SJ prokládané vystoupením Pražských madrigalistů, zpěvem paní
Jany Tukové za varhanního doprovodu pana Jana Blably, varhanními
improvizacemi Jana Blably a produkcí skupiny Rytmig. Návštěvníci se
mohli dozvědět mnoho zajímavých informací ohledně stavby kostela,
jednotlivých kaplí a projít celý kostel až na kůr. Během celého večera
probíhala poznávací hra pro děti.
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V sobotu 17. května se konal VII. ročník Svatojánské pouti
v komornějším provedení. I přes nepřízeň počasí se podařilo připravit pro
děti zajímavý program s šašky, divadlem Matky Vackové a atrakcemi. Opět
krásná byla flétnová tělesa souborů zobcových fléten Vivat flauto a Tikari
flutes vystupující v kostele.
Duchovní správa upřímně děkuje paní Tereze Novotné za organizaci
Svatojánské pouti a Noci kostelů i všem dobrovolníkům, kteří při tom
pomohli.
Setkání nad Starým zákonem
Poprvé se setkáme v úterý 3.června. Budeme rozjímat nad 22. kapitolou knihy Genesis, nad obětováním Izáka, zvaném hebrejsky AKEDA –
svázání. Tomuto tématu se věnuje ve svém Průvodci zbloudilých také
největší židovský filosof středověku, Mojžíš Maimonides. Abrahám měl se
svou ženou Sárou jediného syna, slíbeného od Boha. A přesto, jeho láska k
Bohu byla tak velká, že byl ochoten obětovat i tohoto syna, Izáka.
Abrahám nabídl Bohu všechno, co měl. Co jsme ochotni dát Bohu my?
Naše druhé setkání bude v úterý 10. června a budeme rozjímat
tentokrát nad první kapitolou knihy Ezechiel, která patří k nejtěžším částem
Hebrejské Bible. Budeme vycházet ze středověkého mystického
komentáře, který napsal rabín a španělský židovský mystik Mojžíš z Leonu,
který bývá pokládán za autora nejslavnější knihy židovské mystiky, kabaly,
knihy Zohar. Slavný německý teolog, jezuita Karel Rahner řekl, že křesťan
dvacátého prvního století buď bude mystikem, nebo vůbec nebude.
Pokusíme se proto o náčrt židovské a křesťanské mystiky.
Naše třetí setkání bude v úterý 17. června. Budeme rozjímat nad 38.
kapitolou knihy proroka Izajáše. Králi Chizkijášovi je oznámeno, že umře.
Modlí se ale k Hospodinu, a je mu přidáno patnáct let života. Velmi
zajímavý komentář k tomu dává středověký španělský židovský exegeta
David Kimchi. Ve středověku křesťanští, židovští i muslimští filosofové
tvrdili, že v Boží mysli není možná žádná změna. Jak ale uvidíme, tato
změna možná je. Nejprve Bůh skrze proroka Izajáše králi Chizkijášovi
oznámil, že zemře. Když se ale Chizkijáš modlil, Bůh mu přidal další roky
života. Tak i nám dá Bůh vše dobré, když se k Němu obrátíme.
P. Josef Blaha SJ
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Liturgie – přijímání eucharistie

Milí bratři a sestry, velkým darem je společenství víry. Bohoslužba
z nás činí rodinu Božích dětí a zároveň posiluje osobnost každého
jednotlivě. Na nás je, abychom nacházeli rovnováhu mezi osobním
setkáváním se s Bohem a společnou chválou a úctou k Pánu. Přijměte
několik slov k postoji při osobním a společném přijímání Těla Kristova.
Děkujme za liturgickou reformu po II. vatikánském koncilu. Vidíme
však, že projevovat úctu Bohu je nyní, ve větší svobodě, náročnější.
Z jediné možnosti přijímat (u mřížky v kleče) máme dnes více možných
způsobů. Prosím, abychom se každý zamysleli nad těmito maličkostmi:
- kdo přijímá do úst, ať stojí zpříma, nepoklesá v kolenou, neohýbá se
v pase, nesklání hlavu; hostii neuchopuje zuby ani rty, měla by být dobře
položitelná na jazyk; s hostií v ústech se nemluví: obvyklá odpověď na
slova „Tělo Kristovo“, tedy „Amen“, se říká před přijetím hostie, ne po
něm; ani se po přijetí hostie neděkuje;
- kdo přijímá na ruku, měla by levá dlaň ležet na pravé, pokud možno
vodorovně; vyzdvižení dlaní je krásný úkon, ale pro podávajícího je
pomocí, když jsou dlaně níže než miska se svátostí; hostii pak dáváme do
úst pravou rukou - nedáváme si hostii do úst celou dlaní, to je nedůstojné.
Vložení do úst také zbytečně neodkládáme, protože podávající musí přijetí
hostie vizuálně zaregistrovat; nepříliš uctivé je rovněž přijímání s taškami
na předloktí - v takovém případě se má zvolit přijímání do úst;
- stále více věřících by rádo přijímalo v kleče; prosím je, aby zachovali
jednotu postoje, poklekli ještě před příchodem na řadu a chápali, že pro
podávajícího je nepříjemné, když mu přijímající náhodně mizí z předpokládané výše kdesi dole. I u poklekání předem je ovšem dobré uvážit, že
v plynule postupující frontě to - na rozdíl od někdejšího přijímání u mřížky
- může působit praktické problémy lidem jdoucím za poklekajícím.
Co se týče eucharistické modlitby, všichni lidé v lavicích při
proměňování klečí (vyjma zdravotních důvodů) a potom při kánonu tak
zůstanou či sedí, ale nestoupají, pokud stání v daném společenství
nepřevládá. Jednotný postoj při modlitbě je skutečným uctíváním Pána,
který z nás tvoří opravdový Boží lid.
Děkuji za pochopení. Kéž se naše srdce opravdu sklánějí před svatostí
Nejvyššího.
P. Josef Čunek SJ
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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.
Od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 se bude v Praze konat další
evropské setkání mladých pořádané komunitou z Taizé. K tomuto setkání,
které bude další etapou „pouti důvěry“, se shromáždí desetitisíce mladých
lidí z celé Evropy i z dalších světadílů. Další informace o tomto setkání a
o přípravách na ně najdete na těchto stránkách: www.taizepraha.cz,
www.facebook.com/TaizePraha2014.
Tip do vaší knihovny
P. René-Luc: Vychoval mě gangster.
Karmelitánské nakladatelství 2013
P. René-Luc se narodil v r. 1966 ve velice problematické rodině ve
Francii. Obrácení prožil až v dospělosti. Kněžské svěcení přijal v r. 1994.
V současné době žije v diecézi Montpelier a věnuje se především kazatelské činnosti, přičemž má zvláštním způsobem na srdci mladé lidi. Tato
autobiografická kniha je jeho prvotinou, ale záhy po svém vydání se stala
ve Francii bestsellerem. Autor vypráví příběh své cesty k Bohu a poté ke
kněžství strhujícím způsobem plným naděje. Po přečtení knihy lze pouze
konstatovat, že Boží milost dokáže psát rovně i po křivých řádcích.
Jana Laudátová
Naše varhany
Kdo byl v neděli 25. května na mši svaté v 9:00, zajisté nemohl
přeslechnout z úst rektora kostela, že nefunguje motor od velkých varhan.
Motor začal zlobit již týden před tím. Porucha se projevovala tím, že při
zapnutí všech rejstříků (tutti) motor nestačil zásobovat měch dostatkem
vzduchu. To způsobovalo, že varhany zněly rozladěně a jednotlivé tóny jen
přiznívaly a nehrály čistě. Definitivně motor přestal fungovat v pátek
23.5.2014 po večerní mši svaté. Ten den však byla Noc kostelů a na
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programu byly dva koncerty. Naštěstí má měch našich varhan dvě šlapadla
na „lidský“ pohon, kterými lze varhany zásobovat vzduchem, i když motor
nefunguje. Tímto bych chtěl poděkovat Janu Táborskému, který oba
koncerty takto odšlapal. V pondělí 26. 5. přijeli zaměstnanci varhanářské
firmy Kánský-Brachtl, aby závadu odstranili. Na první pohled zjistili, že
závada není v motoru, jak jsme se domnívali, ale mezi motorem a měchem.
Celý problém byl v REGULAČNÍ ZÁKLOPCE. Ta slouží k tomu, aby
v hlavním měchu byl dostatek vzduchu. Když se měch naplní vzduchem,
záklopka se zavře, aby nedošlo k přefouknutí měchu a naopak, když je
v měchu vzduchu málo, záklopka se otevře a vzduch se doplní. Jinými
slovy, vzduch je do měchu dodáván elektrickým ventilátorem (motorem).
V okamžiku, kdy se na varhany nehraje nebo se hraje jen s menším počtem
rejstříků, je spotřeba vzduchu menší a ventilátor by během okamžiku měch
přeplnil. Vzduch by pak musel unikat přes pojistný ventil na víku měchu.
Aby k tomuto jevu nedocházelo, je na přívodu vzduchu od ventilátoru
regulační záklopka, která přiškrcuje přívod v závislosti na poloze horní
desky měchu. A celá porucha byla v tom, že tato záklopka se utrhla a
ucpala přívod vzduchu do hlavního měchu. Proto varhany nehrály. Motor i
ona záklopka jsou výrobkem firmy Laukhuff, která se specializuje na
výrobu motorů a varhanního příslušenství. Zaměstnanci firmy KánskýBrachtl (se souhlasem firmy Laukhuff) opravili tuto závadu, (samotná
oprava záklopky trvala asi 15 minut. Horší bylo se k ní dostat, protože je
zabudavána v podlace) a varhany opět slouží svému účelu.
S pozdravem Vittek Emanuel, varhaník

Drobná oznámení
Tradiční měsíční „velké kafe“ bude v neděli 1. června po mši sv. v 9 hod.
V měsíci srpnu nebudou ranní mše v 6.15 hod.
Studentské mše s rytmickou hudbou jsou ve středu v 19 hod.
Společenství dospělých bude v úterý 3. a 17. června.
Pravidelná měsíční sobotní duchovní obnova se bude konat v sobotu 7. června od
9 do 16 hod. v místnosti č. 24 ve věži kostela. Vede P. Ludvík Armbruster SJ.
Společenství křesťanského života bude 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.
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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.
Finanční poradna je k dispozici každý 3. čtvrtek v měsíci v době od 17 do 18 hod.
v Ječné ulici č. 2 v místnosti č. 70, vchod přes vrátnici naší jezuitské
rezidence. Službu poskytuje pan Milan Štěpán.
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
*) s výjimkou srpna
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána
Neděle
11.00

Zpravodaj na internetu: 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. L. Nosek SJ
Upozornění: Redakce žádá autory o porozumění pro jazykovou a redakční
úpravu dodaných příspěvků. Nepodepsané příspěvky dodává duchovní
správa.
Dáno do tisku: 30. 5. 2014
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