Zpravodaj
kostela sv. Ignáce v Praze
Ročník 22 • Červenec-Srpen 2014
Velká světová válka
Na letošní léto připadá jedno velmi kulaté (sté) výročí jedné
významné a tragické události - začátku Velké světové války, později
zvané První. Evropské a světové katastrofy, kterou v Evropě
předcházelo sebevědomé očekávání lepších časů a která byla
symbolicky předznamenána potopením lodi Titanic v roce 1912.
Katastrofy, která pro naše země znamenala dokonce větší škody na
životech i hospodářství, než druhá světová válka, jež byla ve
skutečnosti vlastně jen jejím pokračováním. Začala nepřímo v
Sarajevu 28. června 1914 úspěšným atentátem srbského mladíka na
rakousko-uherského následníka trůnu, Františka Ferdinanda d´Este,
mírumilovného člověka, který možná právě pro tuto svou vlastnost
vadil i mnohým doma; jak mnozí upozorňují, okolnosti podporují
domněnku, že byl (vícero) atentátníkům k odstřelu přímo nabídnut...
Fakticky pak válka započala vyhlášením války Srbsku ze strany
Rakousko-Uherska 28. července. Ať tak či onak, pravdou zůstává, že
dva dosud nejničivější konflikty lidské historie vznikly v křesťanské,
nebo alespoň křesťanstvím ovlivněné Evropě. Je pravdou, že Zlý se
nejvíce snaží tam, odkud mu hrozí největší nebezpečí, ale to není
omluva. Spíše pobídka k zamyšlení, zda se ve velké duchovní
světové válce opravdu konsekventně snažíme stát na straně Dobra a
zda sami napomáháme šíření pokoje a evangelia, a k tomu, abychom
s Boží pomocí tuto schopnost rozvíjeli.
P. Ladislav Nosek SJ
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Obecný liturgický kalendář
Ve čtvrtek 3. července oslavíme svátek sv. Tomáše, apoštola. V pátek
4. července si připomeneme sv. Prokopa, opata. Slavnost slovanských
věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje oslavíme v sobotu 5. července. Pátek
11. července bude ve znamení svátku sv. Benedikta, opata a patrona
Evropy. V úterý 15. července bude památka velkého františkánského
teologa, sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve. O týden později,
22. července, pak sv. Marie Magdalény. Ve středu 23. července bude
následovat svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy. Svátek
sv. apoštola Jakuba oslavíme v pátek 25. července a následujícího dne pak
památku sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. V úterý 29. července
bude památka sv. Marty.
V srpnu bude v pátek 1. srpna nejprve památka sv. Alfolsa z Liguori,
biskupa a učitele církve. V pondělí 4. srpna bude svátek sv. Jana Marie
Vianneye, „faráře arského“. Svátek Proměnění Páně připadá letos na
středu 6. srpna. V pátek 8. srpna oslavíme památku sv. Dominika, kněze a
zakladatele řádu bratří kazatelů. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
(Edity Steinové), panny, mučednice a patronky Evropy, bude v sobotu
9. srpna. V pondělí 11. srpna bude památka sv. Kláry, panny. Ve čtvrtek
14. srpna si církev připomene sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a
mučedníka. V pátek 15. srpna pak bude slavnost Nanebevzetí Panny
Marie. Ve středu 20. srpna je památka sv. Bernarda, opata a učitele
církve, ve čtvrtek 21. srpna sv. Pia X., papeže, a v pátek 22. srpna Panny
Marie Královny. Ve středu 27. srpna si připomeneme sv. Moniku a ve
čtvrtek 28. srpna jejího syna, sv. Augustina, biskupa a učitele církve.
Prázdninový liturgický kalendář v pátek 29. srpna uzavře památka
Umučení sv. Jana Křtitele. První památkou v měsíci září bude památka
sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve, ve středu 3. září.

Jezuitský liturgický kalendář
Hned druhý červencový den, připadající letos na středu, si připomínáme
několik jezuitských světců, kněží a lidových misionářů: Sv. Bernardina
Realino, sv. Františka Regis, sv. Františka de Geronimo, bl. Juliána
Maunoir a bl. Antonína Baldinucci. 2. červenec je též výročním dnem,
kdy se Tovaryšstvo Ježíšovo zavázalo šířit úctu k Ježíšovu Nejsvětějšímu
srdci. O týden později, ve středu 9. července, si připomeneme sv. Lva
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Mangina, kněze SJ, Marii Zhu Wu a druhy, umučené při pronásledování
křesťanů v Číně za tzv. „povstání boxerů“ v r. 1900.
21. července si připomeneme, že v tento den v r. 1773 papež Klement
XIV. v breve (krátké písemnosti) Dominus ac Redemptor zrušil řád
Tovaryšstva Ježíšova na celém světě. V Rusku nebylo toto breve nikdy
vyhlášeno, a proto tam mohl řád dále působit a dožít
se svého obnovení. Poslední den v měsíci červenci,
který letos připadá na čtvrtek, patří jako obvykle
slavnosti sv. Ignáce z Loyoly (na obrázku), kněze a
mystika, zakladatele jezuitského řádu a patrona
našeho kostela.
Ve čtvrtek 7. srpna si připomeneme obnovení
jezuitského řádu na celém světě. Došlo k němu
bullou Sollicitudo omnium Ecclesiarum r. 1814.
V pondělí 18. srpna bude památka sv. Alberta
Hurtado, kněze.
Přejeme všem pokojné léto, prázdniny a dovolené. Těšíme se na
setkání s alespoň některými z vás o slavnosti sv. Ignáce 31.7. při poutní
mši svaté v 17.30. Zveme jako obvykle na následné občerstvení ve dvoře
naší rezidence; obohacení menu z vlastních zdrojů vítáno, předem
děkujeme.
Od 30.6. do 31.8. budou ranní mše svaté (kromě nedělí) bez varhanního
doprovodu. Rovněž nebudou čtvrteční večerní adorace.
V srpnu nejsou bohoslužby v 6.15 ve všední dny a v 6.30 v sobotu.
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)
Srdečně zvu na duchovní obnovu do kláštera v Kolíně 25. - 28. září
(čtvrtek večer až neděle v poledne). Nejvhodnější pro manželské páry, ale
zváni jsou všichni dospělí od 25 let.
Dále zvu především rodiny, či samotné manžele výlet s duchovním
programem do Ružomberka na jezuitskou chatu, Trlenská dolina 6. – 9. 11.
Příjezd možný i 7.11.
P. Josef Čunek SJ
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Jarní výlet
V sobotu ráno jsme se my, účastníci jarního výletu společenství u sv.
Ignáce dne 31.5., sešli opět před kostelem sv. Cyrila a Metoděje v Resslově
ulici v dobré náladě, neboť počasí se zdálo již o hodně příznivější, než bylo
v předešlém dni, a také jsme nebyli po celý den zklamáni.
S modlitbou jsme se vydali k prvnímu cíli naší cesty, románskému kostelu sv. Jakuba v obci Jakub. Jde o krásnou stavbu z 12. století, dobře zachovalou, na románský sloh s překvapivě bohatou zdobností. Kostel byl
dílem parléřské huti, která pracovala od r. 1360 na děkanském kostele
v Kolíně. Po prohlídce jsme pokračovali do Kutné Hory. Osídlení Kutné
Hory se datuje již v pravěku, v době neolitu. Nejstarší pozůstatky dolování
stříbra zanechali v 10. století Slavníkovci. Díky svému bohatství se Kutná
Hora stala po Praze druhým nejvýznamnějším městem Českého království.
Za vlády krále Václava II. obdržela Kutná Hora cechovní právo hornické.
Dalším cílem naší cesty byl chrám
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele
v Sedlci (část Kutné Hory; viz obrázek). Je to
úžasný, pozoruhodný chrám, nejstarší chrám
katedrálního typu u nás, vystaven byl v letech
1282-1320 na místě původního románského
kostela. Na počátku 18. století chrám restauroval
Jan Blažej Santini – Aichel ve stylu barokní
gotiky. Nádhera této baziliky byla důvodem
k zapsání této památky na seznam světového
kulturního dědictví UNESCO. Založení sedleckého
kláštera sahá do poloviny 12. století, tedy do doby
největšího rozmachu cisterciáckého řádu. Dále
jsme si prohlédli hřbitovní kapli Všech svatých – známou Kostnici. Poté
jsme zamířili k chrámu svaté Barbory, dá se říci vynikající učebnici
gotické architektury v Čechách (viz
obrázek). Prvním projektantem chrámu
byl Jan Parléř, syn Petra Parléře,
stavitele Svatovítské katedrály v Praze.
Po chrámu sv. Barbory jsme navštívili
vedle stojící bývalou jezuitskou kolej,
kde právě probíhala svatba, proto byla
prohlídka poněkud omezena. Její stavba
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probíhala od r. 1667 do pol. 18. století. Po skvělém obědě bylo posledním
místem navštíveným v Kutné Hoře muzeum Hrádek - České muzeum
stříbra. První zmínky o této stavbě pochází z roku 1312, kdy byla
přebudována na panské sídlo. V roce 1490 jej odkoupil důlní podnikatel a
královský úředník Jan Smíšek z Vrchovišť. Dochovaly se zde krásné
malované renesanční stropy.
Posledním cílem výletu byl pak zámek Kačina, nejvýznamnější,
půvabný empírový zámek. Pozoruhodný je například vstupní rondel.
Zámek dal postavit v letech 1806-1822 hrabě J. R. Chotek. Zámek rovněž
za 2. světové války působil jako výcvikové středisko Hitlerjugend. Nyní
zde sídlí České zemědělské muzeum. Zámek je obklopen nádherným
rozlehlým parkem.
Na závěr bych ještě jednou ráda poděkovala Otci Ladislavu Noskovi
za skvělou přípravu a organizaci, paní PhDr. Dagmar Šumberové za tipy a
perfektní průvodcovský servis a paní MUDr. Zuzaně Ehrenbergerové za
přípravu občerstvení v podobě kávy. Dá-li Pán, budeme se těšit na
podzimní výlet.
Vlaďka Jokešová
Pozn. redakce: Fotografie v plné kvalitě jsou ke stažení na adrese
http://uloz.to/xk7fBYMY/jarnivylet-zip (velikost 650 MB). Ke zhlédnutí v internetovém fotoalbu jsou k dispozici na adrese http://www.jesuit.cz/galerie.php?id=175
nebo, v uživatelsky příznivější formě, na adrese
https://plus.google.com/photos/112979500900494360672/albums/6020727805512
066033?authkey=CLeUpZykhu3DCw. Odtud je též možno stáhnout fotografie dle
výběru a v o něco menší kvalitě (pro displej počítače však dostatečné).
Možno kliknout na odkazy v internetové verzi Zpravodaje, viz poslední
strana.

Setkání nad Starým zákonem
Poprvé se setkáme v úterý, 1. července. Budeme rozjímat nad 37. kapitolou
proroka Ezechiela, verši 1-14. Tato kapitola mluví o údolí suchých kostí. Tyto
kosti se ale pod vlivem Božího ducha obalí masem a Bůh do nich vdechne svého
svatého Ducha a oživnou. V této kapitole je také verš: av da tikvatejnu - zanikla
naše naděje (Ez 37,11). V dějinách židovského národa, zvláště v době holocaustu
se zdálo, že úplně zanikla naděje Izraele. Souvislost mezi největší událostí
křesťanského roku, vzkříšením Ježíšovým, které slavíme o velikonocích, a touto
kapitolou knihy proroka Ezechiela prorocky předznamenal rakouský novinář
Teodor Herzl roku 1895 knihu Židovský stát kde prorocky mluví o zemi Izrael
jako o národní vlasti Židů. A slova, ještě nezanikla naše naděje, naděje, dcera dvou
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tisíc let, být svobodným lidem v naší zemi, v zemi siónské a v Jeruzalémě jsou
součástí hymny státu Izrael, která se jmenuje Hatikva, což znamená – naděje.
Naše druhé setkání bude v úterý, 8. července a budeme rozjímat nad
17.kapitolou první knihy Královské, kde se mluví o Eliáši z Tišbi, jak bydlí u
chudé vdovy, a mocí Božího ducha vzkřísí jejího mrtvého syna. Budeme přitom
vycházet z komentářů rabína dona Izáka Abarbanela (1437—1508). Vidíme zde, že
už v hebrejské Bibli je přítomno vzkříšení z mrtvých, což je později hlavní téma
křesťanské víry.
Naše třetí setkání bude v úterý 15. července. Budeme rozjímat nad první
kapitolou knihy Genese, jak ji chápe významný židovský středověký mystik, Josef
Gikatilla. Ten totiž mluví o tom, že vše pramenilo, nebo chceme-li, emanovalo z
nekonečného Boha, kterého nazývá také nejvyšší Korunou.
Naše první setkání v měsíci srpnu bude v úterý 5. srpna. Budeme rozjímat nad
třetí kapitolou knihy Genesis, jak ji chápe židovská a křesťanská mystika, zvláště
kniha Bahir, nejstarší písemný dokument židovské mystiky, kabaly z jižní Francie
pravděpodobně z jedenáctého století. Jaký má příběh o Adamovi, Evě a hadovi
význam pro nás? Had jim říká, „budete jako Bůh“. (Gn 3,5). Není to tak trochu
jako s námi? Nechceme se i my postavit na místo Boha? A jak tomu předejít? Jak
odolat pokušení ďábla? O tom budeme přemýšlet.
Naše druhé setkání v srpnu bude v úterý 12. srpna. Budeme rozjímat nad
Žalmem 116. Žalmista se cítí v tísni, ale volá k Hospodinu, a ten jej z tísně
vysvobodí. Nad tímto žalmem budeme rozjímat spolu s významným židovským
středověkým biblickým komentátorem, Davidem Kimchi. Naše poslední setkání o
prázdninách bude v úterý, 19. srpna. Spolu s nejznámějším židovským biblickým
komentátorem středověku, Rašim z jedenáctého století budeme rozjímat nad
úžasnou důvěrou v živého Boha, jak je vyjádřena ve dvanácté kapitole proroka
Izajáše a budeme se snažit o to, abychom se této důvěře naučili i my.
Všem účastníkům biblických hodin a všem farníkům svatého Ignáce a svatého
Štěpána přeji krásné prázdniny.
P. Josef Blaha SJ

Biřmování
V neděli 22. června přijalo v našem kostele svátost biřmování z rukou
pomocného pražského biskupa Václava Malého třináct biřmovanců.
Jsem jedním z těch biřmovanců. Naše příprava začala loni v září pod
vedením P. Ladislava Noska SJ. Biřmování se zdálo být hodně daleko.
Najednou máme červen, píšeme závěrečný test (prošli všichni) a biřmování
se mi pořád zdá vzdálené, neuchopitelné, přestože už domlouváme takové
ty praktické věci jako pohoštění nebo dárek pro našeho vyučujícího. Je
neděle 22. června ráno, jdu vyzvednout kytku pro pana biskupa a zatím
vůbec nejsem nervózní. Scházíme se v sakristii. Objevují se první důvody
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k nervozitě. Kolegyně, která má předávat kytici, ještě nepřišla, zato už
přišel pan biskup a dal nám instrukce ohledně průběhu obřadu. Kolegyně je
tady, výborně, můžeme si jít sednout do lavic. Začíná mše a mně se trošku
podlamují kolena. Skončilo kázání, nastupujeme do řady, naši kmotři za
námi. Uklidni se! Fajn, nějak to zvládnu. Tak, a je to tady... Pan biskup
stojí přede mnou a říká: „Barboro, přijmi pečeť daru Ducha svatého.“
Netušila jsem, že slova můžou mít takovou sílu. Najednou mám slzy
v očích a knedlík v krku. Musím se hodně snažit, abych se nerozbrečela, a
jen stěží zvládnu odpovědět „Amen“. Jsem biřmovaná. Snažím se to nějak
pochopit, zpracovat, ale nejde to, ano, něco je jinak, tak dobře jinak, jenže
to neumím popsat.
Myslím, že hodně pěkně to vyjádřili autoři knížky „Youcat –
Katechismus katolické církve pro mladé“: „Přijmout biřmování znamená
uzavřít s Bohem „smlouvu“. Biřmovanec říká: Ano, věřím v tebe, můj
Bože, dej mi svého svatého Ducha, abych ti zcela patřil, abych se od tebe
nikdy nevzdálil a abych ti vydával svědectví ve svém životě tělem i duší,
slovem i skutkem, ve dnech dobrých i zlých. A Bůh odpoví: Ano, také
v tebe věřím, mé dítě a dám ti sebe samého. Budu patřit celý tobě. Nikdy
od tebe neodstoupím ani v tomto, ani ve věčném životě. Budu přítomen ve
tvém těle a ve tvé duši, ve tvých slovech i činech. I kdybys na mě
zapomněl. Přece budu tady – v dobrém i ve zlém.“
Ivana Pavlečková
Foto z biřmování jsou k nahlédnutí na adrese
http://www.jesuit.cz/galerie.php?id=176, případně
https://plus.google.com/photos/112979500900494360672/albums/6029293398059
327441?authkey=CM3dht3jtJHSRw.

Tip do vaší knihovny
Bratr Stephane-Marie: Lotr po pravici.
Nakladatelství Paulínky, 2006.
Dialog, který se odehrál na kříži mezi Ježíšem a lotrem Dysmasem,
inspiroval autora, francouzského kněze, k vylíčení Dysmasovy životní
cesty, plné zklamání, zranění, vin a selhání, jež se proměnila v cestu
odpuštění a naděje. Lotr po pravici může být vzýván se všemi svatými - on
vstupuje do ráje v den, kdy končí svou pozemskou pouť. Latinská tradice
ho nazývá latro, což znamená lupič, ničema. Východní tradice mu dala
jméno Dysmas. V řečtině dysmé označuje západ slunce, vyhasnutí života.
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Tyto dva významy se dotýkají mezních situací jeho života. Spáchal těžký
zločin, je odsouzen k smrti. Ovšem na konci svého života potkává světlo,
jímž je Kristus, a vstupuje do věčného života. Tento zločinec dovolil, aby
jej milost proměnila. Jak autor dodává, kniha nepředkládá historickou
pravdu, ale osobní meditaci nad postavou z evangelia, která je obestřena
tajemstvím.
Jana Laudátová

Drobná oznámení
V sobotu 26.7. bude v Litoměřické katedrále vysvěcen na jáhna Lukáš
Hrabánek, kterého návštěvníci bohoslužeb v naše kostele znají coby dlouholetého
ministranta na ranních mších. Zájemci o účast se mohou zapsat v sakristii,
objednáme autobus.
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.

***
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: 27.6. 2014
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