Zpravodaj
kostela sv. Ignáce v Praze
Ročník 22 • Září 2014
Milí přátelé, mnozí z nás mají za sebou „úspěšné“ léto - odpočinuli si,
poznali nové malebné kouty světa, navázali nová přátelství se zajímavými
lidmi, zvelebili si dům či zahradu a mají teď oprávněné uspokojení
z vykonané práce. Za to patří Pánu Bohu upřímné díky, nic z toho není
samozřejmost, na niž existuje nezadatelné právo.
Stejně tak si ale mnozí - často bratři a sestry ve víře, jejichž blaho dnes
Západu leží na srdci evidentně méně, než blaho např. domácích zvířecích
mazlíčků - prožili a dost možná ještě budou prožívat, jak se říká, peklo na
zemi. Sice třeba také poznali nové kraje, ale jen proto, že do nich museli
utéct před válkou nebo zločinem zaštiťujícím se náboženskými pohnutkami. Pokud si vůbec zachránili život, ztratili často své blízké nebo veškeré
vlastnictví, domem počínaje a osobními dokumenty konče. Nejen dobro,
ale i zlo dokáže svou intenzitou a vynalézavostí vždy znovu překvapit a
předčit veškerá očekávání. Ve chvíli, kdy píši tento úvodník, vstupují -prýevidentně ruští vojáci ještě nepokrytěji na území Ukrajiny v jejím jihovýchodním cípu. Kam až se chtějí dostat a kam až se dostanou, neví v tomto
okamžiku nikdo z nás; s jistotou však lze říct, že situace je špatná a čím
méně se za konec této a jiných krizí budou lidé modlit, tím déle potrvají.
Stejně tak se ovšem na samém začátku nového školního roku modleme
za všechny školáky, studenty, učitele a další pracovníky ve školství i za
rodiče školáků, protože vzdělávání je věc důležitá a zároveň nelehká. Kéž
slouží dorůstající generaci ku prospěchu a kéž do ní stát nebo popletení
jednotlivci přimíchávají co nejméně hloupostí a prapodivných „výchov“.
Co se pak týče aktivit měsíce září, doporučujeme nepřehlédnout např.
malou oslavu dvoustého výročí obnovení jezuitského řádu v sobotu 13.9.
P. Ladislav Nosek SJ
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Obecný liturgický kalendář
Zářijový liturgický kalendář otevírá ve středu 3. září památka sv. Řehoře
Velikého, papeže a učitele církve. V pondělí 8. září oslavíme svátek
Narození Panny Marie. V sobotu 13. září má památku sv. Jan Zlatoústý,
biskup a učitel církve. Den na to, v neděli 14. září, je svátek Povýšení
svatého kříže. V pondělí 15. září bude památka Panny Marie Bolestné.
V úterý 16. září uctíme památku babičky sv. Václava, sv. Ludmilu.
V sobotu 20. září bude památka sv. Ondřeje
Kim Taeonga, kněze, a Pavla Chong Hasanga
a druhů, mučedníků. Na úterý 23. září připadne
památka stigmatizovaného kapucínského kněze
sv. Pia z Pietrelciny. V sobotu 27. září si
připomeneme sv. Vincence de Paul, kněze.
Slavnost hlavního patrona českého národa sv.
Václava, mučedníka, připadá letos na neděli
28. září. V pondělí 29. září bude svátek svatých
archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela, a
v úterý 30. září si připomeneme sv. Jeronýma,
kněze a učitele církve.

Jezuitský liturgický kalendář
V úterý 9. září vzpomeneme sv. Petra Klavera, kněze. Ve
středu 10. září bude nezávazná památka bl. Františka
Gárate, řeholního bratra. Ve středu 17. září si pak
Tovaryšstvo připomene sv. Roberta Bellarmina, biskupa a
učitele církve (na obrázku). Na středu 18. září připadne
památka sv. Stanislava Kostky, řeholníka.
26. července přijal v Litoměřicích jáhenské svěcení Lukáš Hrabánek,
dlouholetý ministrant u sv. Ignáce. Krásnou bohoslužbu a pak setkání přátel
při pohoštění prožilo 12 zástupců z našeho kostela.
Podzimní výlet je předběžně naplánován na sobotu 25. října.
Pojedeme si - pravděpodobně - prohlédnout klášter v Oseku, zámek
v Duchcově, muzeum v Třebenicích aj. Cena je 350 Kč, zahrnuje cestu,
oběd a vstupné. Přihlášky se přijímají v sakristii, platí se při přihlašování.
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V průběhu září je možné se přihlásit na přípravu ke křtu, tedy do tzv.
katechumenátu, nebo na přípravu na biřmování. Přihlašovací archy jsou
k dispozici v sakristii kostela. Přípravu na křest vede P. Josef Čunek SJ,
přípravu na biřmování P. Ladislav Nosek SJ. Předpokládaný čas příprav je
pondělí večer, první sraz bude na vrátnici naší jezuitské rezidence v Ječné 2
v pondělí 29. září v 18.30 hod.
V neděli 7. září bude požehnání školních pomůcek: zveme žáky a
studenty, aby si na mši svatou v 9 hod. nebo pak v 17.30 přinesli něco ze
školních pomůcek (brašnu, penál, sešity). Po modlitbě do nového školního
roku pomůcky požehnáme.
První setkání dětí, které budou v tomto školním roce chodit na výuku
náboženství, se uskuteční v úterý 9. září 2014 od 16.00 do 17.30 hod.
v sále Ignáce Raaba (Ječná 2, Praha 2). Děti přijdou v doprovodu rodičů.
Probereme organizační záležitosti a děti budou rozděleny do skupin dle
věku a časových možností. Kdo byste se nemohl účastnit, kontaktujte
prosím Evu Ge či Terezu Novotnou (tel.: 731087015 nebo na mail: tenovo
[zavináč]seznam.cz. Tímto také připomínáme rodičům důležitost zajištění
náboženského vzdělání dětí a zodpovědnost, kterou v tomto směru mají.
Na sobotu 13. září připravuje Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova
připomínku obnovení řádu, k němuž došlo po čtyřech desetiletích dne
7. srpna 1814. Tovaryšstvo zrušil pod tlakem okolností, zvláště pak
některých evropských politických elit, 21. července 1773 papež-minorita
Klement XIV., který sám část vzdělání na jezuitských školách obdržel a
který se zapsal do historické paměti především právě díky formálnímu
zrušení jezuitského řádu (proto bylo také papeži Františkovi, jezuitovi,
jedním z kardinálů v žertu navrženo, aby si po zvolení vybral jméno
Klement XV. a pod tímto jménem minoritům vše oplatil). Papež-benediktin
Pius VII. (1800-1823) potom, za již změněných politických podmínek,
7. srpna 1814 bulou Sollicitudo omnium ecclesiarum oficiálně a s obecnou
platností potvrdil obnovu existence a činnosti řádu, v té době de facto již
probíhající, ve skutečnosti na některých teritoriích nikdy nezaniklou a už
v r. 1804 Piem VII. schválenou pro Neapolské království. Program pražské
oslavy je ve vývěsce kostela, začíná v našem kostele v 10 hod. Jeho
součástí bude i prohlídka dvou významných pražských budov spojených
s „prvním Tovaryšstvem“, Klementina a chrámu sv. Mikuláše. Prohlídku
hradí Tovaryšstvo Ježíšovo, dobrovolná spoluúčast je samozřejmě možná.
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K prohlídce je ovšem z organizačních důvodů třeba se přihlásit, tzn. zapsat
se do seznamu v sakristii kostela. Přihlášení mají i možnost zúčastnit se
oběda (opět zdarma), ovšem je třeba se dostavit k registraci do dvora
rezidence v Ječné 2 mezi 9. a 10. hodinou dopoledne 13.9.
Ve středu 17. září bude v kostele sv. Ignáce v 17.30 slavena mše svatá
na poděkování za to, jak se Boží sláva projevila na P. Adolfu Kajprovi SJ
(1902–1959), který při tomto kostele žil a působil, odtud byl veden do
koncentračních táborů a posléze i do komunistických žalářů, kde dával
„příklad velké důstojnosti životem křesťanských ctností“ a kde „zemřel
v pověsti svatosti“ (sv. Jan Pavel II.). Otec Kajpr se narodil 5. července
1906 v Hředlích a vyrostl ve vsi Bratronice. Vzešel z velmi chudých
poměrů a vyučil se mlynářem. Až jako dospělý studoval na gymnasiu.
R. 1928 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Formaci absolvoval v zahraničí.
R. 1936 se stal knězem. Od r. 1937 se u kostela sv. Ignáce v Praze věnoval
pastoraci a redakční práci. V letech 1942–45 jej nacisté drželi
v koncentračních táborech Terezín, Mauthausen a Dachau. Mimořádný
význam mělo Kajprovo pastorační, zvláště kazatelské, působení u sv.
Ignáce v letech 1945–50 a jeho redaktorská činnost při listu Katolík
v období 1945–48. V letech 1950–59 jej věznil komunistický režim. Dne
17. září 1959 zemřel ve vězení v Leopoldově na následky dvojitého
těžkého infarktu. Pohřben byl na vězeňském hřbitově, v r. 1968 byly jeho
ostatky převezeny do řádové hrobky na Vyšehradě. Bohoslužba, kterou za
tohoto muže Pánu poděkujeme, bude také příležitostí k tomu, abychom si
uvědomili, že věřící, kteří ke sv. Ignáci přicházejí, mají v Adolfu Kajprovi
jedinečný příklad života víry a že se k němu mohou utíkat s žádostí
o přímluvu u nebeského Otce. Po mši svaté bude v kostele instalován
Kajprův obraz. Zazní i krátké úvahy dr. Jana Stříbrného (Česká křesťanská
akademie) a doc. Vojtěcha Novotného (KTF UK).
V neděli 21. září v 10 hod. bude v Bohosudově (u Teplic) poutní mše
sv. se vzpomínkou na nedávno zemřelého P. Josefa Cukra SJ - obnovitele
chrámu a Biskupského gymnázia Bohosudov (dříve jezuitského) a taktéž
„absolventa“ nacistických a komunistických koncentračních táborů. Při mši
sv. bude provedena Missa solemnis skladatele Miloše Boka. Po bohoslužbě
bude odhalena pamětní deska na P. Cukra a poté setkání absolventů
v gymnáziu.
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K výročí 670 let povýšení pražského biskupství na arcibiskupství
15. června 2015 vyhlásil otec kardinál Dominik Duka Pastorační plán
Arcidiecéze pražské. Ten vybízí ke koordinaci pastorační práce v diecézi a
k jasnějšímu zaměření společného úsilí v péči o svěřenou „vinici Páně“.
Vychází především ze setkání kněží a vedení diecéze, která probíhala od
podzimu 2012 do podzimu 2013, z diskusí s pastoračními pracovníky,
z připomínek diecézní pastorační rady a konzultací s odborníky, laiky i
běžnými farníky. Celé znění najdete na http://www.apha.cz/pastoracniplan-arcidieceze-prazske. V sakristii je připravena krabice pro náměty
k tomu, jak by se měl Pastorační plán uskutečňovat v naší farnosti.
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. Tereza Novotná, email viz níže.
S novým školním rokem se obnovují skupiny, které se schází u našeho
kostela. Proto je nutné nahlásit kontakt na vedoucího skupiny a koordinovat čas i místo setkání. Informace oznamte pastorační asistentce Tereze
Novotné na tel.: 711087015 nebo na mail: tenovo[zavináč]seznam.cz.
Prosíme o to i ty skupiny, které se zde již schází více let. Děkujeme.
Setkání nad Starým zákonem
Poprvé se setkáme v úterý 2. září. Budeme rozjímat nad 28. kapitolou
knihy proroka Ezechiela. Vévoda z Týru si o sobě myslí, že je Bůh. Týr je
jedno z nejstarších měst Blízkého východu. Bylo postaveno téměř tři tisíce
let před křesťanským letopočtem. Tento vévoda se patrně jmenoval
Chíram. Žil asi v desátém století před Kristem. Jeho jméno znamená
v hebrejštině, „můj bratr je vyvýšený.“ Pomáhal králi Šalomounovi se
stavbou chrámu. Ale jeho srdce zpychlo a pokládal se za Boha. V hebrejské
Bibli jde právě o to, aby člověk byl pokorný a vzdal chválu Bohu. Pokud
ale člověk není duševně nemocný, nemůže se pokládat za Boha. To bylo
už pokušení Adama a Evy v ráji: „Budete jako Bůh,“ (Genesis 3,5). Bůh
vévodovi z Týru oznamuje, že umře ostřím meče. Všechny velké totalitní
režimy se pokládaly za božské a rovné Bohu. V dětství jsem viděl v Brně
výstavu, kde byl nacistický plakát a přirovnával Hitlera nejenom k nadčlověku, ale k Bohu. Tím nemíním, že vévoda z Týru byl stejný jako Hitler,
ale základní pokušení obou bylo stejné a oba skončili neslavnou smrtí.
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Naše druhé setkání bude v úterý 9. září. Kniha proroka Ezechiela se
někdy může zdát smutná, depresivní, nebo i krutá, jak to vyjádřil i český
židovský básník Jiří Orten: „Ó přísný Pane můj, prchlivý Bože hrůzy…“
Ale 47. kapitola knihy proroka Ezechiela mluví zpočátku o maličkém
proudu, který teče v Jeruzalémě, je to jako v písni, „z potůčku potok a
z říčky řeka…“ Nakonec se potůček promění v mohutný proud, který
emanuje ze Svatyně v novém chrámu. Izraelské kmeny budou sjednoceny
s Judskem; tato voda bude vše uzdravovat – tento motiv se opakuje i
v Novém zákoně v knize Zjevení. A tak, i když se nám může zdát, že život
je někdy těžký a krutý, na konci čeká vykoupení, jak to v jedné moderní
izraelské básni – písni vyjádřila interpretka Dana Berger: „Nakonec vše
bude odplaveno, zapomenuto a odneseno – jenom láska zůstane.“
Naše třetí setkání bude v úterý 16. září. Citoval-li jsem píseň o lásce,
budeme při tomto našem posledním setkání v září rozjímat nad Velepísní,
snad nejméně „teologického“ textu celé Bible. Synagoga nechtěla dlouho
přijmout tuto zdánlivě profánní píseň do kánonu hebrejské Bible, až rabi
Akiva řekl, že se jedná o samotnou velesvatyni. Chápal to jako vztah mezi
Hospodinem a Izraelem. Podobně i svatý Bernard chápal tento vztah jako
dynamiku mezi Kristovou láskou a Církví. A o této nekonečné lásce Boží
k lidem budeme při našem třetím setkání v září rozjímat.
P. Josef Blaha SJ
Tip do vaší knihovny
Guy Gilbert: Srdce v ohni - život kněze uprostřed současného světa.
Nakladatelství Portál, 2012.
„Poutník lásky“ Guy Gilbert se s námi dělí o své radosti i častá
zklamání, o svou touhu být tu pro ty nejubožejší, o sílu, kterou mu dává
modlitba. Každý rok vychází 1 až 2 knihy tohoto francouzského kněze,
který se snaží reagovat na současné problémy společnosti. Nevyhýbá se ani
palčivým tématům včetně těch, které se vztahují k církevnímu prostředí.
Neobvyklý způsob jeho pastorace bývá také předmětem kritiky a mnohdy i
nepochopení.
Jana Laudátová
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Drobná oznámení
Setkání u „velkého kafe“ bude v neděli 7. září po „deváté“ mši sv.
Akce vedené P. L. Armbrusterem v září ještě nebudou.
Společenství křesťanského života má setkání 16. a 30. září vždy po mši svaté
v 18.15 v místnosti č. 70.
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.
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.
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.

***
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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
*) 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: 29.8. 2014
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