Zpravodaj
kostela sv. Ignáce v Praze
Ročník 22 • Říjen 2014
Poučíme se z historie?
Měsíc říjen je tradičně měsícem
růžencovým. Byl takto pojat díky památce
Panny Marie Růžencové, kterou slavíme 7.
října. Jak jsme si připomněli na tomto místě i
vloni, slavení této liturgické památky
(původně P. Marie Vítězné) ustanovil od roku
1572 papež Pius V. ve výroční den vítězství
křesťanů v důležité námořní bitvě s Turky u
Lepanta 7. 10. 1571. Výsledek bitvy připisoval papež Pius, hlavní organizátor protiturecké Svaté ligy, právě i neustávající modlitbě
růžence. Připomněli jsme si, že i dnes hrozí podobná nebezpečí, jako
kdysi. Po roce pak máme o další důvod k modlitbě růžence víc;
radikální islámská ideologie se v podobě nově povstalé, až nečekaně
brutální a vojensky úspěšné organizace Islámský stát stala zase
o třídu nebezpečnější a právě v těchto dnech začíná komplikovaná
vojenská operace mající za cíl eliminovat toto velké ohrožení nejen
Blízkého a Středního východu, ale i dalších částí světa. I kdyby je
totiž džihádisté Islámského státu prozatím nedobyli vojensky,
vysílání či aktivování teroristů kdekoliv za hranicemi momentálně
dobytých území bohužel nijak zvlášť komplikované není. Ano, jsou
situace jako tato, kdy zbraně musí použít i ti mírumilovní. Ale zbraně
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nikdy nesmí zcela nahradit prostředky a snahy pokojné. Modlitba
může významně pomoci konflikt zkrátit a škody omezit. Zkusme
tedy v měsíci říjnu intenzivněji myslet právě na tuto záležitost, na
zabité, na terorizované i na šiřitele teroru. A samozřejmě zahrňme
prosbu za naše osobní vítězství v bojích proti zlu. Každý z nás jich
musí vybojovat celou řadu, než dojde - dej Bože - ke kýženému Cíli.
A když se v modlitbě spojíme např. s ostatními členy rodiny nebo
bratry a sestrami v kostele před večerní mší svatou, bude to o to
účinnější a prospěšnější.
P. Ladislav Nosek SJ

Obecný liturgický kalendář
Říjnový kalendář zahájí ve středu 1. října památka karmelitky sv. Terezie
od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. Na čtvrtek 2. října připadne
památka Svatých andělů strážných. Ve čtvrtek 4. října si v liturgii
připomeneme sv. Františka z Assisi. V úterý 7. října bude památka Panny
Marie Růžencové. 11. října si připomeneme sv. Jana
XXIII., papeže. Sv. Terezii od Ježíše, španělskou
mystičku a učitelku církve, vzpomeneme ve středu 15.
října. V pátek 17. října si připomeneme sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka. V sobotu 18. října bude
svátek sv. Lukáše, evangelisty. Na středu 22. října
připadá nezávazná památka sv. Jana Pavla II. (na
obrázku). V úterý 28. října mají svátek sv. Šimon a Juda,
apoštolové.

Jezuitský liturgický kalendář
Nejprve si připomeneme v pátek 3. října sv. Františka Borgiáše, třetího
generálního představeného Tovaryšstva Ježíšova. V úterý 21. října to bude
nezávazná památka bl. Diega de San Vitores, kněze, a sv. Petra
Calungsoda, jeho laického spolupracovníka, mučedníků.
Ve čtvrtek 30. října při liturgii vzpomeneme jezuitského mučedníka bl.
Dominika Collinse a o den později, 31. října, oslavíme památku
jezuitského řeholního bratra sv. Alfonse Rodrígueze.
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Podzimní výlet je předběžně naplánován na sobotu 25. října.
Pojedeme si prohlédnout klášter v Oseku, zámek v Duchcově, muzeum v
Třebenicích, možná Bohosudov aj. Cena je 350 Kč, zahrnuje cestu, oběd a
vstupné. Přihlášky se přijímají v sakristii, platí se při přihlašování. Odjezd
je v 7.30 z parkoviště pro autobus u kostela sv. Cyrila a Matoděje
v Resslově ulici.
29. září začnou/začaly příprava ke křtu a příprava na biřmování.
Případní zájemci se ještě mohou přidat i dodatečně, pokud se nebude jednat
o zpoždění velké. 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.
Náboženství pro předškolní děti bude v pátek od 9.30 hod. (první
setkání 3. října 2014). Program bude proložen hrami, písničkami,
tanečky… Doprovod dětí je vítán, i s nemluvňaty. Je pro ně připraveno
zázemí po celou dobu programu. Děti, které nemohou přicházet v uvedený
čas, se mohou účastnit náboženství ve skupině 1.- 3. třídy.
Náboženství pro děti:
pondělí
úterý
úterý
čtvrtek

16:15 - 17:15
15:00 - 16:00
16:30 - 17:30

skupina dětí první až třetí třída
skupina dětí od čtvrté třídy výš
skupina dětí první třída až třetí třída
skupina dle potřeby

Děkujeme rodičům, kterým záleží na křesťanském vzdělávání dětí, že
je motivují k účasti na náboženství po celou základní školu. Pokud Vám
nevyhovují navržené časy výuky, pokusíme se vám vyjít vstříc.
Setkání maminek s maličkými dětmi (miminky, batolaty i
předškoláky) začne ve čtvrtek 9. října 2014 od 9:30 hod. Z programu:
výtvarná činnost, říkadla, pohádky, zpívání. Maminky si mohou mezi
sebou popovídat. Je připraveno zázemí i pro nemluvňata. T. Novotná
Od pondělí 20. do čtvrtka 23. října (vč.) bude v našem kostele
celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní. V těchto dnech bude také
možnost uctít ostatky sv. papeže Jana Pavla II., jehož památku slavíme 22.
října.
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Velmi děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu dvou
pěkných zářijových akcí, a sice připomínky dvoustého výročí obnovení
Tovaryšstva Ježíšova, která proběhla v sobotu 13. září, a připomínky
osobnosti P. Adolfa Kajpra SJ ve středu 17. září. Zvláště děkujeme paní
Tereze Novotné, doc. Vojtěchu Novotnému a Dr. Janu Stříbrnému.
Fotografie z obou akcí je možno zhlédnout na internetových fotogaleriích,
k poslechu je i přednáška P. M. Herolda SJ o obnovení Tovaryšstva
v r. 1814. Odkazy viz v internetové verzi Zpravodaje (adresa je vzadu).
Dále upozorňujeme na možnost získat plnomocné odpustky pro duše
v očistci již od 25. října (v případech, kdy to nejde v obvyklém
listopadovém termínu): „Plnomocné odpustky, tedy prominutí časných
trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků, mohou věřící
v České republice pro duše v očistci nově získat už v týdnu před Památkou
věrných zemřelých, vždy už od 25. října. K obvyklým podmínkám - svatá
zpověď, přijetí eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva
hřbitova - však pro toto období přibyla podmínka nová: vážný důvod, pro
který věřící nemůže získat odpustky v obvyklé době.
Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je
vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do
plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. Církev,
s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování
„očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a
vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. V období od 2. do 8. listopadu
mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených
podmínek tzv. plnomocné odpustky - tedy prominutí časných trestů za
odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků.“ (Tiskové středisko ČBK)
Setkání nad Starým zákonem
Poprvé se setkáme v úterý 7. října. Možná jste se někdy zeptali: Proč
Bůh stvořil svět? Největší židovský mystik všech dob, svatý ARI (lev)
který žil v izraelské zemi v šestnáctém století, říká v knize Strom života, že
„účelem stvoření bylo, aby Bůh byl celistvý … ve svých jménech.“ Jeden
z důvodů, které uvádí, je, že kdyby Bůh nestvořil svět, nemohl by být
nazýván milosrdný a milostivý (Exodus 34,6). Ano, my všichni
potřebujeme Boží milosrdenství. Jako křesťané a katolíci můžeme zakusit
Boží milosrdenství nad našimi mnohými vinami a hříchy tak, že svých

ZPRAVODAJ římskokatolického kostela sv. Ignáce • Ročník 22 • Říjen 2014

4

hříchů upřímně litujeme a také tím, že přistoupíme ke svátosti smíření.
Budeme uvažovat také nad Žalmem 103, kde se říká, že „jako se otec
smilovává nad syny, tak se Bůh smilovává nad těmi, kdo jej mají v úctě.“
Naše druhé setkání bude v úterý 14. října. Při tomto setkání se budeme
zabývat otázkou: Kdo je Izrael? Je to izraelská země, židovský národ a
poselství Izraele neboli Tóra – nesprávně přeložena samotnými Židy do
řečtiny slovem nomos, což znamená zákon. Při tomto setkání budeme
přemýšlet nad jediným veršem z knihy proroka Izajáše: „Světlo Izraele se
stane ohněm a jeho svatý hořícím plamenem“ (Iz 10,17). Středověcí
židovští komentátoři se liší v názoru na to, zdali to je Hospodin – to je
názor největšího francouzského komentátora z jedenáctého století, Rašiho;
nebo král Chizkijáš – to je názor významného rabínského komentátora
iberského původu, rabína Izáka Abarbanela, poněvadž tento král jako jeden
z mála v době před zbořením chrámu zachovával Tóru. Křesťané v tomto
světle Izraele samozřejmě vidí Ježíše, nebo Boha. Podle názoru moderních
biblistů se jedná o Hospodina, který je světlem Izraele i celého světa.
Toužíme po tomto světle?
Naše třetí setkání bude v úterý 21. října. V jedné moderní hebrejské
básni se říká: „Myslela jsem si na okamžik, že můj Bůh opravdu žije.“ Ano,
i ve svaté zemi, kde je i dnes tolik problémů, někteří lidé pochybují o Boží
existenci. A je tomu v Čechách a na Moravě jinak? Proto budeme při
našem třetím setkání v měsíci říjnu rozjímat nad Žalmem 42: „Jako laň
prahne po živé vodě, tak prahne má duše po živém Bohu.“ Největší filosof
judaismu v době středověku, Maimonides, říká, že Bohu nemůžeme
připisovat žádné přívlastky; řekneme-li, že Bůh je živý, myslíme tím totiž
náš lidský omezený, konečný a smrtelný život. Ale Bůh je podle
Maimonida nekonečně povznesen nad lidskou omezeností a smrtelností. A
tak naše kategorie, kterými se vyjadřujeme o Bohu, jsou konečné, ale Bůh
je nekonečný.
P. Josef Blaha SJ
Tip do vaší knihovny
Walter Ciszek: S Bohem v Rusku.
Nakladatelství Paulínky, 2012.
Pravdivý příběh amerického kněze-jezuity, syna polských imigrantů,
který prožil 23 let v sovětských vězeních. Již od studií toužil zasvětit svůj
kněžský život působení v Rusku. Jeho touha se naplnila, ale zcela jinak.
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Otec Walter prožil většinu života v Rusku, ale v pracovních táborech a
vězeních. Návrat do USA mu byl umožněn v r. 1963, kdy ho Sovětský svaz
nabídl výměnou za ruského agenta zadrženého v USA. Kniha není jen
poutavým příběhem, ale především obdivuhodným svědectvím
o neochvějné důvěře v Boha, a to i v nelidských podmínkách země
ovládané totalitním režimem. Jde o pravdivý příběh, zapsaný na jedné
z nejvýznamnějších stránek současné jezuitské historie.
Jana Laudátová
Pozn. red.: O Waltru Ciszekovi
(1904–1984) by se toho dalo říci
mnoho. Zde poznamenejme jen to, že
v mládí nic nenasvědčovalo tomu, že
by se stal knězem a jezuitou. Byl
tvrdohlavý (a se silnou vůlí), těžko
zvladatelný, liboval si v potyčkách a
chodil za školu. Zaujal ho životopis
sv. Stanislava Kostky, polského
šlechtického mladíka, který si „tvrdohlavě“ přes odpor rodiny vyprosil a
doslova „vyšlapal“ po dlouhé pouti
přijetí do noviciátu Tovaryšstva
Ježíšova v Římě, kde také nedlouho poté zemřel. Idea poslušnosti se ale
mladému Waltrovi vůbec nelíbila. Nakonec, k nesmírnému překvapení
všech, o vstup mezi jezuity požádal. Vyjadřuje se o tomto kroku lakonicky:
„Rozhodl jsem se to udělat právě proto, že to bylo tak těžké.“ Zajisté
inspirativní přístup k životu.
Piáno před kostelem
Jistě si pamatujete piáno v portiku kostela během prázdnin. Po
domluvě s panem Ondřejem Kobzou, kavárníkem a realizátorem pián po
Praze, bylo jedno dovezeno 15.7. k našemu kostelu. Ukázalo se, že to není
vhodné místo, hráči nejednou rušili klid pro modlitbu a též bohoslužby.
Přesto mnoha lidem klavír u Ignáce rozzářil srdce i duše. Následující dopis
je toho popisem: „Ahoj, zdravím nadšencov pian na ulici, som Tinka,
pochádzam kúsok od Nitry, bývam v Prahe už skoro rok, nemám hudobné
vzdelanie, ale nedávno sa v mojom živote začali diať malé zmeny a malé
zázraky - napr. prišla hudba - začala som hrat na koncovku a djembe.
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A jednou cestou z práce objavila som piano pri kostole sv. Ignáca. Raz tam
hral pan Jaroslav z Olomouce. Hraje pre baletnú školu - je to ruský pianista
a nam na želanie zahral hocičo sme si zažiadali. Ked mi hrál Bartoka, mala
som v očiach slzy... Raz som si tam hrala len tak pre seba, spal za mnou
nějaky tulák v spacáku vo výklenku kostola, a rozpravali sme sa o tom co
som hrala... Inokedy som si hrala len tak pre seba - a to bol takisto velmi
silny zazitok (nikdy predtym som nemala moznost hrat na ozajstnom
klaviri. Okrem toho to prostredie tam bolo úžasné, take intimne a komorné,
presne pre tých ktori sa trošku hanbia hrat pred kopou ludi). Takže sa
chcem poďakovať za tieto chvile.“
Pro posvátnost chrámu je důležité ticho; vedle nemocnice ho vždy
nemáme. Přesto chceme, aby pokoj duše v kostele všichni nacházeli.
P. Josef Čunek SJ

Drobná oznámení
Setkání u „velkého kafe“ bude v neděli 5. října po „deváté“ mši sv.
Pravidelná duchovní obnova pro dospělé bude v sobotu 4. října od 9:00 hod. ve
věži kostela (Ječná 2, Praha 2). Vede P. L. Armbruster SJ. Lze přijít i na část
programu. Obnova i katecheze jsou určeny také zájemcům mimo farnost.
Akce je zdarma a není třeba se předem hlásit.
Společenství dospělých bude 7. a 21. října od 20.00. Vede P. L. Armbruster.
Společenství křesťanského života: termíny nebyly před uzávěrkou upřesněny.
Společenství Mariiny legie se schází každé pondělí v klubovně č. 70. Čas nebyl
před uzávěrkou čísla upřesněn. Pravděpodobně v 18.30 hod.
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.
Studentské mše sv. s rytmickou hudbou jsou každou středu v 19 hod.
Opět díky JUDr. Zdeňce Ferešové začala druhou středu v měsíci právní poradna.
Od října nabízí svou pomoc také JUDr Jana Hercíková. Zabývá se především
rodinným právem. JUDr. Hercíková bude k dispozici ve středy mimo onu
druhou, vždy v 17-19 hod. V říjnu tedy 1., 15., 22. a 29.10. Oběma
právničkám děkujeme za ochotu a vyprošujeme Boží pomoc, zdraví a
požehnání jejich rodinám.
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, tel. 603 502 616.
Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v
rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují P. Josefa Čunka SJ
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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.

***
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce
Pondělí až pátek 6.15* 7.30
Sobota
6.30* 7.30
Neděle
7.00
9.00
11.00
*) s výjimkou srpna

17.30
17.30
17.30

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: 26.9. 2014
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