Zpravodaj
kostela sv. Ignáce v Praze
Ročník 22 • Listopad 2014
Očistec nebo reinkarnace ?
Průzkumy ukazují, že v převtělování věří mnoho Evropanů.
Křesťanský náhled za oponu smrti je vnímám jako krutý. Učení církve, že
každý má v tomto tak krátkém a těžkém životě zodpovídat za celou svou
věčnost, je (z neznalosti) odmítáno a mnozí sahají po asijských
moudrostech. Olivier Clément k tomu říká: „To, co se předkládá jako
východní pravda, je vlastně naše západní myšlení. Předpokládá se totiž
stěhování duše, mého trvajícího já. Ale v hinduismu a buddhismu do
dalšího života neprochází někdo, neboť buddhismus směřuje k nic a
hinduismus nezná osobu jako jedinečnost, ale jen univerzální já, jež si
pohrává samo se sebou. Proto jsou reinkarnace označovány jako peklo
Nicoty, trápení nesmyslného kola času. Reinkarnacionisté západu nám to
ale představují jako celkem vzato příjemné cestování s rozkošnou
přeměnou: manžel se stává manželkou, otec synem…
Tělo Kristovo zahrnuje však celé lidstvo a vytrhuje z nicoty. Církev
zahrnuje ty, kdo slouží a modlí se za život světa. Středem tohoto těla je
eucharistie. Mrtví nejsou mrtví. Modlíme se za ně a oni se modlí za nás.
Naše modlitba za zemřelé a jejich modlitba za nás (o niž prosíme
především světce) tvoří jakoby krev Kristova Těla. New Agem (současná
duchovnost bez Boha) zdůrazňuje zkušenosti channelingu, komunikace
s mrtvými. Skutečným channelingem není reinkarnace či spiritismus, ale
společná modlitba při mši svaté – vždyť na ní mají účast živí i zemřelí,
protože smrtí život nekončí. V nesmírné jednotě těla Kristova padají
hranice prostoru a času.“
Velká východní náboženství stojí na ztišení a kontemplaci. Křesťanství
k tomu ještě přidává studium a zodpovědnost. Když tedy Evropan ke
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svému intelektu připojí kontemplaci slova Božího, otevře se mu znovu živá
naděje, síla, která tento kontinent vyzvedla z cyklicity pohanství a strnulosti
východu k pokroku: kultuře, civilizaci a růstu Božího království.
P. Josef Čunek SJ

Obecný liturgický kalendář
První listopadový den, kdy církev slaví slavnost Všech svatých
(doporučený svátek), připadá letos na sobotu. Již v tento den odpoledne a
pak po celý následující den je možné získat plnomocné odpustky pro duše
v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání a
modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě
kostela modlitbu „Otče náš“ a Vyznání víry. V neděli 2. listopadu si pak
vzpomeneme na všechny věrné zemřelé.
V úterý 4. listopadu je památka sv. Karla Boromejského, biskupa (na obrázku). V neděli 9. listopadu
oslavíme svátek Posvěcení lateránské baziliky v Římě.
V pondělí 10. listopadu si připomeneme sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve. V úterý 11. listopadu je
památka sv. Martina, biskupa. Ve středu 12. listopadu
bude památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka a den
nato, ve čtvrtek 13. listopadu, si připomeneme českou
světici Anežku Přemyslovnu.
V pondělí 17. listopadu uctíme památku sv. Alžběty Uherské,
řeholnice. V pátek 21. listopadu oslavíme svátek Zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě. V sobotu 22. listopadu si připomeneme sv. Cecílii, pannu a
mučednici. Neděle 23. listopadu je poslední nedělí v liturgickém roce a
tedy bude slavností Ježíše Krista Krále. V pondělí 24. listopadu je
památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a jeho druhů, mučedníků.

Jezuitský liturgický kalendář
V pondělí 3. listopadu si připomeneme památku statečného odpůrce
nacistického režimu v Německu, bl. Ruperta Mayera, kněze. Ve středu
5. listopadu je svátek Všech svatých a blahoslavených Tovaryšstva
Ježíšova. V pátek 14. listopadu si připomeneme významnou postavu
sv. Josefa Pignatelliho, jezuity spojujícího „staré“ Tovaryšstvo, rozpuštěné
na nátlak evropských mocností v r. 1773, a „nové“ Tovaryšstvo, obnovené
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v r. 1814. Ve středu 26. listopadu bude památka sv. Jana Berchmanse,
řeholníka, a v sobotu 29. listopadu bl. Františka de Hoyos, kněze.
- V sobotu 29. listopadu 2014 od 9:30 do 16:30 hod. je možné vyrobit
si adventní věnec. Tvořit je budeme v sále Ignáce Raaba. Přineste si
svíčky, korpusy na věnec, drátky, ozdoby… Větve budou připraveny.
Věnce budou moci být posvěceny v neděli v kostele.
- V neděli 30. listopadu 2014 při mších sv. bude možnost posvěcení
adventních věnců, které budete mít doma. Kdo bude mít zájem, připraví
věnce dopředu k postrannímu oltáři dle pokynu kostelníků.
- Silvestr ve farnosti. Máte-li čas a chuť, zúčastněte se příjemného
večera tzv. Církevního silvestra, který bude v sobotu 22. listopadu 2014
v sále Ignáce Raaba od 19:30 hod. Letos bude zpestřen programem: „Večer
poezie a hudby“, verše – Milan Jan Erben, flétna – Barbora Rusnáková,
kytara – Adam Hermuth, který už byl před delším časem prezentován.
Chcete-li přispět dobrotami, jste vítáni.
- Katecheze (náboženství) pro maličké (batolata, předškoláky…)
s maminkami i miminky se koná v pátek od 9:30 do 11:00 hod. Program je
složen z krátkého vyprávění o Bohu, výtvarné činnosti, říkadel, pohádek,
zpívání… Maminky si mohou mezi sebou popovídat. Je připraveno zázemí
pro i nemluvňata.
- Katecheze (náboženství) pro děti je v tomto školním roce takto:
pondělí 16:15–17:15; úterý 15:00–16:00 nebo úterý 16:30–17:30 hod.
Děkujeme rodičům, kterým záleží na křesťanském vzdělávání dětí, že
je motivují k účasti na náboženství po celou základní školu. T. Novotná
Duchovní obnova pro manžele: Nabízíme prodloužený víkend na
jezuitské chatě v Malé Fatře 6. – 9.11: manželská duchovní obnova s
turistikou. Provází P. Josef Čunek. Informace a přihlášky do 5.11.
v zákristii nebo na adrese: ignác@jesuit.cz
Nabídka výuky zpěvu: Máte chuť si zazpívat, ale bojíte se? Chcete
přihlásit své děti a rozvíjet jejich schopnosti? Nabídka je určena pro
předškolní a školní děti, případně dospělé. Kde? Hudební sál kostela sv.
Ignáce. Kdy? Od listopadu. Kontakt: alzbeta.korcakova@gmail.com
Mešní intence pro r. 2015 se začnou zapisovat 1. prosince.
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O plnomocných odpustcích podrobněji
(část textu z katolik.cz/otazky/ot.asp?ot=2342):
Odpustek je odpuštění časného trestu od Boha za hříchy, odpuštěné již co do
viny (ve svátosti smíření). Odpuštění získává řádně disponovaný věřící po splnění
stanovených podmínek skrze činnost církve, která jako služebnice vykoupení
autoritativně rozděluje a přivlastňuje z pokladu zadostiučinění Krista a svatých.
(kán. 992 CIC) Smyslem odpustků není pouze pomoci věřícím odčinit tresty za
hřích, ale také povzbudit je ke skutkům zbožnosti, pokání a lásky.
Odpustek je částečný nebo plnomocný podle toho, zda osvobozuje z časného
trestu z části nebo úplně.

Podmínky získání plnomocných odpustků během „dušičkového týdne“:
1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“, určitě ne déle než 1 měsíc)
2. svaté příjímání (nejlépe v ten den)
3. modlitba na úmysl papeže (nejlépe v ten den)
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku, a to:
1. listopadu na Slavnost Všech svatých: v kostele nebo na hřbitově se pomodlit
modlitby Věřím v Boha, Otče náš a Sláva Otci.
2. listopadu v den Památky všech věrných zemřelých: totéž, tedy v kostele nebo
na hřbitově se pomodlit modlitby Věřím v Boha, Otče náš a Sláva Otci.
Od 25.10. do 31.10 (nově) a od 3.11. do 8.11.: pouze na hřbitově se pomodlit
modlitby Věřím v Boha, Otče náš a Sláva Otci (na rozdíl od předešlých dvou dní je
získání odpustků vázáno pouze na návštěvu hřbitova). (Mgr. Petr Šikula)
Část textu z http://zivotfarnosti.hyperlink.cz/zivot10.13.htm:
1. Svatá Terezka napsala: „Pochopila jsem, že nejlepším odpustkem je láska.“
Skutečně to, co pomáhá nám, našim blízkým i zemřelým, je jen a výhradně
intenzita našeho spojení s Kristem. Všechno ostatní je druhořadé.
2. Bůh může zajisté pomáhat komu chce a kdy chce. Ví však, že nás tím potěší,
když nám dovolí spolupracovat s ním.
3. Duše v očistci nejsou proto, že by jim nebylo odpuštěno, ale že tady na zemi
chybí nějaké dobro, které byly povinny udělat, a kde není dobro, šíří se zlo (Zlo je
nedostatek dobra - sv. Augustin). Proto můžeme zemřelým pomáhat právě my,
když uděláme, s pomocí Boží, něco dobrého navíc – získáme plnomocné odpustky.
4. Církev stanoví určité podmínky a má při tom i pedagogický záměr.
Upozornit na něco a rozšířit určitou praxi, např. návštěva hřbitova, čtení písma,
modlitba růžence atd. Je možné získat plnomocné odpustky jen jednou za den.
Není tedy smysluplné chodit na hřbitov vícekrát za den.
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5. Komu svoji snahou získat plnomocné odpustky pomůžeme, je už na Bohu.
To znamená, že je nemůžeme přivlastnit nějaké konkrétní duši. Bůh pomůže
například tomu, komu ten, za kterého se modlíme, nějakým způsobem ublížil. Má
se za to, že získáním plnomocných odpustků vysvobodíme jednu konkrétní, nám
často neznámou duši z očistce.

Podzimní výlet
V sobotu 25.10.2014 se uskutečnil podzimní výlet našeho společenství,
tentokrát do severních Čech. Naše první zastávka byla v městečku Třebívlice,
v muzeu Ulriky von Levetzow. Od paní průvodkyně jsme si vyslechli (mnohým)
známou historii o tom, jak se do sedmnáctileté Ulriky zamiloval Johan Wolfgang
Goethe, kterému v té době bylo 72 let. Ulrika jeho nabídku k sňatku odmítla.
Nikdy se nevdala. Méně známé ovšem je, že se dožila téměř 95 let a rozhodně to
nebyla hloupoučká naivka, jak nám ji mnohdy prezentují filmoví tvůrci, ale
vzdělaná a inteligentní žena, která podporovala charitu.
Při krátké zastávce ve městě Bílina jsme si prohlédli kostel sv. Petra a Pavla.
Bílina je tradičně spojena s produkcí minerálních vod (Bílinská kyselka). Bývala i
významným lázeňským městem, po roce 1989 však byly lázně uzavřeny pro
ekonomickou nevýhodnost jejich provozu.
Dalším bodem našeho programu byl zámek v Duchcově. Posledních 13 let
svého života zde jako společník a knihovník hraběte Josefa Karla Emanuela
z Valdštejna strávil slavný svůdník a světoběžník Giacomo Casanova. Jeho pobyt
na Duchcově zřejmě nebyl příliš šťastný, nelíbilo se mu zdejší podnebí, zdejší
jídlo, ani zdejší služebnictvo, které mu provádělo nejrůznější naschvály. Casanova
se dokonce rozhodl odejít, protože ale nikde nenašel vhodnou práci, vrátil se zpět
na Duchcov. Na zámku se dochovalo křeslo, ve kterém údajně Casanova zemřel.
Podle legendy se každý muž, který se do křesla posadí, stane v loži stejně zdatným,
jako tento slavný milovník. Pro své značné opotřebení je dnes křeslo k užívání
nezpůsobilé a pravdivost legendy tak nemůžeme potvrdit ani vyvrátit. Poblíž
zámku se nachází barokní kostel Zvěstování P. Marie. V květnu 1945 byl vypálen
Rudou armádou a do dnešních dnů nebyl obnoven.
Z Duchcova jsme se přesunuli do cisterciáckého kláštera v Oseku. Klášter byl
založen ve 12. století, původní románský klášterní kostel byl později přestavěn
v barokním slohu. Za pozornost stojí gotická křížová chodba a především kapitulní
síň s otočným kamenným čtenářským pultíkem, který je vytesán z jednoho kusu
kamene. Během totality klášter sloužil jako internační tábor nejprve pro řeholní
kněze a později pro řeholnice. Po roce 1990 začali v klášteře opět působit
cisterciáci, od roku 2006 však mnišská komunita v klášteře není a funguje pouze
společenství oblátů kláštera.
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Následovalo Muzeum českého granátu v Třebenicích. K vidění je zde stálá
expozice těžby a zpracování českého granátu a také kolekce historických i
současných šperků z českého granátu, včetně sady šperků Ulriky von Levetzow.
Na závěr jsme se ještě krátce zastavili před třebenickou farou, kde byl v září
2004 zavražděn P. Ladislav Kubíček.
Děkujeme P. Noskovi a paní profesorce Šumberové za organizaci výletu.
Ivana Pavlečková
Pozn. redakce: Fotografie na webové galerii lze najít ZDE. Fotografií není
mnoho, protože na zámku v Duchcově i v klášteře v Oseku nebylo dovoleno fotit.

Setkání nad Starým zákonem
Poprvé se setkáme v úterý 4. listopadu a budeme rozjímat nad 45. kapitolou
proroka Izaiáše – zvláště nad počátečními prvními osmi verši, kde Hospodin
označuje za svého mesiáše – pomazaného – perského krále Kýra (Iz 45,1), který
roku 549 před Kristem porazil Babylón a dovolil Židům, aby se vrátili do izraelské
země. Proč se ale Židé dostali do babylonského zajetí? Bylo to kvůli modloslužbě.
Modloslužba znamená sloužit namísto živému Bohu modlám. O tom svědčí nejen
kniha proroka Jeremiáše, ale i další knihy – Ozeáše, a další. Můžeme si říct, že to
se nás dnes netýká – nesloužíme bohům z kamene, ze stříbra nebo ze zlata. Ale
sloužíme často penězům, slávě, titulům, sexualitě, atd. Významný francouzský
filosof dvacátého století Lévinas napsal článek, Opovrhování Tórou jako
modloslužba. Ano, jestliže opovrhujeme Božím slovem a neřídíme se jim, jsme
modláři i my.
Naše druhé setkání bude v úterý 11. listopadu a u tématu modloslužby ještě
zůstaneme: budeme tentokráte rozjímat nad 44. kapitolou proroka Izaiáše, kde se
mluví o tom, jak modly nemohou spasit Izrael a lidstvo. V sedmnáctém verši této
kapitoly říká modlář modle, kterou vyrobil: „Zachraň mne, vždyť jsi můj Bůh.“ V
této kapitole se jasně zdůrazňuje, že kromě Hospodina, který je První i Poslední,
není spása.
Naše třetí setkání, které bude v úterý 18. listopadu bude poněkud netradiční a
nebude se týkat jenom hebrejské Bible, ale i světových náboženství, jak se dívají
na otázku spásy a vykoupení – nezůstaneme jenom u tří abrahámovských
náboženství, ale podíváme se i na buddhismus a náboženství Asie, stejně jako na
rané midraše judaismu o vykoupení. Proto toto sekání bude o něco delší. Po spáse
– vědomě či nevědomě – touží každý člověk, a podle teologie svatého Pavla i
každý živý tvor. To je nakonec vyjádřeno i v Žalmu : doufej, Izraeli v Hospodina,
neboť u něj je nesmírná láska, vždyť jen u Něj je vykoupení. On vykoupí Izraele ze
všech jeho provinění (Ž 130,7-8).

P. Josef Blaha SJ
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Tip do vaší knihovny
Jan Dobraczyński: Boží přítelkyně - příběh o Terezii z Avily.
Nakladatelství Paulínky, 2012.
Kniha je román, což znamená, že si autor dovolil tvořit fiktivní dialogy
a vlastní charakteristiky. Události jsou však skutečné - zrekonstruované na
základě Tereziiných dopisů. Pokud jde o tajemství Tereziina duchovního
života, autor jej vylíčil tak, jak uměl. Terezii můžeme sledovat od dětství a
mládí, kdy jí nechyběla hluboká víra v Boha, ale zároveň hrůza plynoucí
z představ o životě v kláštěře. Její životní cesta je plná větších či menších
bojů při zakladatelské a reformní činnosti, a to i s „vlastními“ v církvi, kde
nepochopení tolik bolí. Nic nechtěla zavádět násilím, ale také nikdy na nic
nerezignovala. Tato kniha vypráví o životě naplněném, v němž nechyběl
ani smích a radost.
Jana Laudátová

Drobná oznámení
Setkání u „velkého kafe“ bude v neděli 9. listopadu po „deváté“ mši sv.
Pravidelná duchovní obnova pro dospělé bude v sobotu 1. listopadu 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 4. a 18. listopadu od 20.00. Vede P. L. Armbruster.
Společenství křesťanského života se sejde 11. a 25. listopadu a 9. prosince, vždy
v 18.15 hod. v místnosti č. 70.
Společenství Mariiny legie se schází každé pondělí v klubovně č. 70 v 17.30 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.
Právní poradna je k dispozici druhou středu v měsíci díky JUDr. Zdeňce
Ferešové. 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. 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.
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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 plakátech nebo 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: 31.10. 2014
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