Zpravodaj
kostela sv. Ignáce v Praze
Ročník 22 • Prosinec - advent 2014
Přišel příchod
I takto zvláštně by se dal vystihnout fakt,
že tu opět máme advent, adventus, tedy
příchod. Dobu, kdy si připomínáme někdejší
očekávání prvního i současné očekávání
druhého příchodu Vykupitele (v chudobě v Betlémě a ve slávě na konci časů).
Adventní doba není sice dobou postní, ale k určité větší usebranosti
a uměřenosti nás přece jen zve. Leccos nám diktuje doba a její tempo,
případně zaměstnání a jeho požadavky, ale přesto není vše mimo naši
kontrolu. Když se zeptáme sami sebe a našeho Pána, co je možné udělat
pro zjednodušení, zklidnění nebo naopak oživení našeho programu a
ducha, určitě nějaký dobrý nápad přijde.
Co se týče našeho společenství, bude advent probíhat ve znamení
vícera akcí. Nepřehlédnutelnou událostí už je setkání mladých pořádané
na přelomu roku komunitou z Taizé. Je to akce ekumenická a tudíž ne
všichni musí být celé myšlence přátelsky nakloněni. Když však
uvážíme, že jedním z prvních ekumenických počinů bylo svorné
pustošení Říma španělskými katolickými a německými luteránskými
vojáky v roce 1527 (tedy deset let před příchodem sv. Ignáce a jeho
prvních druhů do Říma), mají se i případní kritici z čeho radovat - tak
hrozné to letos v Praze nebude. O dalších aktivitách např. pro děti se
dozvíte na dalších stránkách. Přejeme všem požehnaný advent.
P. Ladislav Nosek SJ
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Obecný liturgický kalendář
První nedělí adventní 30. listopadu začne nový liturgický rok.
Liturgická barva adventu je fialová a vyjadřuje vážný charakter této doby,
která je časem přípravy na narození Páně a uvědoměním si, že čekáme na
Kristův druhý příchod na konci dějin. Pod vážnou slupkou adventu se však
skrývá poselství naděje a radostného očekávání. Při ranních bohoslužbách
se proto zpívají tzv. roráty.
V sobotu 6. prosince je liturgicky nezávazná, ale obecně slavená památka
sv. Mikuláše, biskupa. V pondělí 8. prosince je slavnost Panny Marie
počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Sobota 13. prosince bude patřit
památce sv. Lucie, panny a mučednice.
Vánoční období začne vigilií Narození Páně ve středu 24. prosince večer
a potrvá do svátku Křtu Páně v neděli 11. ledna. Mezi tím si v pátek 26.
prosince připomeneme sv. Štěpána, prvomučedníka a patrona naší farnosti,
27. prosince sv. Jana, apoštola a evangelistu. V neděli 28. prosince
oslavíme svátek Svaté rodiny a v poslední den měsíce si tradičně
připomeneme sv. Silvestra I., papeže.

Jezuitský liturgický kalendář
Hned první prosincový den, který letos připadá na pondělí, si připomeneme památku sv. Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů,
anglických mučedníků.
Ve středu 3. prosince oslavíme svátek sv. Františka Xaverského (15061552), kněze. Narodil se na zámku Xavier v baskické rodině. Během svých
studií v Paříži se setkal se sv. Ignácem z Loyoly a stal se jedním z jeho
prvních druhů, kteří se zasvětili Bohu na Montmartru r. 1534. Z pověření
papeže Pavla III. a portugalského krále se 7. dubna 1541 vydal do Indie a
po třinácti měsících přistál v městě Goa. Působil mezi lovci perel na
jihovýchodním konci Indie, na Cejlonu, na Malajském poloostrově a na
Molukách. Roku 1549 opustil Malakku v Malajsku a odebral se do
Japonska. Roku 1552 se rozhodl odcestovat do Číny, aby i tam mohl
misijně působit. Čína ovšem v té době pod přísnými tresty zakázala příjezd
jakýchkoliv cizinců do země. Portugalská loď Františka vysadila na ostrově
San Čoan poblíž Kantonu, kde 3. prosince 1552 zemřel. Je patronem
misionářů.
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Upozornění: Vánoční pořad bohoslužeb nebyl zapomenut, vyjde jako
obvykle ve Zpravodaji předvánočním.
 Svatý Mikuláš s anděly přijde do naší farnosti v pátek 5. 12. 2014
v 16:30 do Družinské kaple (vchod Ječná 2). Program je připravován pro
děti cca na 60 minut. Začínáme skutečně v 16:30 hod. (přicházet je možné
od 16 hod.). Balíčky pro děti (pro všechny stejné) budou připravené za
dobrovolný příspěvek. Prosím rodiče dětí např. s bezlepkovou dietou, aby
mne kontaktovali.
 Ve spolupráci s městskou částí je nabízen projekt „Vánoce dál“, který
v minulých letech proběhl úspěšně v několika farnostech. I v našem okolí
se nalézají rodiny v sociální nouzi, které nemají prostředky k tomu, aby
mohli koupit byť i ten nejmenší dárek. Pojďme se zapojit a pomoci tak
dětem ze sociálně slabých rodin v našem okolí, aby také u nich byly pod
stromečkem dárky. Asi čtyřicet dětí už o dárek napsalo Ježíškovi. Od první
do druhé neděle adventní najdete v sakristii seznam dárků (přání dětí). Stačí
si vybrat dárek, zapsat se do seznamu, dárek koupit a přinést ho do
sakristie. Dárky poté budou ve spolupráci s městským úřadem předány
rodičům dětí. Případné dotazy směřujte na pastorační asistentku.
 Během první neděle adventní začaly děti dostávat malé knížečky
„Liturgie pro děti – cyklus B“. Tento materiál pro ně vytvořili Marie a
Josefína Nedbalovy ve spolupráci s Katechetickým střediskem
Arcibiskupství pražského. Jsou to barevné osmistránkové knížečky
s aktuálními texty bohoslužby slova pro neděle, slavnosti a svátky,
s příběhem a hádankou. Tyto knížečky budou děti dále používat při
katechezích. K nim je možné dokoupit desky, aby se dětem knížečky lépe
uchovávaly (v sakristii za 60,- Kč). Děti tak budou mít za čas sestavený
výběr liturgických textů – svou bibli s textem používaným v liturgii. Kdo
byste si přál tento materiál získat pro své děti a vnoučata nechodící k nám
do kostela, je možné materiály zakoupit v sakristii či si je objednat na
liturgieprodeti@gmail.com.
Více
informací
najdete
na
www.liturgieprodeti.estranky.cz/
 V našem kostele začneme s dětmi hrát DOBROVOLNOU HRU „Tajný
kamarád“. Hra je zpracována na základě „Liturgií pro děti“ a je možností
jak zapojit do života farnosti děti, které už nebo ještě nechodí na katechezi.
Níže jsou uvedená pravidla hry – případné dotazy směřujte na Terezu
Novotnou. Pravidla: Ahoj, pokud chceš hrát s námi: 1. Na papír napiš
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odpověď na hádanku z knížečky „Liturgie pro děti“ (můžeš napsat i
odpovědi z více nedělí najednou); 2. Připiš své jméno a příjmení; 3. Vhoď
do krabice označené „Pošta pro tajného kamaráda“ (je umístěná v knihovně
za sakristií i v sále Ignáce Raaba); 3. Za týden si z krabice „Pošta pro
kamarády“ vyzvedni svůj dopis; 4. Ke hře se můžeš připojit kdykoliv;
5. Mohou hrát i děti, které nepíší (pravidla si domluvíme individuálně
s rodiči).
 Zveme na Katecheze (náboženství) pro maličké (batolata,
předškoláky…) s maminkami i miminky. 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.
V pátek 9:30 – 11:00 hod. v sále Ignáce Raaba (Ječná 2, Praha 2). Případné
dotazy u Terezy Novotné.
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
Každou adventní neděli bude v 18.30 - 19h v Družinské kapli
adventní ztišení s ikonami. Vede P. Josef Čunek SJ.
Mešní intence pro r. 2015 se zapisují od 1. prosince.
Dny důvěry - setkání Taizé
Na konci tohoto roku přijedou desetitisíce mladých lidí ze všech
evropských zemí i z dalších světadílů do Prahy a zúčastní se zde
evropského setkání mladých „Dny důvěry“, které se uskuteční od 29.
prosince 2014 do 2. ledna 2015 a které v některém z evropských měst
pořádá každoročně komunita z francouzského Taizé. V rámci
předprogramu probíhají „modlitby Taizé“ i v našem kostele vždy v pondělí
v 19.15 hod. Stále se také hledají jedinci či rodiny ochotní přijmout někoho
z poutníků pod svou střechu nebo jen pozvat na novoroční oběd. (Pro
zajímavost, počet účastníků ubytovaných jen v prostorách při kostele sv.
Ignáce a v Ječné 2 se už blíží číslu 100, ale stále je třeba mnoho míst pro
účastníky sehnat). Je možné se přihlásit v sakristii nebo přímo na webu
setkání www.taizepraha.cz, kde lze také najít všechny další informace
ohledně programu apod.
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Setkání nad Starým zákonem
Poprvé se setkáme v úterý 2. prosince. V církevní době to bude už
v adventní době. Adventní doba je očekáváním příchodu Mesiáše –
křesťané slaví narození Ježíše Krista o Vánocích – jednu z nejkrásnějších
meditací o Vánocích napsala Židovka, která konvertovala ke katolicismu,
Edita Steinová (vydalo Karmelitánské nakladatelství). Adventní doba pro
Církev ale také znamená symbol Ježíšovy Matky, Panny Marie. Panna
Maria byla dcerou židovského národa – a i české ženy, ženy v Evropě a
v celém světě mají svou důstojnost, kterou vidíme v dnešní době brutálně
pošlapanou a znásilněnou například v tzv. islámském státě, ale i jinde ve
světě. Budeme proto rozjímat o jednom z nejkrásnějších motivů ženství
v hebrejské Bibli, v knize Přísloví, ve 31. kapitole, verších 10 – 31. Národ,
ze kterého vzešla většina osobností Starého i Nového zákona, izraelský
národ, na Mesiáše čeká – právě shora zmíněnou pasáž z knihy Přísloví se
Židé modlí každý pátek na konci modlitby k sabatu. Mesiáš v rámci křesťanství znamená střed historie, v judaismu znamená mesiášská doba završením a konec dějin. Kromě shora uvedené pasáže z knihy Přísloví budeme
přemýšlet i o stavu židovsko-křesťanského dialogu ve světě i u nás.
Naše druhé setkání bude v úterý 9. prosince. Při tomto setkání budeme
uvažovat nad Žalmem 96, „zpívejte Pánu novou píseň.“ Budeme si všímat
zvláště výkladu jednoho z předních židovských mystiků ze šestnáctého
století, Mošeho Alšecha, který zdůrazňuje ve výkladu tohoto Žalmu
důležitost vykoupení pro Izrael i pro celé lidstvo.
Naše třetí setkání, které bude v úterý 16. prosince. Budeme rozjímat
nad Žalmem 34, kde se píše: „Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.“
V listu apoštola Pavla Titovi ve vánoční čas, který se v době mého dětství
četl na štědrý večer, se píše, „projevila se Boží dobrota.“ Budeme uvažovat
nad Boží dobrotou ve vánoční čas, kdy se Bůh dává všem lidem, a také
nad tím, že v rámci platonské filosofie je Bůh pravda, krása a dobro.
Je Bůh i pro nás Bůh krásný, pravdivý a dobrý? Děláme i my pro ty
druhé něco krásného a pravdivého a také, zvláště ve vánoční době, kdy se
tolik lidí cítí samo, činíme i pro tyto lidi něco dobrého?
Všem účastníkům biblických hodin, všem farníkům svatého Ignáce a
svatého Štěpána přeji krásné a požehnané vánoce.
P. Josef Blaha SJ
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Přinášení obětních darů
Bylo by velmi dobré, aby obětní dary při mši svaté přinášeli ti, na
jimiž daný úmysl je sloužena mše svatá. Prosíme je proto, aby se této úlohy
s odvahou ujímali a už ke konci přímluv se ke stolku s dary postavili, a
ostatní prosíme, aby jim v takovémto případě vykonání této služby
přenechali. Děkujeme.
Nepodporujte prosím žebrání v kostele
Znovu důrazně prosíme, abyste svými finančními příspěvky nepodporovali žebrání v kostele nebo u kostela. Nejedná se o konstruktivní pomoc
(leckdy spíše pomoc k alkoholismu, k udržování nedobrého stavu, případně
k dobrému bydlu šéfů žebracích mafií), a zbytečně to komplikuje naši
snahu vyhnout se tomu, aby se z kostela sv. Ignáce - mimochodem majetku
Magistrátu města Prahy - stalo vyhlášené žebrací místo a neoficiální
ubytovna. Podobně upozorňujeme, že před kostelem sv. Ignáce není
oficiální prodejní místo časopisu Nový prostor a že jeho prodejci musí být
navíc viditelně označeni oficiální průkazkou.
Komu leží osud lidí bez domova mimořádně na srdci, může se
zúčastnit např. mše svaté za přežití zimy, kterou v pondělí 22. prosince
2014 od 14 hodin pořádá Arcidiecézní charita Praha přímo v Azylovém
domě sv. Terezie v Pernerově ulici č. 20 pro lidi bez domova, kde se může
seznámit s (nejen tam) poskytovanou péčí a informovat se o dalších
možnostech pomoci (viz http://praha.charita.cz/akce/mse-za-preziti-zimylidi-bez-domova/). Jinou možností je nabídnout - při zvážení
bezpečnostního rizika - společný menší nákup potravin apod. O toto však
dotyčným asi moc nepůjde, protože jídlo a pití, pořizované z prostředků
komunity SJ, je k dispozici a také hojně vydáváno na vrátnici naší
rezidence v Ječné 2. Což - jinak řečeno - znamená, že i finančním
příspěvkem na tuto aktivitu je možno podpořit lidi bez domova. V kostele a
u kostela prosíme nikoliv. Děkujeme za pochopení.
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Tip do vaší knihovny
Viktor E. Frankl: Prožitek hor a zkušenost smyslu.
Cesta 2014.
Tuto útlou knihu můžeme prvoplánově vnímat jako meditace
o horolezectví. Zároveň text lze chápat jako autobiografii, pokus o vyprávění vlastního životního příběhu. Zálibu autora v horolezectví můžeme chápat
jako metaforu jeho vlastního života.
V životě - podobně jako ve skalní stěně - existuje cíl, kterého má smysl
dosáhnout. I zde po nás okolnosti žádají víc, než se zdá být v našich silách.
I zde nás čeká ten poslední krok - a pak nádherný pohled z vrcholu.
„Obvykle vidíme jen strniště pomíjivosti, tím však zároveň přehlížíme ty
plné stodoly uplynulého bytí, do nichž jsme sváželi životní úrodu.“ Hluboké myšlenky o horolezectví jsou doplněny působivými snímky. Záměrem
autora bylo podat osobní vyznání lásky k horám a tak lze závěrečná slova
knihy chápat jako motto jeho úvah. Je jistě symbolické, že následující slova
jsou vytesána na skalním útesu v Alpách: „Jasné dny nepláčou, že skončily,
ale usmívají se, že byly.“
Jana Laudátová

Drobná oznámení
Setkání u „velkého kafe“ bude v neděli 7. prosince po „deváté“ mši sv.
Pravidelná duchovní obnova pro dospělé bude v sobotu 6. prosince 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 2. a 16. prosince od 20.00. Vede P. L. Armbruster.
Společenství křesťanského života se sejde 9. prosince 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
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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 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: 28.11. 2014
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