Zpravodaj
kostela sv. Ignáce v Praze
Ročník 23 • Vánoce 2014 - leden 2015
Vstoupil do dějin
Vánoce jsou jakýmsi přeléváním času.
My křesťané se radujeme z příchodu, svět
se loučí s rokem starým a osudově čeká
nový. Slaví výročí, aniž by se mohl z nich
poučit. Jakmile totiž něco ztratí Ducha,
stává se to bezduché, tedy bezpůvodní a
bezcílné. Křesťané, radujme se! Syn
vstoupil do dějin! Syn, k němuž směřuje čas
tekoucí od Otce i dějiny, které přelévá do
skutečné naděje (ne bezduchého nového
roku) Jeho království. Jsou před námi mnohé plány, především římský
synod o rodině; jak moc ta potřebuje, aby do ní vstupoval Pán života!
A budou opět mnohá výročí, např. Jana Husa. Ne vždy se poukazuje na
to, že následné hnutí bylo neseno touhou po úctě k Eucharistii. Naši
biskupové svolávají na 17. října Eucharistický kongres do Brna a volají
nás k přípravě společnou adorací a kontemplací Těla Kristova.
Prosím, abychom vztah k Eucharistii projevili maličkou aktivitou:
ochotou přinášet obětní dary! Týká se to ale především každého, kdo má
úmysl (intenci), prosbu k dané mši: jeden či více osob z rodiny mají
obětní dary přinášet jako projev opravdové touhy po vyslyšení proseb.
Je-li přítomná jen jedna osoba, nebo nemohou-li příbuzní, je třeba
požádat někoho z věřících o tuto službu; stačí na začátku mše svaté.

P. Josef Čunek SJ
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Děkujeme za pomoc všem dobrodincům a spolupracovníkům a přejeme
všem farníkům a návštěvníkům našich dvou kostelů milostiplné svátky
vánoční a požehnaný rok 2015!
Duchovní správa a celá jezuitská komunita

Obecný liturgický kalendář
Měsíc leden a s ním i nový kalendářní rok
2011 zahájí ve čtvrtek 1. ledna slavnost Matky
Boží Panny Marie, zasvěcený svátek
(s povinnou účastí na bohoslužbě). 2. ledna si
připomeneme sv. Bazila Velikého a Řehoře
Naziánského, biskupů a učitelů církve. Slavnost
Zjevení Páně oslavíme v úterý 6. ledna. Svátek
Křtu Páně v neděli 11. ledna ukončí vánoční
dobu a zahájí liturgické mezidobí. V sobotu 17.
ledna
si
v liturgii
připomeneme
život
sv. Antonína, opata. V neděli 18. ledna začne
každoroční týden modliteb za jednotu křesťanů, který potrvá až do
25. ledna. Ve středu 21. ledna bude památka sv. Anežky Římské, panny a
mučednice, v sobotu 24. ledna sv. Františka Saleského, biskupa a učitele
církve. Svaté biskupy Timoteje a Tita z prvokřesťanské doby si
připomeneme v pondělí 26. ledna. Památku sv. Tomáše Akvinského,
kněze a učitele církve, oslavíme ve středu 28. ledna. Leden pak
v liturgickém kalendáři uzavírá památka sv. Jana Boska, turínského kněze
a zakladatele kongregace salesiánů, v sobotu 31. ledna.

Jezuitský liturgický kalendář
V sobotu 3. ledna má Tovaryšstvo Ježíšovo svoji titulární Slavnost
Nejsvětějšího Jména Ježíš. V pondělí 19. ledna si připomene blahoslavené
Jakuba Salèse, kněze, a Viléma Saultemouche, řeholního bratra; Ignáce
de Azevedo, kněze, a druhy; Jakuba Bonnauda, kněze a druhy; Josefa
Imberta a Jana Cordiera, kněží. Všichni se stali mučedníky v době
rozdělení křesťanů za reformace nebo za Velké francouzské revoluce.
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Bohoslužby ve svátečních dnech u sv. Ignáce
Středa 24.12. Štědrý den
6.30 roráty, adventní mše svatá
7.30 poslední roráty; mše svatá
16.00 mše sv. – „vánoční“ pro rodiny s dětmi
24.00 půlnoční se zpěvy koled
25.12. HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
7.00 vánoční mše jitřní
9.00 vánoční mše sv. pro rodiny s dětmi
11.00 vánoční mše sv. - latinská
17.30 vánoční mše sv.
Hudební doprovod na mše sv. v 11 hod: František Xaver Brixi (1732-1771)
- Missa Pastoralis, Motetto Pastorale; Georg Friedrich Händel (16851759) - Aria z oratoria Messias: Recitativo a následný sbor; Jakub Jan Ryba
(1765-1815) - Již do Betléma spějme. Účinkují: L. Vernerová – soprán, J.
Tuková – alt, I. Diblík – tenor, M. Horák - bas, Svatoignácký sbor a
orchestr, řídí Ing. Jan Blabla.
26.12. SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA
7.00 mše sv. se zpěvem koled, 9.00 mše sv. pro rodiny s dětmi, 11.00 mše
sv. – latinská se zpěvem Adeste fideles, 17.30 mše sv. se zpěvem koled
27.12. sv. Jana, evangelisty
6.30 mše sv., 7.30 mše sv., 17.30 mše sv. s žehnáním vína
Neděle 28.12. SVÁTEK SVATÉ RODINY
7.00 mše sv. ze svátku, 9.00 mše sv. s obnovou manželských slibů
11.00 latinská mše, 17.30 mše sv. s modlitbou za manžele
Středa 31.12. sv. Silvestra
6.30 mše sv., 7.30 mše sv., 17.30 mše sv. na poděkování za uplynulý rok
23.00 ekumenická modlitba v kostele k uvítání Nového roku v rámci
setkání Taizé
Čtvrtek 1.1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE:
nedělní pořad bohoslužeb: 7.00; 9.00; 11.00; 17.30
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Bohoslužby o Vánocích v kostele sv. Štěpána
24.12 Štědrý den - 17.00 mše svatá, vánoční vigilie
25.12. HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
- 11.00 vánoční mše o narození Ježíše Krista
26.12. SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA
- 11.00 patrona kostela, poutní mše svatá
1.1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
- 11.00 mše svatá novoroční
Vánoční mše Jana Jakuba Ryby zazní 6. ledna při mši sv. v 17.30 a
koncertně od 19 hodin týž den. Dílo provede Základní umělecká škola,
Praha 7. Při mši svaté 18. ledna v 17.30 uslyšíme provedení Rybovy mše
od sboru Ignis.
„Pod stromeček“: Před rokem jsme v našem kostele takříkajíc dostali
k vánocům obnovené varhany. K letošním vychází kompaktní disk
improvizací pana varhaníka Vladimíra Roubala – především pro všechny
dárce na obnovu varhan, pak také všem zájemcům. CD bude k dostání
v sakristii a recepci rezidence.
Při všech mších v neděli 11. ledna (vč. večerní v sobotu) bude možno
přispět na Tříkrálovou sbírku pořádanou Českou katolickou charitou.
Děkuji všem, kteří se zapojili do projektu „Vánoce dál“. Děkuji,
Tereza Novotná
Od 24. prosince do 2. února je po celý den možnost návštěvy betléma.
K dispozici bude papírová figurka betléma – oslík. Po projití dalších
chrámů byste měli mít sestavený svůj papírový betlém.
Program v kostele sv. Ignáce od 27. 12. 2014 do 2. 1. 2015
v návaznosti na evropské setkání mladých - Taizé
29. prosince: 10:00-12:00, 15:00-16:30 bezplatné komentované
prohlídky kostela sv. Ignáce.
30. prosince: 9:00 ranní modlitba v rámci evropského setkání
mladých, 10:00-12:00 bezplatné komentované prohlídky kostela sv. Ignáce,
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13:00 polední modlitba v rámci evropského setkání mladých, 15:00-17:00
koncert „Sakrální hudba od baroka po současnost“. Viola a varhany, hraje
Pavel Ciprys z České filharmonie a Josef Kšica, varhaník v chrámu
sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
31. prosince: 9:00 ranní modlitba v rámci evropského setkání
mladých, 13:00 polední modlitba v rámci evropského setkání mladých,
10:00-12:00 bezplatné komentované prohlídky kostela sv. Ignáce. 15:00
vystoupení libanonského sboru, repertoár Taizé (nejisté, v jednání). 23:00
hod. modlitební bdění za mír v kostele a po něm „festival národů“
(silvestr). Máte-li chuť a možnost, prosíme o pomoc s pohoštěním.
2. ledna: 8:30 ranní modlitba v rámci evropského setkání mladých
11:00 mezinárodní setkání ignaciánské mládeže. Na programu budou
modlitby, sdílení, svědectví či prezentace společných projektů.
Komentované prohlídky kostela sv. Ignáce
Srdečně Vás zveme na bezplatné komentované prohlídky kostela sv.
Ignáce, které se uskuteční v rámci evropského setkání mladých.
Prohlídky se budou konat v následujících časech:
29. prosince: 10:00-12:00, 15:00-16:30
30. prosince: 10:00-12:00
31. prosince: 10:00-12:00
Prohlídky se zaměří na symboliku a teologický význam uměleckých
děl a návštěvníkům skrze krásu umění poodhalí krásu víry. K návštěvě
srdečně zveme všechny zájemce o sakrální umění, věřící i hledající, ty,
kteří se ptají po smyslu a chtějí se naučit vidět „více“. Chrámem Vás
provedou dobrovolníci z mezinárodního společenství Živé kameny (Living
Stones), které úzce spolupracuje s jezuitským řádem. Více se o projektu
můžete
dozvědět
na
webových
stránkách:
www.jesuit.cz,
pietrevive.altervista.org nebo na mailu: pietrevivepraga@gmail.com.
Mezinárodní setkání ignaciánské mládeže
V pátek 2. ledna se v návaznosti na evropské setkání mladých, pořádané
komunitou bratří z Taizé, v kostele sv. Ignáce od 11:00 uskuteční mezinárodní
setkání ignaciánské mládeže. Na programu budou modlitby, sdílení, svědectví
či prezentace společných projektů. Na setkání v kostele srdečně zveme i další
zájemce.
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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.

Setkání nad Starým zákonem
Poprvé se setkáme v úterý 6. ledna. V církevním kalendáři je tento den
slavnost zjevení Páně, kdy pravoslavní křesťané začínají slavit vánoce.
Budeme se zamýšlet nad třetí kapitolou proroka Sofoniáše, kde Hospodin
nejprve odsuzuje „nečisté a násilnické město,“ – verš 1, které nedůvěřovalo
Hospodinu, a ke svému Pánu se nepřiblížilo – verš 2. Není to tak trochu
jako s námi? Nejsme i my všichni nečistí před tváří Nejvyššího? Naštěstí
pro nás ale Bůh Jeruzalém omilostňuje: „ve tvém středu nechám chudý a
pokorný lid.“- verš 12. „ Zbytek Izraele už nebude činit nepravosti .“ - verš
13. A dále: „V onen den bude řečeno Jeruzalému: „už se neboj, Sióne, ať
už Tvé ruce nemalátní.“ verš 16. I nás Hospodin odsuzuje za naše četné
nepravosti. Ale jestliže svou vinu přiznáme, i nás omilostní.
Naše druhé setkání bude v úterý 13. ledna. Při tomto setkání budeme
rozjímat o Žalmu 19. – „nebesa vypravují Boží slávu a dílo Jeho rukou
zvěstuje obloha.“ Pomocí nám k tomu bude dílo významného židovského
kabalisty a kazatele ze šestnáctého století Mošeho Alšicha, ROMEMOT EL
– Vyvyšujme Boha, a jeho komentář ke knize Žalmů, konkrétně komentář
k tomuto Žalmu. Kniha ROMEMOT EL byla naposledy před válkou
vytištěna hebrejsky ve Vilniusu roku 1903. Tam se také narodil jeden z
nejvýznamnějších židovských filosofů, Emmanuel Lévinas, o jehož
některých myšlenkách, zvláště odpovědnosti za druhého člověka, budeme
při tomto setkání také rozjímat.
Naše třetí setkání bude v úterý 20. ledna. Při tomto setkání budeme
uvažovat nad vznikem vesmíru, jak jej nastiňuje islámská, židovská a
křesťanská mystika. Budeme tedy rozjímat nad prvními dvěma kapitolami
knihy Genesis, o dílech kabalistů, zvláště knihy Zohar a díle křesťanského
mystika Jakoba Böhmeho, dále o tom, jaký smysl má tento náš svět.
Všem účastníkům biblických hodin a všem farníkům sv. Ignáce a sv.
Štěpána přeji krásný nový rok 2015.
P. Josef Blaha SJ
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Naše varhany
V polovině prosince proběhla pravidelná servisní prohlídka našich
varhan. Prohlídku vykonala stejná firma, která varhany konstruovala. Tento
servis je firmou Kánský-Brachtl z Krnova – Krásných Louček garantován
v rámci desetileté záruky, kterou na naše varhany máme. Nejednalo se tedy
o nic neobvyklého. Dřevo a kov ve vlhku a klimatu kostela stále pracují,
proto dochází k drobným závadám, jako například rozladění některých
jednotlivých tónů nebo rezonování některých z nich. Na Vánoce jsou
varhany řádně připraveny a plně funkční.
Emanuel Vittek
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.
Nepodporujte prosím žebrání v kostele
Ještě jednou prosíme, nepodporujte svými finančními příspěvky
žebrání v kostele nebo u kostela. Jídlo a pití dostávají potřební mj. na
vrátnici naší rezidence. Více informací o jiných možnostech pomoci viz
např. internetové stránky praha.charita.cz nebo http://www.apha.cz/
bohosluzba-za-bezdomovce. Děkujeme za pochopení.

Drobná oznámení
Setkání u „velkého kafe“ bude v neděli 4. ledna po „deváté“ mši sv.
Pravidelná duchovní obnova pro dospělé bude v sobotu 3. ledna 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 v úterý 13. a 27.1. od 20.00. Vede P. L. Armbruster.
Společenství křesťanského života se sejde ... (termíny nedodány)
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.
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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. Svou pomoc nabízí také JUDr Jana Hercíková. Zabývá se
především rodinným právem. JUDr. Hercíková je 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.
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: 19.12. 2015

ZPRAVODAJ římskokatolického kostela sv. Ignáce • Ročník 23 • Leden 2015

8

