Zpravodaj
kostela sv. Ignáce v Praze
Ročník 23 • Únor 2015
Půst
Poměrně brzy letos vstoupíme do postní doby,
konkrétně 18. února. Po odečtení nedělí a přičtení
dvou dní velikonočního tridua, Velkého pátku a
Bílé soboty, činí počet postních dní 40 symbolický počet odkazující na 40 dní Ježíšova
půstu, 40 dní potopy a 40 let putování izraelského
národa pouští před vstupem do zaslíbené země.
Přikázání přísného postu se vztahuje jen na Popeleční středu a Velký
pátek, ale nějaká forma půstu má provázet celou tuto dobu. Přičemž
platí, že kromě pasivní formy (odřeknutí se něčeho) existují i aktivní
způsoby prožívání postní doby, tedy dělání něčeho navíc. K dobrým
zvykům patří také to, že peníze ušetřené díky nižší spotřebě se věnují,
alespoň třeba z části, na dobročinné účely. Při odříkání pak pamatujme
na to, že kromě nezdravých sladkostí nebo uzenin existuje i nezdravé
trávení volného času. Omezení či lepší vymezení užívání televize,
počítače, tabletu, chytrého telefonu nebo obecně internetu může být jak
těžší, tak i potřebnější a užitečnější formou půstu než cokoliv jiného.
Obecně platí, že dobře prožitý a dobře motivovaný půst neznamená
umenšení života, ale jeho očištění a otevření něčemu většímu a
hlubšímu, než jsou prchavé smyslové vjemy a zážitky. Kéž je právě toto
ovocem postní doby i letos a kéž máme co přidat jako malý bonus
k modlitbám za tolik narušovaný mír ve světě.
P. Ladislav Nosek SJ
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Obecný liturgický kalendář
Únorový liturgický kalendář zahájí
v pondělí 2. února svátek Uvedení Páně do
chrámu, tzv. „Hromnice“, kterým si připomínáme událost z Lk 2,22-40: Malého
Ježíše představili Hospodinu v jeruzalémském chrámě a obětovali za něj pár
hrdliček nebo holoubat. Při této příležitosti
se malý Ježíš setkává se starcem Simeonem
a prorokyní Annou. V úterý 3. února je nezávazná památka sv. Blažeje,
biskupa a mučedníka, při níž se uděluje svatoblažejské požehnání. Ve
čtvrtek 5. února si připomeneme sv. Agátu, pannu a mučednici. V úterý 10.
února je památka sv. Scholastiky, panny, sestry sv. Benedikta. Ve středu
11. února je památka Panny Marie Lurdské a zároveň je to Světový den
nemocných. Na 18. února připadá letos Popeleční středa a s ní i začátek
postní doby.
Popeleční středa je dnem přísného
půstu, tzn. není dovoleno jíst pokrmy
připravené z masa teplokrevných zvířat
(savců a ptáků) a dosyta se smí najíst jen
jednou za den. Ostatní dávky se výrazně
krátí. Tento přísný půst jsou povinni
zachovávat dospělí od dokončeného 18.
do dokončeného 59. roku věku. Mladiství od 14. do 18.
roku a starší nad 59 let se mají v tyto dny zdržet jen
masitých pokrmů, ale dávku si nemusí krátit. Nemoc,
těžká tělesná práce a jiný podobný vážný důvod od
újmy v pokrmu osvobozují. Stravování ve veřejných
zařízeních zde omluvou není, naopak lze i tuto
příležitost využít ke svědectví o své víře.

Jezuitský liturgický kalendář
Ve středu 4. února si připomeneme památku jezuitských misionářů,
umučených pro víru v Krista v zámořských misiích v Indii a na
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Madagaskaru – sv. Jana de Brito, kněze, a bl. Rudolfa Acquavivy, kněze,
a druhů. Na pátek 6. února připadne památka mučedníků sv. Pavla Mikiho,
kněze, a druhů; bl. Karla Spinoly, Sebastiana Kimury, kněží, a druhů.
Byli popraveni v Nagasaki během vlny pronásledování křesťanských
misionářů v roce 1597.
Tradiční Tříkrálová sbírka České katolické charity vynesla letos
v Praze celkem 2 716 622 Kč, v kostele sv. Ignáce a sv. Štěpána 42 889 Kč
(minulý rok 41 376 Kč). V celé pražské arcidiecézi se vybralo 5 137 022
Kč (1390 pokladniček). Nejvíce se vybralo v arcidiecézi olomoucké, 23
865 566 Kč (5081 pokladniček), v diecézi brněnské 20 990 625 Kč (4336
pokladniček). Celkově vynesla sbírka 89 306 636 Kč, viz
www.trikralovasbirka.cz/vysledky/. Všem příznivcům a dárcům upřímně
děkujeme!
Charita u sv. Ignáce informuje: Příjmy v r. 2014 činily 35 237 Kč.
Zahrnovaly příjmy z Tříkrálové sbírky ve výši 26 895 Kč (65% vybrané
částky) a zůstatek z loňského roku 8 342 Kč. Výdaje v r. 2014 byly: 22 800
Kč adopce na dálku, 3 600 Kč projekt Charity Ostrava „Důstojný život“
(pomoc na Ukrajině), 4 000 Kč výpomoc potřebným lidem z farnosti.
Celkem činily výdaje v r. 2014 30 400 Kč. Na činnost Charity u sv. Ignáce
(Chasig) v r. 2015 byl převeden zůstatek 4 837 Kč. Sbírka na Chasig bude
učiněna dle potřeby během roku.
Zdeněk Dubský
Během postní doby bude postavena maketa Golgoty a bude možné si
brát papírové křížky s úkoly… však to znáte. Hledáme dobrovolníky, kteří
by připravili křížky pro celou farnost. Jak pomoci? Přijďte do sakristie, kde
si vezmete libovolný počet archů s vytištěnými křížky, které je třeba
vystřihnout, slepit… Nebojte se, bude-li nás víc – není to těžká a strašná
práce.
28.-29. března bude probíhat akce pro děti „Co se stalo o
velikonocích“. Setkání se bude konat v sále Ignáce Raaba. Cílem je
přiblížení událostí velikonoc dětem. V příštím Zpravodaji budou bližší
informace.
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
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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 (tenovo@seznam.cz).
O první neděli postní, 22. února, budou na mši sv. v 17.30 uvedeni naši
katechumeni mezi čekatele křtu.
Upozorňujeme, že jedním z vhodných předsevzetí pro postní dobu je začít
včas chodit na nedělní bohoslužby v těch případech, kdy se z pozdního
přicházení stal zvyk a kdy se nejedná o občasný jev způsobený objektivními
překážkami. Povinností je účastnit se v neděli celé mše svaté.

Setkání nad Starým zákonem
Poprvé se setkáme v úterý 3. února. Společným textem křesťanů a Židů
je Hebrejská Bible. Křesťanství vidí nápravu hříchu Adama a Evy –
(Genesis, třetí kapitola) – v příchodu Ježíše. Judaismus vidí ve třetí
kapitole knihy Genesis začátek zla, které satan uvrhl na svět, ale křesťanské
a židovské řešení otázky, jak z bídy hříchu ven, je zcela odlišné – křesťané
to vidí v příchodu Ježíšově a ve svátosti křtu, kterým je křesťan naroubován
na kmen, kterým je Ježíš, rabínská tradice vidí nápravu v události, kdy Židé
přijali Tóru na Sinaji. Kabala Izáka Lurii ale vidí – podobně jako
křesťanství – ve třetí kapitole knihy Genesis základní text pro pochopení
Bible, jak o tom píšou mnohé knihy rabína Chajima Vitala, jako např.
Ša’arej Kduša (Brány svatosti) a jeho komentář k Bibli, Sefer ha likutim a
Ša’ar ha psukim – (luriánské komentáře Tóry). Při tomto setkání se
zamyslíme nad těmito dvěma koncepcemi spásy – které vidí křesťanství
v události spásy, která se stala v Ježíši, luriánská kabala naopak vznikla po
vyhnání Židů ze Španělska roku 1492 a je reakcí na toto vyhnání.
Z porovnání obou těchto teologických systémů se můžeme poučit mnoho
nejenom o třetí kapitole knihy Genesis, ale i o stavu židovsko –
křesťanského dialogu.
Naše druhé setkání bude v úterý 10. února. Při tomto setkání budeme
probírat Žalm 80 – Slyš, Pastýři Izraele, skvěj se září ty, který trůníš nad
cheruby. Budeme vycházet z výkladu významného rabína v Safedu v
Galileji v šestnáctém století, rabi Moše Alšecha, který žil svatý život.
Krom toho napsal významné a teologicky velmi podnětné komentáře k celé
hebrejské Bibli.
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Naše třetí setkání bude v úterý 17. února. Ve středověku řešila
muslimská, křesťanská i židovská filosofie problém, jestli je svět věčný,
nebo stvořen v čase. Židé a muslimové vycházeli z tzv. teologie Aristotela,
kde se píše o tom, že svět je věčný – to ale nesouhlasilo ani s knihou
Genesis, ani s Koránem. Budeme se tedy zabývat jak první kapitolou knihy
Genesis, tak i nejposvátnější knihou židovské mystiky, kabaly – knihy
Zohar, o níž jsem psal ve své poslední knize Tóra ve světle kabaly –
konkrétně tím, jak tato kniha líčí stvoření světa. Přiblížíme se tak jak
biblické exegezi, tak současně i problémům výkladů této kapitoly ve
středověké filosofii tří monoteistických náboženství a židovské mystiky.
P. Josef Blaha SJ
Tip do vaší knihovny
Marie Svatošová: Máme proč se radovat.
Karmelitánské nakladatelství 2012.
Kniha volně navazuje na předcházející publikace Normální je věřit a
Tykadlem víry. Autorka v osmdesáti krátkých úvahách nad Písmem
probouzí ve čtenářích vědomí, že k autentickému životu z víry
neodmyslitelně a zcela přirozeně patří radost. Radost z prožívání zkušenosti
milovaného Božího dítěte. Radost, kterou nepohltí lidské zklamání, trápení
nebo bolest. Radost sdílení, prožívaného vztahu, radost spojující nebe se
zemí. Nechme se inspirovat nabízenými životními postřehy autorky a
snažme se vnášet radost do vlastního života.
Jana Laudátová

Drobná oznámení
Setkání u „velkého kafe“ bude v neděli 1. února po „deváté“ mši sv.
Pravidelná duchovní obnova pro dospělé bude v sobotu 7. února 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 10. a 24.2. od 20.00. Vede P. L. Armbruster.
Společenství křesťanského života se sejde v úterý 3. a 17. února, 3., 17. a 31.
března a 7. a 21. dubna.
Společenství Mariiny legie se schází každé pondělí v klubovně č. 70 v 17.30 hod.
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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 díky JUDr Janě Hercíkové. Zabývá se především
rodinným právem. JUDr. Hercíková je k dispozici ve středy mimo druhou v
měsíci, vždy v 17-19 hod.
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: 30.1. 2015
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