Zpravodaj
kostela sv. Ignáce v Praze
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Březen
Lidová tradice upozorňuje, že je lepší být
v tuto dobu za pecí („…za kamna vlezem“).
Tradice církevní nás vede k pohybu, ke snaze
o dobro – říkáme tomu půst. Tak jako ze
sněhu, z hlíny vystupuje v březnu čistá
hlavička prvosenky či bělostné zvonečky
sněženek, tak k postu volá Duch, aby člověk
srostlý tělem se zemí zvedal svou mysl
vzhůru a mohlo vystoupit čisté, nebo aspoň
očištěnější srdce. Kristův, evangelní půst se
týká srdce; jde o to, opouštět lepkavost světského: usilovat o střídmost očí, chuti, sluchu a řeči, hmatu, čichu. Osvobozovat svého
ducha pro schopnost zakoušet božské, trvalé. Protože ale naše srdce
je tak blízko žaludku, je dobré ho ukáznit. Platonici věděli, že jde
o svobodu mysli, proto odcházeli do jeskyň. Ježíši jde o svobodu pro
Boha, pro bližní, tedy pro Lásku… Učí nás odcházet od falešných a
špatných myšlenek a též od neukojitelných choutek. Základem je
modlitba: udělat si čas pro Boha (četba Bible, účast na růženci či
křižové cestě…). A pak almužna. Ale křesťanská! PROSÍME,
NEDÁVEJTE ŽEBRAJÍCÍM PENÍZE! Těm patří laskavost, povzbuzení, případně jídlo. Peníze je ničí. Peníze patří těm, kdo se o ně
skutečně starají, vedou je k morálce, modlitbě, práci, k hygieně, např.
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sestry Matky Terezy v Kobylisích, Katolická charita či jiné.
Nepodléhejme citovému vydírání, křesťanská pomoc potřebuje
úvahu. Půst nám chce projasnit srdce a naučit myslet moudře. Březen
- zpoza kamen vylezem!
P. Josef Čunek SJ

Obecný liturgický kalendář
Ve středu 4. března bude památka
sv. Kazimíra, v sobotu 7. března si
připomeneme mučednice sv. Perpetuu a
Felicitu. V pondělí 9. března pak
sv. Františku Římskou, řeholnici. V úterý
17. března bude památka sv. Patrika,
biskupa. Ve středu 18. března si připomeneme památku sv. Cyrila Jeruzalémského,
biskupa a učitele církve. Na další den,
čtvrtek 19. března, pak připadá slavnost
sv. Josefa, snoubence Panny Marie. V pondělí 23. března si připomeneme sv. Turibia
z Mongroveja, biskupa, a ve středu 25.
března bude následovat druhá březnová
slavnost, slavnost Zvěstování Páně.
Květnou (pašijovou) nedělí 29. března pak začíná Svatý týden.

Jezuitský liturgický kalendář
V jezuitském kalendáři nacházíme v úterý 10. března
památku sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka (na
obrázku). Na čtvrtek 12. března připadá výroční den
svatořečení sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského
v roce 1622 (spolu se sv. Filipem Neri a sv. Terezií z
Avily). Ve čtvrtek 19. března, kdy v liturgii slavíme
slavnost sv. Josefa, Tovaryšstvo Ježíšovo obnovuje
zasvěcení tomuto svému ochránci.
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V neděli 8. března zajistí hudební doprovod při mši sv. v 17:30 hod.
sbor Dorothy Shaw Bell Choir z Fort Worthu v Texasu. V neděli 15. března
při mši sv. v 9:00 hod. zazní v podání Českých madrigalistů postní moteta
A. Tučapského, J. D. Zelenky, M. Duruflé a další. Při mši sv. v pátek 27.
března v 17:30 hod. pak uslyšíme studentský chrámový sbor Loreto
College z Dublinu.
Ve čtvrtek 5. března bude celodenní Eucharistický výstav.
21. března 2015 ve 14.15 začíná na pražském Mariánském náměstí
XV. Národní pochod pro život, více informací viz na
http://pochodprozivot.cz/.
S předstihem připomínáme tři větší akce: 16. května – tradiční
Svatojánská pouť, opět v komornějším provedení; 29. května – Noc
kostelů, 30. května – začínají Dny víry, jež pokračují do 6. června. Dny
víry mají být intenzivním projevem snahy pražské arcidiecéze
uposlechnout misijního pokynu našeho Pána: „Jděte ... a získávejte mi
učedníky“ (Mt 28,19). Věřící jsou proto svým arcibiskupem voláni k tomu,
aby se mezi 30. květnem a 6. červnem pokusili „vyjít“ k obyvatelům
hlavního města, sdíleli s nimi svou radost z Hospodina, poukázali jim na
Pána Ježíše Krista jako Spasitele a pozvali je do svého společenství – tak,
aby s pomocí Boží nešlo o pouhý jednorázový kontakt, nýbrž o počátek
cesty, jež ústí v životě věčném. Program Dnů víry bude probíhat na řadě
míst Prahy a bude mít mnoho podob (viz http://dnyviry.evangelizace.cz/odnech-viry). Zapojí se do něj i společenství při kostele sv. Ignáce. Způsob,
jímž to učiníme, bude záhy zveřejněn. Již nyní však velmi prosíme o vaši
pomoc: modlitbou, tvorbou materiálů, přihlášením do organizačního týmu,
finančním příspěvkem. A samozřejmě i pozváním sousedů a přátel.
Všechny tyto akce jsme již začali připravovat. Máte-li konkrétní podněty
a/nebo jste-li ochotni pomoci, kontaktujte do 31. 3. 2015 pastorační
asistentku Terezu Novotnou (tenovo@seznam.cz).
Katechumeni
O první neděli postní 22.2. byli při večerní mši přijati za čekatele křtu
o letošních velikonocích tito katechumeni: Baráková Barbora, Bryxi Jan,
Bukač Viktor, Hlavičková Petra, Jehlička Jiří, Limburská Adéla,
Menčíková Anežka, Navrátilová Michaela, Povolný Jiří, Rezková Hana,
Stodůlka Zbyšek, Špok Dalibor, Štefanová Patricie, Trkovská Lenka,
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Ullrichová Patricie, Vaníčková Navarrete Pavla a Walkerová Eva
(připravuje se v Curychu). Setkáme se s nimi ještě při skrutiniích 3.-4.-5.
neděli postní. Provázejme je svou modlitbou.

Jarní pouť
Srdečně zveme k jarnímu výletu v sobotu 11. dubna. Tentokrát
nese název „pouť“, protože se bude jednat o mírně duchovnější
záležitost spojenou s Rokem zasvěceného života, který pro celou
církev vyhlásil papež František a který začal na první neděli
adventní. Naším cílem bude loretánská kaple ve Starém Hrozňatově,
chebské místní části, postavená v letech 1664 – 1689 chebskými
jezuity a nově opravená na přelomu tisíciletí. Stejně jako u ostatních
obdobných staveb byla její podoba inspirována Svatou chýší
v Loretu. Zde plánujeme mít mši svatou. K dalším zastávkám budou
patřit Františkovy lázně. Cena je 350 Kč, v ceně je cesta, vstupné a
oběd. Platí se při přihlašování v sakristii kostela.
Setkání nad Starým zákonem
Poprvé se setkáme v úterý 3. března. Naším tématem bude otázka
lidského utrpení, jak je nastíněna v knize Job. Vzpomínám si na jednoho
španělského jesuitu, který sloužil během studií v nemocnici a lidé, kteří
procházeli obrovským utrpením, se jej ptali: „Proč musíme tolik trpět?“
Pokusíme se najít první známky toho, proč židovský národ musel
v dějinách tolik trpět, a proč až do dnešní doby jsou mučeni i křesťané a
musí umírat. Rozhodně si nečiním nárok na to, že znám odpověď na tuto
otázku. Při tomto biblickém setkání se budeme opírat o významného
francouzského učence z dvanáctého století, rabiho Tama.
Naše druhé setkání bude v úterý 10. března. Na popeleční středu kněz
říkal věřícím, zatímco jejich čelo znamenal prachem: „Prach jsi a v prach se
obrátíš.“ Téma prachu je i v nejposvátnější knize kabaly, v knize Zohar:
Rabi Hijja se sehnul k zemi a klaněl se, líbal prach a naříkal. Volal:
„Prachu, prachu, jak jsi hrozně nepoddajný! Jak jsi nestoudný, jak v tobě
vše, co těší oko propadá v zapomnění. Všechny sloupy světla uhasíš a
zmaříš! Vskutku, jak jsi nestoudný! Neboť Svaté Světlo, které osvěcovalo
svět, veliký mistr, díky němuž svět trvá, se v tobě rozpadá a ztrácí.“ I při
druhém biblickém setkání v měsíci březnu se budeme zabývat knihou Job,
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konkrétně verši: „Vím, že můj Vykupitel žije. Postaví se nad mým
prachem. Na svém těle uvidím Boha, uvidím ho já a ne jiný.“ (Job 29, 2527). Zde vidíme, že i když je člověk prach, nakonec uvidí, ano,
v souvislosti těchto veršů, přímo u-chopí, po-chopí Boha. Kdy? Na téma
utrpení a času bude toto naše druhé biblické setkání.
Naše třetí setkání bude v úterý 17. března. Při tomto setkání se budeme
zamýšlet nad knihou Ester – konkrétně nad tím, že hebrejské slovo Ester je
forma slovesa, které znamená, že Bůh je u-krytý, skrytý. Ano, v celé knize
nacházíme jenom málo, skoro vůbec, svaté jméno Boží. Ve chvíli největší
bolesti, kdy hrozí zničení židovského národa, se mluví o tom, že „pomoc
přijde odněkud - nebo od Někoho.“ Také my jsme si často bezradní. Ale
Bůh nám tuto pomoc sešle.
P. Josef Blaha SJ
Tip do vaší knihovny
Chris Lowney: Papež František - umění vést.
Nakladatelství Triton 2014.
Autor je bývalý americký jezuitský seminarista, který po odchodu z
řádu působil jako výkonný ředitel investiční banky. Tato kniha je
především učebnicí vůdcovství. Není o katolické víře, ani není
Františkovým životopisem. Zvláštní je, že dnes již přečtené životopisy se
úplně vyhýbají Bergogliově jezuitské spiritualitě, která jej na roli vůdce
plně připravila a která dosud určuje jeho způsob myšlení. „Stále se cítím
jezuitou.“ Lídři se dnes příliš často zabývají jen vlastním postavením,
nemají dost odvahy, aby nás provedli nebezpečím, jenž na nás číhá, a
nemají chuť vnášet změny.
Františkovy hodnoty působí dojmem značně odlišným od všeho, na co
jsme byli dosud zvyklí. Papež František říká, že skutečné vůdcovství má
hluboce duchovní charakter, což může vyznít jako paradox. Není důležité,
jestli řídíme firmu či řeholní komunitu
Jana Laudátová
Taizé – pouť důvěry. Svědectví účastníka.
Slovo Taizé jsem poprvé slyšela před rokem a co to tedy je, jsem
zjistila loňské jaro v kostele Svatého Ignáce při zahájení arcidiecézního
setkání mládeže. Jako konvertitka pokřtěná před třemi lety jsem byla
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doslova ve vytržení, když jsem slyšela, viděla a zažila na vlastní kůži
doteky vzájemné důvěry, radosti a sdílení Boha s lidmi z různých koutů
naší země i Země. A hlavně chválení zpěvem je pro mě jeden
z nejkrásnějších způsobů, jak projevit vděčnost našemu Pánu. To jsem ale
netušila, že komunita Taizé má mnohem hlubší rozměr.
Letos jsem tedy měla možnost poznat, že celá činnost komunity
nespočívá jen ve vytváření pěkných písní a jejich šíření světem, že nejde
jen o to mít možnost do francouzské vesničky jet a strávit naplněný čas
s lidmi z celého světa, ale hlavně že každý se může zapojit i v místě, kde
žije a přitom se setkat s mladými z celé Evropy. Dostala jsem nabídku
pohostit a obstarat skupinu skautů z Itálie, tři studentky ze Slovinska a pět
mladých slečen z Maďarska. K dispozici jsem měla osamělý domek
známých v Mnichovicích u Prahy, které se zasněženou pokrývkou jsou
přesně jako z Ladových pohádek, který se místní krajinou skutečně
inspiroval.
Když mi dorazili první účastníci, byla jsem trochu nervózní, jak se jim
bude líbit jen holá místnost na vybalení spacáku a provizorně vybavený
obýváček, ale naštěstí se brzy ukázalo, že o to tu vůbec nejde a je to to
poslední, co by se mělo řešit. Ihned všichni vděčně přijali šálek teplého čaje
a vzájemné obohacení při spontánní konverzaci. Většinou byli všichni
slušně vybaveni angličtinou, ale nakonec si člověk stejně všimne, že nejvíc
řeknou rozzářené jiskřičky v očích pokaždé, když se člověk skrz člověka
setkává s Tím, který je uvnitř… A vidět jejich úsměvy, když se vraceli
z modliteb, bylo vždy tou nejlepší odměnou, kterou mi dali vedle dárečků
v podobě tradičních výrobků typických pro jejich země.
Co mi ale ze všech dojmů zůstalo nejjasněji v nitru, byl pocit důvěry.
Mohla jsem nechat klidně studentky samotné a předat jim klíče, když
zaspaly a já musela odjet pryč. Mohla jsem se spolehnout na to, že přijdou
včas, že mi pomohou s nádobím, že mi otevřeně řeknou, co potřebují, že
přijmou i mé drobné napomínky ohledně rušení nočního klidu, že budou
respektovat i to, že jsem unavená a převezmou kontrolu nad zamčením
domu po posledních příchozích… K tomu jsme si užili spoustu zábavy i
důvěrných chvil při hlubších rozhovorech, kdy můžete otevřeně hovořit o
prožívání živého vztahu s Bohem…
Nakonec přijedete do Prahy a hned druhý den po odjezdu svých
milých návštěvníků vás okradou… Přímo před školou v tramvaji. Mnoho
lidí vám řekne, že nikomu nemůžete důvěřovat, jaká je to hrůza, nemůžete
nikomu věřit nos mezi očima… Ale já nemohla opakovat s nimi jejich
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nářky a litovat ztrátu peněženky se všemi doklady a penězi. Ne, po tom
krásném zážitku nepřestanu lidem důvěřovat. Protože nemohu přestat lidi
milovat. A bez lásky není důvěry… Jasně, že důvěra riskuje i to, že bude
zrazena a porušena, ale proto nám dal Bůh přece jednu z nejkrásnějších
věcí na světě - odpuštění a díky němu můžete důvěru opět obnovit. A dát
další šanci.
Křest byla pro mě naprostá obnova, nové narození. Ale díky takovým
zážitkům, jako bylo setkání Taizé, jsem si uvědomila, že se rodíme celý
život a neustále se obnovujeme při každém novém setkání. A s Bohem se
dá setkávat pořád nově a stále budeme mít co objevovat. Protože Bůh je
tajemství. A děkuji mu, že mi pomohl objevit, co to tedy znamená to
tajemné slůvko Taizé…
Petra Šuková, studentka a radní
Vysokoškolského katolického hnutí Praha

Více foto viz na http://www.jesuit.cz/galerie.php?id=187.

Drobná oznámení
Setkání u „velkého kafe“ bude v neděli 1. března po „deváté“ mši sv.
Pravidelná duchovní obnova pro dospělé bude v sobotu 7. března 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 24.3. od 20.00. Vede P. L. Armbruster.
Společenství křesťanského života se sejde v úterý 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.
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 díky JUDr. Janě Hercíkové. Zabývá se především
rodinným právem. JUDr. Hercíková je k dispozici první a třetí středu
v měsíci 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: 27.2. 2015
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