Zpravodaj
kostela sv. Ignáce v Praze

Ročník 23 • Duben 2015
Velikonoční poselství o novém životě
U Cesareje Filipovy položil kdysi Ježíš
svým učedníků dvě otázky: „Za koho
pokládají lidé Syna člověka?“ a pak: „A za
koho mne pokládáte vy?“ Odpověď na první
otázku byla pohledem zvenku, pohledem
nezúčastněných diváků. Nebyla sice mylná,
ale nedostatečná. Odpověď na druhou otázku,
jak ji jménem dvanácti formuloval Petr, byla
odpovědí zevnitř, odpovědí angažovaného
učedníka, odpovědí víry. (Mt 16,15-19)
Podobně se budou lišit i odpovědi na
otázku po smyslu velikonočních svátků. V denním tisku se budeme
v těchto dnech setkávat s úvahami o velikonocích, které sice nebudou
nutně mylné, ale zůstanou neúplné a pro věřící učednice a učedníky
nedostatečné. „Pán můj a Bůh můj“, odpověděl apoštol Tomáš
v závěrečných partiích Janova evangelia zmrtvýchvstalému Pánu.
(Jan 20,28) Křesťanský smysl velikonočních svátků tak vyrůstá
z víry v Ježíšovo božství.
Účast na velikonočních obřadech je pro nás, věřící učedníky a
učednice Ježíšovy, přímým vstupem do událostí, které před dvěma
tisíci lety ve vzdáleném Jeruzalému jednou pro vždy změnily vnitřní
tvář našeho světa. Tehdy nás Bůh smířil se sebou skrze Ježíše Krista
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(2 Kor 5,18-21), který na sebe vzal osud nás hříšníků, abychom se
my jako jeho bratři a sestry mohli spolu s ním stát dítky Božími. Ve
velikonočních obřadech se neopakuje, nýbrž zpřítomňuje událost
naší spásy. Svou účastí na nich se přes hranice prostoru a času
sjednocujeme s Ježíšovým utrpením a smrtí, abychom se s ním mohli
sjednotit i v jeho zmrtvýchvstání.
P. Ludvík Armbruster SJ

Obecný liturgický kalendář
Květnou (pašijovou) nedělí 29.
března jsme vstoupili do Svatého týdne. Ten
je připomínkou utrpení našeho Pána, který
svou smrtí na kříži vykoupil svět z hříchu a
smrti. Všechny bohoslužby v tento den
začnou
svěcením
ratolestí
(kočiček).
Čtvrtkem 2. dubna začne Velikonoční
triduum a s ním doba velikonoční.
Velikonoce jsou oslavou Ježíšova vítězného
vzkříšení. Na Zelený čtvrtek si nejprve
připomeneme Poslední večeři, kdy Ježíš
Kristus ustanovil eucharistii. Velký pátek
3. dubna je dnem přísného postu. Postem od
masa jsou vázáni po celý den všichni, kdo
dosáhli 14 let. Půst újmy (dosyta se najíst jen
jednou za den a kromě toho nejíst) by měli
dodržet všichni ve věku 18–60 let s výjimkou
osob nemocných nebo velmi fyzicky zatížených.
Večer na Bílou sobotu 4. dubna začne slavnost Zmrtvýchvstání
Páně nebo-li Hod Boží velikonoční. Liturgii velikonoční vigilie zahájíme
ve 20.30 hodin na dvoře jezuitské rezidence (vstup Ječná 2 za kostelem)
svěcením ohně a zažehnutím velikonoční svíce. V neděli 5. dubna v den
slavnosti Zmrtvýchvstání Páně budeme při liturgii žehnat přinesené
pokrmy. Též začne tzv. Velikonoční oktáv. Na čtvrtek 23. dubna připadá
svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské
arcidiecéze. V pátek 24. dubna je nezávazná památka sv. Jiří, mučedníka, a
v sobotu 25. dubna sv. Marka, evangelisty. Ve středu 29. dubna pak
oslavíme svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve.
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Jezuitský liturgický kalendář
V jezuitském kalendáři na měsíc duben nacházíme několik zajímavých
dat. 8. dubna 1541 byl Ignác z Loyoly zvolen prvním generálním
představeným řádu Tovaryšstva Ježíšova (volbu přijal 19. dubna). Další,
smutnější datum, sdílejí jezuité s jinými řády: 13. dubna 1950 byla
komunisty zlikvidována většina mužských klášterů v Československu.
21. dubna v r. 1556 přišlo prvních 12 členů řádu Tovaryšstva Ježíšova do
Čech a usadilo se při kostele sv. Klementa na Starém Městě Pražském
(prostor dnešního Klementina). Ve středu 22. dubna oslaví Tovaryšstvo
svátek Panny Marie, Matky Tovaryšstva Ježíšova, a připomene si výročí
slavných řeholních slibů sv. Ignáce z Loyoly a pěti druhů v bazilice sv.
Pavla za hradbami v r. 1541. V pondělí 27. dubna si připomeneme sv.
Petra Kanisia, kněze Tovaryšstva Ježíšova a učitele církve, patrona České
provincie Tovaryšstva Ježíšova.
Duchovní správa kostela sv. Ignáce a celá jezuitská komunita přejí
všem požehnané prožití velikonočních svátků.
Zpovídání ve Svatém týdnu bude v časech 7.00 - 12.00 hod. a od
15.00 hod. Prosíme kajícníky, aby obsah zpovědi přizpůsobili množství
jiných čekajících a k projednání složitějších záležitostí zvolili jinou dobu
nebo individuálně domluvený duchovní rozhovor. Děkujeme za pochopení
a připomínáme, že k přípravě na svátost smíření lze využít i zpovědní
zrcadlo v kancionálech, které jsou k dispozici ve skříňce vzadu v kostele
(prosíme ovšem kancionály nevynášet z kostela, je možno si je zakoupit v
knihkupectvích).
Program velikonočních bohoslužeb u sv. Ignáce:
Květná (pašijová) neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Hod Boží velikonoční
Pondělí velikonoční

29.3.
2.4.
3.4.
4.4.
5.4.
6.4.

7.00
---7.00
7.00

9.00

11.00

9.00
9.00

11.00
11.00

U sv. Štěpána:
Květná (pašijová) neděle 29.3.
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17.30
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Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Hod Boží velikonoční
Pondělí velikonoční

2.4.
3.4.
4.4.
5.4.
6.4.

------11.00
11.00

Postní a velikonoční program Svatoignáckého sboru u sv. Ignáce:
Obřady Zeleného čtvrtku: Postní moteta
Obřady Velkého pátku: Postní moteta
Hod Boží velikonoční 11 hod.:
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1524–1594): Missa Brevis in F
8. dubna bude večerní mši sv. provázet katedrální sbor z bavorského
Eichstättu (www.eichstaetter-dommusik.de/choere/domchor). Po mši bude
patnáctiminutový koncert.
Zveme Vás na dvoudenní hru po Praze pořádanou Vysokoškolským
katolickým hnutím. Hra je určená všem studujícím a pracujícím nad 18 let.
Akce se uskuteční v centru Prahy ve dnech 10.-11. dubna. Prosíme všechny
zájemce, ať svou účast potvrdí vyplněním registračního formuláře na
našich webových stránkách www.vkhpraha.cz v sekci Pražská hra. Těšíme
se na viděnou. VKH Praha
Letos uplyne 65 let od likvidace mužských řádů a jejich školství. Ten
den si připomenou studenti biskupského gymnázia v Bohosudově mší sv.
dne 14. dubna 2015 v 10:00 hodin v kostele sv. Ignáce. Celebrantem bude
českobudějovický biskup mons. Pavel Posád.
Ve čtvrtek 23. dubna 2015 od 19 h bude v našem kostele 21. koncert
1. lékařské fakulty v rámci cyklu „Fakulta v srdci Karlova“. Sbormistr
Marek Valášek s uměleckým tělesem Piccolo coro & Piccola orchestra
provedou Dvořákovy Biblické písně a Te Deum. Generální zkouška
proběhne v kostele ve středu 22. dubna ve 20.15.
(Nejen) sportovní akce známá pod názvem SKAM (Setkání
křesťanské aktivní mládeže) proběhne letos v termínu 19.- 20. června (PáSo) opět v areálu základní školy v Dolních Počernicích (u kostela). Více
informací a přihlašování floorbalových, volejbalových a fotbalových
družstev na adrese www.iskam.cz.
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Ten, kdo četl nový Kalendář aktivit a postřehl, co všechno je
plánováno na květen (např. 16. 5. – Svatojánská pouť, 29. 5. – Noc kostelů,
30. 5. – začínají Dny víry, jež pokračují do 6. června.), se možná zarazil a
řekl si: „Kdo to bude dělat? A proč?“ Zde je několik odpovědí:
Proč Svatojánská pouť?
Tovaryšstvo Ježíšovo má sv. Jana Nepomuckého ve velké úctě.
Připomíná ho tedy slavnostní poutí, kterou lemují doprovodné aktivity, jež
přitahují pozornost většího množství osob. V předchozích letech se konaly
na Karlově náměstí. Loni jsme zvolili jiný formát. Stáhli jsme se do prostor
rezidence, redukovali program a zaměřili ho na děti z farnosti i na jejich
spolužáky a kamarády. Důvod byl prostý – nedostatek sil. Nenašlo se větší
množství lidí, kteří by byli ochotni se do přípravy a provedení této akce
zapojit. A protože nejsou žádné signály toho, že by se situace změnila,
bude i letošní Svatojánská pouť probíhat obdobným způsobem.
Proč Noc kostelů?
Noc kostelů je mezinárodně a ekumenicky etablovaný každoroční
počin, který vznikl v Německu a v naší zemi se koná od r. 2009. Má
umožnit široké veřejnosti, aby se prostřednictvím návštěvy kostelů dotkla
křesťanství – a pokud možno jím byla i zaujata. Kostelem sv. Ignáce projde
do půlnoci kolem 5000 lidí. Těm se celý večer věnuje asi 10 osob z našeho
společenství a snaží se odpovídat na dotazy, jež se týkají jak chrámu, tak i
naší víry. Pro návštěvníky bude připraven intenzivní program. Proto
naléhavě žádáme o pomoc s přípravou i s nocí samotnou – nebo alespoň
s její částí.
Proč Dny víry?
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,
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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).
Tereza Novotná
Jarní pouť
Sraz účastníků jarního výletu v sobotu 11. dubna je v 7.30 hod. na
autobusové zastávce v Resslově ulici u kostela sv. Cyrila a Metoděje,
kousek od Karlova náměstí. Tentokrát nese výlet 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, k dalším zastávkám budou patřit Františkovy lázně a bude-li
čas, i chebský hrad. 57-místný autobus je v době uzávěrky Zpravodaje již
zaplněn, ale je možné se přihlásit jako náhradník.
Tip do vaší knihovny
Thierry Bizot: Anonymní katolík
Karmelitánské nakladatelství 2015
Autobiografická kniha známého televizního producenta vypráví
o znovuobjevení křesťanské víry, které nastane, když to nejméně čeká,
uprostřed krize středního věku. Autor s notnou dávkou sebeironie líčí, jak
přijal pozvání, aby se zúčastnil jakési katecheze pro dospělé. Přišel čistě ze
zdvořilosti. Celkový dojem z prvního setkání jej utvrdí ve skepsi. Přesto
v něm něco uvízne, takže přijde znovu... Obrácení nastává takřka
nenápadně. Ve Francii se kniha stala nečekaným bestsellerem a dočkala se i
zfilmování. Protože autor je schopen sebereflexe, ale i vyváženého humoru,
získal si široké okruhy čtenářů nejen mezi katolíky. Doufáme, že by kniha
mohla být svěžím závanem i pro naše čtenáře, zvláště pro „znavené
životem“ a přežívající s pocitem, že už je nic nemůže překvapit.
Jana Laudátová
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Setkání nad Starým zákonem
Poprvé se setkáme v úterý 14. dubna. budeme rozjímat nad třetí
kapitolou knihy Exodus, kde Bůh říká Mojžíšovi: Budu, který budu, budu
se svým lidem – hebrejsky Ehje ašer ehje – Karel Rahner řekl, že Bůh je
absolutní budoucnost světa. Ono Ehje ašer ehje se velmi těžko překládá.
Znalci Bible se shodují v tom, že hlavní význam je, „budu se svým lidem.“
My sami si neumíme dát lásku, osvobození, ale hlavně vykoupení. Ale Bůh
nám toto vykoupení daruje. Stejně, jako jej daroval Izraeli, daruje je i
Církvi a každému z nás. Při tomto setkání si přečteme hebrejsky a česky
výklad významného středověkého komentátora, Rašiho.
Naše druhé setkání bude v úterý 21. dubna . Při tomto setkání se
budeme zamýšlet nad tím, zdali židovský národ vůbec o vykoupení stál.
Když šli lidé pouští, často se chtěli vrátit zpět. Jeden z významných
rabínských komentářů, Sfat Emet říká, že lidé nebyli hodni vykoupení.
Jsme hodni vykoupení my? Chceme vykoupení, nebo chceme žít v
otroctví? Ježíš říká, že existuje otroctví hříchu. Budeme uvažovat nad
významem vykoupení v biblické starozákonní době a nad vykoupením
křesťanských velikonoc.
Naše třetí setkání bude v úterý 28. dubna. Při tomto setkání se
budeme zamýšlet nad vykoupení v hebrejské Bibli a zvláště nad
vykoupením, jak jej chápal jeden z největších rabínů, kteří žili v Praze,
Rabi Löw. Napsal knihu Beer geula – Studna vykoupení. A z části této
knihy budeme číst a porovnávat s křesťanským chápáním existence.
Všem účastníkům biblických hodin a všem farníkům sv. Ignáce a
svatého Štěpána přeji krásné velikonoční období.
P. Josef Blaha SJ

Drobná oznámení
Setkání u „velkého kafe“ bude v neděli 5. dubna po „deváté“ mši sv.
Pravidelná duchovní obnova pro dospělé bude v sobotu 4. dubna 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 7. a 21.4. od 20.00. Vede P. L. Armbruster.
Společenství křesťanského života se sejde v úterý a 7. a 21. dubna.
Společenství Mariiny legie se schází každé pondělí v klubovně č. 70 v 18.30 hod.
Pravidelné večerní adorace v našem kostele jsou každý čtvrtek a začínají hned po
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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 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: 27.3. 2015
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