Zpravodaj
kostela sv. Ignáce v Praze

Ročník 23 • Květen 2015
O měsíc lepší
Měsíc květen je měsícem krásným. Doufejme, že krásu probudivší se a kvetoucí přírody
bude kazit co nejméně špatných zpráv z domova
či ze světa a že se ke kvetení vnějšímu přidá i
kvetení vnitřní - s vědomím, že ale nejde tolik
o květy, jako o pozdější plody. Může k tomu přispět upřímné prožití alespoň něčeho z duchovního menu, které tento měsíc nabízí. Jako každý
rok budou v tomto tradičně mariánském měsíci
konány po večerních mších vyjma soboty májové
pobožnosti. Významnou příležitostí k duchovnímu načerpání budou i tři velké květnové slavnosti: Nanebevstoupení
Páně, Seslání Ducha svatého (Letnice) a Nejsvětější Trojice, které nám
připomenou, kam směřujeme a odkud k onomu směřování máme brát sílu.
Nemalého duchovního významu je i svátek sv. Jana Nepomuckého, při
našem kostele už tradičně spojený s několika a(tra)kcemi. Jakousi generální
zkouškou na slavnost Letnic bude udělování svátosti biřmování v našem
kostele. K tomu všemu každý může a má rozvíjet svůj duchovní život i
čistě individuálně. Dobrým trenažérem víry bude Noc kostelů a následné
evangelizační Dny víry, ve kterých na šíření víry nemá zvláště intenzivně
myslet jen několik aktivistů, ale dle svých možností každý křesťan, a
zvláště tedy katolík. Využijme tudíž příležitosti a na konci května buďme
s přispěním Ducha svatého nejen o měsíc starší, ale i o měsíc lepší.
P. Ladislav Nosek SJ
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Obecný liturgický kalendář
V sobotu 2. května budeme v liturgii slavit památku sv. Atanáše,
biskupa a učitele církve. V pátek 8. května je památka Panny Marie,
Prostřednice všech milostí. V úterý 12. května se bude v pražské katedrále
slavit její výročí posvěcení v r. 1929
biskupem Janem Sedlákem. Ve čtvrtek
14. května bude slavnost Nanebevstoupení Páně (doporučený svátek). Svátek
sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, budeme
slavit v sobotu 16. května. V neděli 24.
května bude slavnost Seslání Ducha
svatého nebo-li Letnice. V úterý 26.
května si připomeneme sv. Filipa
Neriho, kněze, a v sobotu 30. května sv.
Zdislavu. Květnový liturgický kalendář
pak uzavře v neděli 31. května slavnost
Nejsvětější Trojice.

Jezuitský liturgický kalendář
Květnový jezuitský kalendář otevře v pondělí 4. května památka
sv. Josefa Marie Rubia y Peraltes, kněze a apoštola Madridu na začátku
dvacátého století. Na středu 27. května pak připadá mimoliturgická
vzpomínka na to, že se v r. 1866 vrátili do Prahy k našemu kostelu
sv. Ignáce jezuité po obnovení řádu v r. 1814.
Program Svatojánské pouti (16. května) a Dnů víry (30. května – 6.
června) je dostupný na internetové stránce kostela sv. Ignáce. Pouť bude
letos pojata velmi střídmě, protože se mezi farníky nenašlo dost
dobrovolníků ochotných pomoci. Aktivity určené pro děti, které byly
s poutí spojeny, jsou přesunuty na Dny víry.
Prosíme věřící, aby pomohli s přípravou informačních materiálů pro
Noc kostelů (29.5.) a Dny víry. Skupina těch, kdo jsou ochotni přiložit
ruku k dílu, se sejde v pondělí 4. 5. (9:30–11:00 hod), v pondělí 11. 5.
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(9:30–11:00 hod), ve středu 13. 5. (od 18:30) a v pondělí 18. 5. (9:30–11:00
hod), vždy v sále I. Raaba. Koordinuje T. Novotná (tenovo@seznam.cz).
(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.
V neděli 10. května při mši svaté v 9 hod. proběhne v našem kostele
udělování svátosti biřmování otcem biskupem Karlem Herbstem. Biřmovanců je deset: Kristina Andělová, Lucie Křápková, Vít Macháček,
Kateřina Maršíčková, Helena Řadová, Vojtěch Šádek, Radka Šedivá,
Vladislav Šimák, Tomáš Vlček a Denisa Zlacká,. Přijďme je podpořit a
provázejme je svou modlitbou.
P. L. Armbruster bude od 10.5. do 3.6. pobývat v domovské
japonské provincii. Přejeme mu šťastný pobyt i návrat.
Koncerty v našem kostele:
V neděli 17.5. v 19 hod. 125-členný dánský sbor Westlands Mannenkoor.
V pondělí 18.5. a 25.5. v 19 hod. bude absolventský koncert Veroniky
Zemanové. Uslyšíme skladby J. S. Bacha, Suitu liturgicu od Petra Ebena
(spoluúčinkuje mužská schola) a Symfonii Louise Vierna.
20.5. v 15.30 hostuje u nás údajně vynikající americký sbor Texas
Christian University Choir.
26.5. v 19.30 koncert studentů Pražské konzervatoře.
Jak už mnozí vědí, oslaví v těchto dnech a týdnech své kulatiny dva
z našich duchovních správců: P. rektor Josef Čunek (6. června, 60 let) a
P. Ladislav Nosek (26. dubna, 40 let). Společná oslava je naplánovaná na
neděli 24. května při mši svaté v 9.00 hod. a na následném společném
setkání u dortu (pozn.: otec Ladislav dává od 24.4. do 2.5. duchovní cvičení
a nebude tudíž k zastižení k individuálním přáním). Tereza Novotná
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Setkání nad Starým zákonem
Poprvé se setkáme v úterý 5. května. naším tématem bude osmá
kapitola knihy proroka Ezechiele, kde se mluví o „ohavnostech“ které
synové Izraele dělali v očích Hospodina. Carlo Caretto, italský mnich řekl,
že „příběh biblického Izraele je i příběhem každého věřícího člověka.“
Problémem je právě to, že napodobujeme zvyky tohoto světa, které nejsou
zvyky Božími. Výsledkem je exil – lid Izraele za tyto ohavnosti zažije
spálení chrámu, vyplenění Jeruzaléma a pobití většiny lidí v Judsku –
zbytek je odvlečen do zajetí. Není to tak trochu jako s námi? Vzdálíme-li se
od Boha, i on se vzdálí od nás.
Naše druhé setkání bude v úterý 12. května. Antické Řecko bývá
nazýváno právem kolébkou evropské civilizace. V Řecku ale na rozdíl od
biblického Izraele, kde byla víra v jednoho Boha, měli bohové mužské i
ženské podoby a vlastnosti. Genialita řecké kultury spočívala v mnohém,
v kultuře i ve filosofii. V biblickém Izraeli se Bůh nesměl nijak zobrazovat
ani znázorňovat: „Neučiníš si obrazu ani rytiny ani obraz ničeho, co je
nahoře na nebesích, nebo co je na zemi.“ (Exodus 20,4). Ani ve
velesvatyni, kam směl pouze velekněz na den smíření, nebyla žádná
podoba Boha. Můžeme mít pojem o Bohu, ale naše představy o Bohu jsou
téměř vždy nesprávné. Při druhém květnovém setkání budeme uvažovat
nad rozdílem řeckého a hebrejského chápání Boha.
Naše třetí setkání bude v úterý 19. května. Při tomto setkání budeme
rozjímat nad aspektem ženství v hebrejské Bibli, kde za mnohé vděčím
mému vzácnému příteli, Profesoru Milanu Balabánovi. Kdo je žena pro
muže? Na jedné straně muž po ženě touží, ale žena bývá často zneužívána,
například formou reklamy. Budeme uvažovat nad první ženou, Evou, nad
tím, jak je druhou polovinou člověka, ale i nad tím, jak je žena často
zranitelná. Měsíc květen je zasvěcen Panně Marii, budeme se tedy mimo to,
co už bylo řečeno, zabývat tématem Panny Marie, Matky Církve.
P. Josef Blaha SJ
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Jarní výlet společenství při kostele sv. Ignáce
Dne 11.4.2015 se uskutečnil tradiční jarní výlet, jehož zaměření bylo
tentokrát více poutní, duchovní, s připomínkou Roku zasvěceného života,
vyhlášeného papežem Františkem 30. listopadu 2014.
Cílem naší 56-členné skupiny se stala prohlídka méně známého
poutního místa Maria Loreto, poblíž vsi Starý Hrozňatov u Chebu,
spojená s poutní bohoslužbou. Byli jsme uvítáni jako letos první česká
poutnická skupina, jež zde slaví mši svatou.
Loretu ve Starém Hrozňatově vybudovali
chebští jezuité v letech 1664-1689 s přispěním mecenášky hraběnky Heissensteinové.
Areál se nachází v malebné krajině na kopci
nad vsí, svatá chýše je obklopena ambitem s
postranními kaplemi, zvonicí a kostelem sv.
Ducha . Pozoruhodná je i velká křížová
cesta s 29 zastaveními. Na dokončení objektů se pravděpodobně podílel
Kilián Ignác Dienzenhofer. Po r. 1945 Loreta velice pustla a chátrala, až se
z ní staly ruiny. O její doslova „vzkřížení“ se nejvíce zasloužil Ing. Anton
Hart. Dnes je Loreta opět půvabné, ožívající poutní místo.
Dále pokračovala naše pouť do bavorského
sedmitisícového městečka Waldsassen několik
kilometrů od hranic. V letech 1681-1704 zde podle
plánů Georga Dientzenhofera a Abrahama Leuthnera
vznikla největší a nejkrásnější barokní bazilika
Bavorska. Byla postavena jako součást významného
cisterciáckého kláštera, v patnáctém století čelícího i
husitským nájezdům, který byl založen r. 1133 a ze
kterého byly založeny dva cisterciácké kláštery
v Čechách: v Sedlci u Kutné Hory a v Oseku. Pod
kostelem je údajně největší krypta v Německu a na
kůru jedny z největších německých varhan
z r. 1989: mají 101 rejstříků a 7720 píšťal.
Bohužel byly, stejně jako celá zadní polovina
kostela, kvůli restaurování zcela zakryty
lešením. Poté následovala krátká zastávka a
též prohlídka nedaleké překrásné barokní
poutní kaple Svaté Trojice, významné
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kruhové barokní stavby z let 1685-9 postavené podle plánů Georga
Dienzenhofera (1643-1689).
Posledním cílem pouti bylo jedno z vyhlášených západočeských
lázeňských měst Františkovy Lázně. Nachází se zde 40 léčivých pramenů,
k dispozici je jich 20. Lázně založil v 18. století František II., poslední císař
Sv. říše Římské, též zvaný
František I. Rakouský. Navštívili
jsme kostel Povýšení sv. Kříže a
působivá byla rovněž návštěva
pravoslavného chrámu sv. Olgy.
Před návratem do Prahy byl
prostor k procházce, ochutnání
léčivých pramenů a dobrých
lázeňských oplatek. Do Prahy
jsme přijeli poněkud později než
obvykle, po 21. hod.
Celý výlet se velice zdařil, jménem spokojených účastníků bych
ráda poděkovala Otci Noskovi za přípravu velice příjemně strávené pouti a
též paní Dr. Šumberové za kvalitní přípravu programu a zajímavý výklad.
Těšíme se už na výlet podzimní.
Vlaďka Jokešová
Pozn. red.: Internetové fotoalbum z výletu je k vidění ZDE. Možnost
stažení všech fotografií v jednom souboru je ZDE (plná kvalita, 660 MB)
nebo ZDE (úspornější varianta). Přístupové heslo je vždy ihs. Stažený
archiv zip je třeba rozbalit (pravé talčítko myši - volba "extrahovat vše").
Soubory zip s předchozími výlety jsou ke stažení zde, heslo je opět ihs:
klatovy-domazlice-a-h-tyn-kveten-2012-zip
roudnice-doksany-a-holubice-rijen-2012-zip
jachymov-bozi-dar-a-ostrov-kveten-2013-zip
broumov-rijen-2013-zip
kutna-hora-kveten-2014-zip
trebivlice-duchcov-a-osek-rijen-2014-zip
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Tip do vaší knihovny
Gabriela Bossisová: On a já
Karmelitánské nakladatelství 2015
Jedná se o výbor z rozsáhlého duchovního deníku divadelní režisérky
a herečky, která zároveň žila hluboký duchovní život. V r. 1936 jí bylo už
62 let, když na lodi cestou na divadelní turné začala psát svůj deník a
zapisovat si vnitřní vnuknutí, která přičetla Kristu. To byl počátek
duchovního deníku později publikovaného pod názvem On a já. Vnitřní
hlas k ní promlouval 14 let až do její smrti. Až krátce před svou smrtí dala
autorka souhlas ke zveřejnění svých zápisků. Ve Francii vycházely
jednotlivé díly péčí jezuitů od r. 1949. Deník Gabriely Bossisové má už své
pevné místo v novodobé duchovní literatuře, tak jako např. Deníček
sv. Faustyny Kowalské.
Anselm Grün, Leo Fijen: Den, kdy zemřel můj otec
Karmelitánské nakladatelství 2014
Leo Fijen - televizní moderátor a známý benediktin jsou dnes přátelé.
Nějakou dobu si dopisovali o zcela osobních zkušenostech: o loučení a
umírání, o zármutku, osamělosti a všem, co vede k plnosti života. Kniha
nabízí posilu v našich zkouškách, ale také nás zve k tomu, abychom se
zabývali otázkou, co zde jednou zůstane po nás. Jde o četbu oslovující,
hutnou, místy dojemnou. Dopisy nebyly původně určeny k zveřejnění,
takže v nich cítíme velkou otevřenost a upřímnost.
Jana Laudátová

Drobná oznámení
Setkání u „velkého kafe“ bude v neděli 3. května po „deváté“ mši sv.
Pravidelná duchovní obnova pro dospělé bude v sobotu 2. května 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 5. května od 20.00. Vede P. L. Armbruster.
Společenství křesťanského života se sejde v úterý 5. a 19 května.
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
večerní mši svaté, tj. cca od 18.15 do 19.15 hod. Přicházet do kostela i
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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: 23.4. 2015
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