Zpravodaj
kostela sv. Ignáce v Praze

Ročník 23 • Červen 2015
Probodené Srdce
Letošní měsíc Matky Boží, máj, vrcholí
slavností „celého“ božství: Nejsvětější Trojice.
Může nám to připomenout, že celé božství se
dotklo dívky v Nazaretě: Otcovou milostí
v Duchu svatém se stává Matkou Božího Syna.
Bohatství, které dostala, se nám otvírá v červnu.
„S radostí budete čerpat vodu ze zdrojů
Vykupitelových,“ začíná Pius XII. svůj dopis
o úctě k Nejsvětějšímu Srdci a pokračuje:
„Nelze vypočítat všechny dary milosti, které úcta prokazovaná božskému
Srdci Ježíšovu vlévá do duší věřících. Očišťuje, osvěžuje nebeskou útěchou
a podněcuje ke všem ctnostem… Lidé byli vždycky mocně přitahováni
probodeným Srdcem, aby se klaněli nekonečné Lásce, milující všechny
smrtelníky… O rozvoj této úcty se přičinili světci: Bonavenutra, Albert
Veliký, Gertruda, Kateřina Sienská, Petr Kanisius, František Saleský.
Ovšem první místo zaujímá sv. Markéta Marie Alacoque.“ Tolik z dopisu.
Nyní několik vět o životě sv. Markéty:
Od prvního sv. přijímání pociťovala naléhavou touhu po samotě a po
útočišti v nějakém koutku. Vážně však onemocněla tak, že nemohla čtyři
roky chodit. Uzdravení nastalo, když slíbila Panně Marii, že bude jednou
z jejích dcer. Snažila se pomáhat opuštěným dětem a vyučovat je.
27. prosince 1673 dal Ježíš Markétě Marii spočinout na své hrudi a otevřel
jí tajemství svého přesvatého Srdce. 16. června 1675 jí bylo odhaleno
božské Srdce a Kristus jí řekl: „Hle, Srdce, které tolik milovalo lidi, že
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samo sebe nijak nešetřilo…“ Markéta Marie se diví, když Pán chce, aby
šířila úctu k Jeho Srdci. Ježíš jí proto říká: „Ubohá nevinná duše, copak
nevíš, že používám slabé, abych zahanbil mocné?“ Z výslovné Boží vůle se
v březnu 1675 stává jejím duchovním rádcem jezuita P. Colombiér. A po
velkém zjevení 16. června i prvním účinným apoštolem úcty k Srdci.
My můžeme být dalšími.
P. Josef Čunek SJ

Obecný liturgický kalendář
V pondělí 1. června si církev připomíná sv. Justina, mučedníka.
Ve středu 3. června pak jiné mučedníky, sv. Karla Lwangu a druhy. Ve
čtvrtek 4. června je slavnost Těla a Krve Páně. V pátek 5. června bude
památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, apoštola Německa. Ve čtvrtek
11. června oslavíme svátek sv. Barnabáše, apoštola.
V pátek 12. června bude slavnost Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova a vzápětí, v sobotu 13. června, památka Neposkvrněného srdce Mariina. V pondělí
15. června bude v pražské katedrále a v kostelích
zasvěcených sv. Vítu slavnost ke cti tohoto
mučedníka, protože na tento den připadá i jeho
připomínka. Ve středu 24. června bude slavnost
Narození sv. Jana Křtitele. Liturgický kalendář
tohoto měsíce uzavře v pondělí 29. června slavnost
svatých apoštolů Petra a Pavla.

Jezuitský liturgický kalendář
V pondělí 8. června bude památka bl. Jakuba Berthieu, kněze a
mučedníka.
Program Dnů víry (30. května – 6. června) je dostupný na internetové
stránce kostela sv. Ignáce. Velmi děkujeme všem, kteří se do této akce
zapojili nebo ještě zapojí, zvláště těm, kteří již nepatří k nejmladším a kteří
mají na průběhu důležitý podíl. Každá pomoc je nadále vítána, zvláště
vzhledem k tomu, že ne všichni, kteří ji přislíbili, jsou opravdu k dispozici.
Koordinuje T. Novotná (tenovo@seznam.cz).
ZPRAVODAJ římskokatolického kostela sv. Ignáce • Ročník 23 • Červen 2015

2

Ve čtvrtek 4. června 2015 se v Praze na Hradčanech koná oslava
slavnosti Těla a Krve Páně. Od 17.00 hodin bude pražský arcibiskup
kardinál Dominik Duka OP sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
mši svatou a po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí. Pražský
arcibiskup zve k této oslavě všechny kněze, jáhny, řeholníky, řeholnice,
rodiny s dětmi i všechen Boží lid v městě Praze.
V neděli 14. června při mši sv. v 9 hod. půjdou čtyři děti z našeho
společenství k prvnímu svatému přijímání.
V sobotu 27. června 2015 v 10 hodin přijme v katedrále sv. Štěpána v
Litoměřicích kněžské svěcení Lukáš Hrabánek z našeho společenství při
kostele sv. Ignáce a mnohým známý díky ministrantské a nyní občasné
jáhenské službě u oltáře. Kdo by si přál se zúčastnit této slavnosti, nechť se
zapíše do seznamu v sakristii do 15. června. Primiční mši svatou bude
Lukáš Hrabánek sloužit 28. června 2015 v 11 hodin v kostele sv. Ignáce.
Výjimečně proto nebude mít tato liturgie zřejmě mešní formulář v latině.
Po mši svaté bude následovat pohoštění na zahradě jezuitské rezidence. Na
obě události jste zváni (můžete-li, doneste něco k občerstvení. Děkujeme!).
(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 na adrese www.iskam.cz.
Setkání nad Starým zákonem
Poprvé se setkáme v úterý 2. června. Naším tématem v měsíci červnu
bude při dvou setkáních úvaha nad ženami a ženstvím ve Starém zákoně.
Při prvním setkání budeme přemýšlet o první ženě, která se připojila
k židovskému národu - budeme rozjímat nad první kapitolou knihy Rút.
V dramatickém příběhu se líčí, jak moabská Rút, která se spřátelila
s Noemi, která z izraelské země přišla do Moábu kvůli tomu, že tam byl
hlad. Noemi nechtěla zůstat v moabské zemi, ale říká Rút – „neodmítej
mne, protože kamkoliv půjdeš, půjdu, a kde ulehneš, tam budu spát i já.
Tvůj lid bude mým lidem a Tvůj Bůh bude mým Bohem“ (Rút 1,16).
Budeme přitom rozjímat nad jedním středověkým midrašem (alegorie,
podobenství) k této knize, který byl poprvé vytištěn v Benátkách roku
1566. Není to tak trochu jako s námi? Vzdálíme–li se od Boha, i on se
vzdálí od nás.
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Naše druhé setkání bude v úterý 9. června. Tentokráte budeme
rozjímat nad ideální ženou, jak je vylíčena v knize Přísloví, v kapitole 31,
verše 10 – 31. Ve francouzštině a v italštině existuje přísloví o tom, že
každý překlad je určitá zrada – v angličtině není použito slova zrada, ale
říká se, že každý překlad je určitou formou interpretace –, a právě tento
biblický úsek se jenom velmi těžko překládá. Domnívám se, že se v tomto
úseku Bible chválí žena, která je hebrejsky chajil – to znamená silná,
zdatná, statečná a dobrá: dobrá žena, kdo ji najde? Nebo: statečná, silná
žena, kdo ji najde? Proč jsou muži tak často okouzleni ženou, a proč je
v Evropě i u nás tolik rozvodů? Poslední části této chvály na ženu říká, že
krása je v případě ženy určitou lží – pouze ženě, která se bojí Boha, náleží
chvála. Při tomto setkání se budeme opírat o Midraš ke knize Přísloví,
kterou hebrejsky vydal, předmluvou opatřil a uspořádal Šalomoun Buber,
otec známého filosofa Martina Bubera. Tato publikace vyšla tiskem na
území dnešní Litvy, ve Vilně roku 1893. Ačkoliv se ze shora uvedeného
textu knihy může zdát, že manželství je „povinné“ pro všechny, není tomu
tak. I slavní muži židovské mystiky, kabaly, chápali tuto ženu jako Boží
přítomnost, šechinu, a věřili, že spíše než pozemská žena je Boží
přítomnost jejich pravým údělem.
Naše třetí setkání bude v úterý 16. června. I když jsou tyto setkání nad
hebrejskou Biblí, neboli Starým zákonem, osobnost Ježíše z Nazareta je pro
nás nesmírně důležitá . Nedávno jsem dostal z Jeruzaléma Nový zákon
v hebrejštině a v aramejštině – a Ježíš pravděpodobně stejně jako lidé
v jeho době v Izraeli, okupované Římany, mluvili aramejsky. Ježíš
odpovídá na otázky farizea, který se ho ptá, které je největší přikázání:
„Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou myslí a celou
svou duší.“ Jedná se o citaci z knihy Deuteronomium 6,4-11. Je to do
určité míry vyznání víry Izraele od biblické doby, přes nacistické plynové
komory do dnešní doby – a to, že láska k Bohu je pro věřícího Žida nade
vše. Budeme o tomto přikázání – které Ježíš zdůrazňuje, a zdůrazňují jej i
rabíni skoro všech dob, rozjímat - nad láskou, kterou má Bůh k nám – nad
tím, kolik zázraků pro nás udělal, a nad tím, jak jej můžeme milovat my.
Budeme se přitom řídit slovy zakladatele jesuitů, svatého Ignáce v jeho
rozjímání o lásce, když říká, že, „láska se klade více do skutků, než do
slov.“ Dovoluji si upozornit, že biblické hodiny budou probíhat i v měsíci
červenci a v srpnu.
P. Josef Blaha SJ
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Tip do vaší knihovny
Michelle Moranová: Evangelizace s odvahou a citem
Karmelitánské nakladatelství 2015
„Církev existuje proto, aby evangelizovala.“ To jsou
slova papeže Pavla VI. Tato výzva se nás křesťanů bytostně
dotýká, máme však problém, že často netušíme, „jak na to“.
Tato kniha oslovuje jak jednotlivce toužící s druhými sdílet
svou víru, tak i celé farnosti. Autorka nabízí bohaté osobní
zkušenosti získané dlouholetou evangelizační činností i
praktické rady, jak se na předávání víry připravit, jak
navázat kontakt, ale také čeho se vyvarovat. Zároveň
poskytuje vodítka, která sama používá. Velký důraz klade na osobní příběh
víry. Citát, který celou knihu uzavírá, dobře shrnuje to, co se snažila tato
nadšená evangelizátorka čtenářům předat: „Evangelizací myslíme situace,
kdy jeden žebrák ukazuje druhému, kde najít chléb života.“
Jana Laudátová

Drobná oznámení
Setkání u „velkého kafe“ bude v neděli 7. června po „deváté“ mši sv.
Pravidelná duchovní obnova pro dospělé bude v sobotu 6. června 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 16. června od 20.00. Vede P. L. Armbruster.
Společenství křesťanského života se sejde v úterý 9. a 23. června.
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
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 pana Milana Štěpána je nadále k dispozici pouze na tel.
603 502 616 nebo na emailové adrese lars@c-box.cz.
Rodinná poradna u Sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek
v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují P. Josefa Čunka
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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: 29.5. 2015
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