Zpravodaj
kostela sv. Ignáce v Praze

Ročník 23 • Červenec-srpen 2015
Možná rozmarné, ale ne marné
Pražské farnosti a společenství mají za
sebou dvě velké akce z přelomu května a
června: Noc kostelů a na ní navazující Dny
víry, pražskou evangelizační akci, která měla
premiéru. Mnozí našli čas a sílu se aktivně
zapojit, někteří si dokonce vzali dovolenou
(poděkování viz uvnitř Zpravodaje).
Jak velký dopad měly obě akce na naše
nevěřící spoluobčany, ví v úplnosti jen Pán Bůh. Individuální příběhy
jsou, ale jaký byl - obchodnicky řečeno - celkový „poměr
cena/výkon“, to se ani nyní, ani s větším odstupem s jistotou říci
nedá. I na sečtení pražských žádostí o křest a porovnání jejich počtu s
minulými lety je ještě brzy. Nepochybně ovšem všichni, kteří se
zapojili (byť i jen modlitbou), cítí, že akce měla užitek pro ně samé.
Ať už se jedná o pěkné zážitky z kolektivní spolupráce, z prostého
lidského kontaktu, o potěšení z radosti dětí při dětském programu
nebo o upevnění víry samé. Víra totiž nakonec nemůže prospívat,
když ji člověk nějakým způsobem nesdílí, a když ji sdílí, cítí, že
roste. Dny víry tuto možnost a nutnost připomněly, ale nevyčerpaly
ji. Evangelizovat - a nechat se evangelizovat - můžeme jako obvykle
i o prázdninách a na dovolených. Jde jen o dobrou vůli a trochu
ochoty poohlédnout se třeba na internetu po dobrých křesťanských
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akcích, nejen po nejlevnějších nabídkách cestovních kanceláří.
Brněnská Katolická charizmatická konference patří v tomto směru k
letním stálicím, ale je toho k dispozici mnohem více.
Patrně většina čtenářů zná scénu, nebo přinejmenším její obsah,
v níž Rudolf Hrušínký ve filmové adaptaci Rozmarného léta
Vladislava Vančury konstatuje, že tento způsob léta (tedy deštivo) se
mu zdá poněkud nešťastným. Teologicky vzato ale naštěstí platí, že
„způsob léta“ může být šťastný bez ohledu na počasí. Kéž tedy je.
P. Ladislav Nosek SJ

Obecný liturgický kalendář
V pátek 3. července oslavíme svátek sv. Tomáše,
apoštola. V sobotu 4. července si připomeneme
sv. Prokopa, opata. Slovanské věrozvěsty sv. Cyrila
a Metoděje oslavíme v neděli 5. července. Sobota
11. července bude ve znamení svátku sv. Benedikta
(na obrázku), opata a patrona Evropy. Ve středu 15.
července si připomeneme velkého františkánského
teologa sv. Bonaventuru, biskupa a učitele církve.
O týden později, 22. července, pak sv. Marii
Magdalénu. Ve čtvrtek 23. července bude následovat svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy. Svátek sv. apoštola
Jakuba oslavíme v sobotu 25. července. Ve středu 29. července bude
památka sv. Marty.
V srpnu si v sobotu 1. srpna nejprve připomeneme sv. Alfolsa
z Liguori, biskupa a učitele církve. Svátek Proměnění Páně připadá letos
na čtvrtek 6. srpna. V neděli 2 srpna je možné získávat ve františkánských
nebo farních kostelích za obvyklých podmínek tzv. porciunkulové
plnomocné odpustky. V sobotu 8. srpna oslavíme památku sv. Dominika,
kněze a zakladatele řádu bratří kazatelů. Následovat jej bude v pondělí
10. srpna svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. V úterý 11. srpna si
připomeneme sv. Kláru, pannu, a v pátek 14. srpna sv. Maxmiliána
Kolbeho, kněze a mučedníka. V sobotu 15. srpna pak bude slavnost
Nanebevzetí Panny Marie, doporučený svátek. Ve čtvrtek 20. srpna je
památka sv. Bernarda, opata a učitele církve, v pátek 21. srpna sv. Pia X.,
papeže, a v sobotu 22. srpna Panny Marie Královny. V pondělí 24. srpna
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je svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Ve čtvrtek 27. srpna si připomeneme
sv. Moniku a v pátek 28. srpna jejího syna, sv. Augustina, biskupa a
učitele církve. Prázdninový liturgický kalendář v sobotu 29. srpna uzavře
památka Umučení sv. Jana Křtitele. První památkou v měsíci září bude
památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve, ve čtvrtek 3. září.

Jezuitský liturgický kalendář
Hned druhý červencový den, připadající letos na čtvrtek, si připomínáme několik jezuitských světců, kněží a lidových misionářů – sv. Bernardina Realino, sv. Františka Régis, sv. Františka de Geronimo, bl. Juliána
Maunoir a bl. Antonína Baldinucci. O týden později, ve čtvrtek
9. července, si připomeneme sv. Lva Mangina, kněze, a Marie Zhu Wu a
druhy, umučené při pronásledování křesťanů v Číně za tzv. „povstání
boxerů“ v r. 1900.
Poslední den v měsíci červenci, který letos
připadá na pátek, patří jako obvykle jedné
z největších slavností (našeho) liturgického
roku, slavnosti sv. Ignáce z Loyoly, kněze a
mystika, zakladatele jezuitského řádu a patrona
našeho kostela. Narodil se r. 1491 na zámku
Loyola v Baskicku. Při obraně Pamplony proti
Francouzům r. 1521 utrpěl těžké zranění na
noze. Byl dlouho upoután na lůžko, a aby si
ukrátil čas, začal číst knihy o životě Krista a
svatých. To ho dovedlo k radikálnímu
životnímu obratu. V tichu samoty v Manrese
(březen 1522 – únor 1523) trávil celé hodiny a
dny na modlitbách. Tam vznikl první náčrt
proslulých Exercitia spiritualia, knížky Duchovních cvičení. Při studiích
v Paříži (1528-1535) seskupil kolem sebe kruh přátel, kteří s ním utvořili
jádro vznikajícího nového řádu – Tovaryšstva Ježíšova. Do roku 1556 pak
žil většinou v Římě, kde byl zvolen prvním generálním představeným řádu
a odkud ho pak řídil.
V úterý 18. srpna je památka sv. Alberta Hurtada, kněze.
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Přejeme všem krásné léto, prázdniny a dovolené. Těšíme se na
setkání s alespoň některými z vás o slavnosti sv. Ignáce 31.7. při poutní mši
svaté v 17.30 hod., při které také zazní Mše D-dur a Žalm 136 A. Dvořáka
v podání svatoignáckého sboru a hostů.
Připomínáme, že v srpnu nebudou ranní mše svaté v 6.15/6.30 hod.
Dále, od 30.6. do 31.8. budou i ranní mše v 7.30 bez varhanního
doprovodu. Nebudou také čtvrteční večerní adorace. Rovněž v době
prázdnin nemusí být ani večer vždy možné vyzpovídat se během mše svaté,
je tedy jistější využívat času přede mší. Děkujeme za pochopení.
Poděkování za „noc a den“
V červnu jsme prožili v kostele a kolem kostela sv. Ignáce mnoho
událostí: tři děti, např. jistě pamatují na radost z prvního setkání s Pánem
Ježíšem ve sv. přijímání.
O něco vzdálenější přijímání Boha bylo umožněno veřejnosti o „Noci
kostelů“ a pak celý červnový týden o „Dnech víry“. Podílelo se na nich
vícero pomocníků a upřímné poděkování patří jim všem, ale některé
zmiňme jmenovitě:
Obě akce měla na svých bedrech především naše pastorační asistentka,
paní Tereza Novotná, a s ní tudíž i manžel Vojtěch a děti. Moc jim
děkujeme za výdrž a zvláště nápady k zaujetí návštěvníků kostela (plánek
kostela – hledání IHS, přiblížení liturgie…).
Velké díky též naší kuchyni, kuchařům v rezidenci: týden vařili kolem
stovky obědů. Zvláštní vděčnost patří čtyřem Gráciím (paním Radce
Hlavínové, Evě Vovsové, Oldřišce Wankeové a Erice X), ženám
pomáhajícím celé dny v kuchyni a při obsluze strávníků; spolu s nimi
dalším dobrovolníkům zajišťujícím celodenní služby v kostele.
Jeden z nejmediálnějších nápadů paní Terezy je dosud stojící model
kostela – za jeho postavení z desek polystyrenu děkujeme hlavně
manželům Beščecovým.
Největší část dnů víry naplnila programem komunita Chemin Neuf
z Tuchoměřic; jejich evangelizační činnost obsáhla dny i večery nejen
v kostele, ale i na náměstí. Patří jim velké uznání.
Všechno dění v kostele ale museli bdělou starostí provázet naši
kostelníci sestra Anna a pan Táborský, aby mohl běžet i obvyklý program a
nic v kostele nepřišlo k úhoně. Tedy vřelý dík i jim.
P. Josef Čunek SJ
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Malá sumarizace Dnů víry
Dny víry jsou týdenní ekumenický projekt, který se uskutečnil v Praze
na začátku června letošního roku (30. května - 6. června 2015). Navazoval
na Noc kostelů a jeho cílem bylo představit víru a životní styl současných
křesťanů lidem, kteří v Praze bydlí či pracují.
Během prvního červnového týdne se v centru hlavního města uskutečnila řada přednášek, diskuzí, koncertů, uměleckých výstav, nebo nabídek
k modlitbě a duchovnímu programu. Rozsahem i obsahem unikátní projekt
připravilo Arcibiskupství pražské, jednotlivé církve působící v Praze,
řeholní komunity a pražské sbory a farnosti. Akce konané u nás byly:
„Missioland“ – program pro děti (maličké i velké): Hra pro děti na
téma misií je kulisou k rozhovorům o Bohu a křesťanství. Děti dostaly při
vstupu kartičku a plnily úkoly. Cílem je postavit (vybarvit) veliký
polystyrénový kostel a nemocnici. Výhodou této aktivity bylo:
• Rodiče si mohli v klidu popovídat s dobrovolníky „Dnů víry“.
Program byl rozložený na jezuitské zahradě tudíž
a) děti se nemohly ztratit
b) rodiče o nich měli přehled, i když si s někým povídali
• Přišly i věřící děti a užily si dětský den s křesťanským tématem.
• Rodiče hodnotili tuto aktivitu velmi kladně.
• Za dva dny se účastnilo akce přibližně 500 lidí (z věřících i
nevěřících rodin).
Přednášky v kostele od pondělí 1.6. do pátku 5. 6. 2015:
„Žehnání“ (lidí, růženců, křížků apod. – P. Josef Stuchlý, SJ)
„Co je bible a jak se čte“ (P. Ladislav Nosek, SJ)
„Jezuité a církev“ (P. Josef Čunek, SJ)
„Co jsou svátosti“ (P. Ladislav Nosek, SJ)
„Umí křesťané kontemplovat?“ (P. Josef Čunek, SJ)
„Co jsou svátosti“ (P. Ladislav Nosek, SJ)
Přednášky navštěvovalo od několika do 30 lidí.
Minikurz modlitby a meditace: k čemu to je a jak se to dělá (P. Jan
Regner, SJ). Účastnilo se přes 20 lidí.
„Krása sakrálního umění a víry“: bezplatné komentované prohlídky
kostela. Největším přínosem této aktivity byla možnost rozhovoru. Lidé se
ptali dobrovolníků na otázky spojené s vírou. Denně přišlo nejméně 20 lidí.
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„K čemu se to používá?“: komentovaná minivýstava předmětů, které
se používají v kostele. Největším přínosem této aktivity byla možnost
rozhovoru. Lidé se ptali dobrovolníků na otázky spojené s vírou. Denně
přišlo nejméně 20 lidí.
Při Dnech víry pracovala komunita Chemin Neuf přes den na Karlově
náměstí a večer v kostele. Večerní programy byly v kostele hojně
navštěvovány (kolem 100 účastníků).
„Via mea“: výstava kreseb, akvarelů a pláten George Radojčiče, který
trpí Landau-Kleffernovým syndromem. Výstava byla hojně navštěvovaná.
Dobrovolníci, kteří ji měli na starosti, mohli hovořit na téma víry (díky
zpravovaným tématům) i s lidmi, kteří by se asi jinak na nic neptali.
„Modlitba z krabice“: příležitost svěřit věřícím úmysl, za který by se
měli pomodlit, a pozvání, aby se žadatel k modlitbě připojil. Tato aktivita
byla lidmi hojně využívána.
Moc děkuji všem, kdo přiložili ruku k dílu!
Tereza Novotná
Setkání nad Starým zákonem
Poprvé se setkáme v úterý 7. července. Při tomto setkání budeme
uvažovat nad druhou a třetí kapitolou knihy Genesis a zvláště nad hříchem
Adama a Evy a na to, jak se na tento hřích dívá židovská mystika
šestnáctého století. Je třeba si uvědomit, že Adam a Eva – to nejsou bájné
postavy minulosti, ale to je každý muž a žena. Židovská mystika
šestnáctého století v galilejském Safedu, zvláště rabín Izák Luria tomu ale
dávají velmi hluboký, mystický a pravdivý význam. Adam s Evou měli
jediné přikázání - nejíst ze stromu poznání dobra a zla, který ale porušili.
Izák Luria se zamýšlí nad tím, jak by asi vypadal svět, kdyby toto přikázání
neporušili, že by totiž Bůh dal světu nesmírné požehnání. A o tom budeme
při našem prvním červencovém setkání uvažovat.
Naše druhé setkání bude v úterý 14. července. Ve třetí kapitole knihy
Exodus zjevuje Bůh Mojžíšovi své jméno – Budu, který budu. Židovská
tradice říká, že jenom velekněz směl vyslovit Boží jméno v chrámu o dni
smíření. Přitom ale jak židovská, tak i křesťanská biblistika a mystika
potvrzuje různost a smysluplnost Božích jmen. Tak jméno ELOHIM – Bůh
– znamená Boží spravedlnost a jméno ADONAJ – Pán – znamená atribut
Božího milosrdenství. A nad těmito atributy božské lásky vyjádřené
Božími jmény se budeme při našem druhém biblickém setkání v červenci
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zamýšlet a uvažovat, jaký mají význam pro náš život.
Naše třetí setkání bude v úterý 21. července. Při tomto biblickém
setkání budeme uvažovat nad hříchem Izraele a odchodem Boží
přítomnosti z jeruzalémského chrámu, jak to líčí osmá až dvanáctá kapitola
knihy proroka Ezechiele. Zničením chrámu v Jeruzalémě nastalo smutné
období v dějinách Izraele i celého lidstva – Bůh, který byl takřka
hmatatelně přítomen v chrámu, a kde se k němu modlili jak Židé, tak i
ostatní národy, se vzdálil.
Budeme uvažovat nad tím, zda se Bůh tehdy, když jej zradíme, vzdálí i
z našeho života.
P. Josef Blaha SJ
Tip do vaší knihovny
Stormie Omartianová: Příběh odpuštění a smíření
Paulínky 2014
Stormie Omartianová prožila těžké dětství.
Psychicky nemocná matka ji týrala a otci se nedařilo
zvládat složitou situaci v rodině. Po odchodu z domova
začala pracovat v show businessu. Snaha o dokonalý
vzhled a pracovní vytížení však nedokázaly utišit hlad
jejího srdce. Vnitřní prázdnotu nemohl naplnit ani
alkohol, drogy či vztahy na jednu noc. Na samém dně
zoufalství a jen krůček od sebevraždy Stormie poznává
Ježíše Krista. Jak v úvodu autorka píše: „Existuje
nespočet lidí, kteří zažili velká citová zranění a mnozí
se vzdali naděje. Vyprávím svůj příběh proto, aby mohli najít cestu ven
z propasti. Potřebovala jsem uzdravení a našla jsem ho. Vytrvale jsem se
modlila za to, aby tato kniha přinesla uzdravení všem, kdo po něm touží.
Kéž tedy Bůh žehná každému čtenáři.“
Jana Laudátová
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Drobná oznámení
Nejbližší setkání u „velkého kafe“ bude až první zářiovou neděli 6.9.
Duchovní obnovy a společenství dospělých budou pokračovat až od října.
Čtvrteční adorace se v červenci a srpnu nekonají, stejně jako mše svaté v 6.15/6.30
v srpnu.
Společenství křesťanského života - informace nedodány, o prázdninách zřejmě
setkání není.
Společenství Mariiny legie se v době prázdnin nebude scházet.
Právní poradna bude k dispozici opět až od září.
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
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.

***
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: 26.6. 2015
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