Zpravodaj
kostela sv. Ignáce v Praze

Ročník 23 • Září 2015
Nový rok
Víme všichni, jaké má datum. Přesto pro
žáky a studenty je jím víc září než leden. I pro
otce Ladislava Noska jde o cosi nového:
v tomto školním roce absolvuje v americkém
Portlandu tzv. třetí probaci, tedy závěrečnou
etapu jezuitské formace. Děkujeme mu za
duchovní, kněžskou službu pro mnoho juniorů i
seniorů kolem našeho kostela. Tímto také
vyřizuji jeho pozdrav celému společenství.
Stejně tak to bude nový rok pro otce Jiřího Kováře, který
přichází z pastorace v Českém Těšíně do našeho pražského prostředí,
jezuitské komunity a společenství kostela sv. Ignáce. Srdečně ho tedy
vítáme!
Přejeme mnoha žákům a studentům mnoho požehnání do nového
školního roku. Ale též rodičům, aby počítali s náboženskou výukou
svých dětí – aby malí začali a starší pokračovali v poznávání
evangelia a Pána Ježíše, který miluje děti a dokáže je učinit šťastné.
Pro mnohé dospělé se stává tento měsíc také novou etapou
života, když se přihlásí či pokračují v přípravě na křest. Boží milost
stále působí a je důležité, aby rodiče své děti k ní přiváděli a my
všichni, abychom bližním kolem sebe pomáhali přemýšlet o Bohu,
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víře v Krista a povzbuzovali k možnosti začít žít jako křesťané
v jakémkoliv věku.
Výjimkou v onom začínání je jedna skupina, ministranti. Tato
služba a výsada nekončí, neboť mše svaté se slaví stále a denně. Je
potěšitelné, že vidíme (i slyšíme) děti na bohoslužbách. Kéž by rodin
s dětmi bylo v kostelích stále více. Samozřejmě to však znamená pro
starší věřící (ale i kněze) velkou dávku trpělivosti a od rodičů zase
dávku moudrosti, jak usměrňovat chování dětí při mši svaté.
Moc přeji ministrantům radost v blízkosti Pána Ježíše a doufám,
že s novým školním rokem se rozšíří i počet chlapců u oltáře. Kéž
poznáme všichni, že čím jsme blíže Bohu, tím častěji můžeme zažít
nejen rok, ale každý týden a dokonce každý den jako nový. Kéž nám
všem tento měsíc září novotou věcí Božích!
P. Josef Čunek SJ

Obecný liturgický kalendář
Zářijový liturgický kalendář otevírá ve čtvrtek 3. září památka
sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. Slavení svátku Narození
Panny Marie připadá letos na úterý 8. září. V dalším
týdnu, v pondělí 14. září, je svátek Povýšení svatého
kříže. V úterý 15. září je památka Panny Marie
bolestné a ve středu 16. září uctíme památku babičky
sv. Václava, sv. Ludmilu. V pondělí 21. září je
svátek sv. Matouše, apoštola. Na středu 23. září
připadne památka stigmatizovaného kapucínského
kněze sv. Pia z Pietrelciny. Slavnost hlavního
patrona českého národa sv. Václava, mučedníka,
připadá letos na pondělí 28. září. V úterý 29. září
oslavíme svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.
A ve středu 30. září si připomeneme sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

Jezuitský liturgický kalendář
Hned druhý červencový den, připadající letos na středu, si připomínáme
několik jezuitských světců, kněží a mučedníků – bl. Jakuba Bonnauda,
Josefa Imberta a Jana Mikuláše Cordiera, Tomáše Sitjara s jejich
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druhy. V dalším týdnu, v pondělí 7. září, oslavíme kněze-mučedníky sv.
Štěpána Pongrácze, Melichara Grodeckého a kanovníka Marka Križína
a ve středu 9. září kněze sv. Petra Klavera. Následuje ve čtvrtek 17. září
památka na biskupa a učitele církve sv. Roberta Bellarmina a v pátek 18.
září sv. Stanislava Kostku.

S nejmenšími o Bohu
Výuka náboženství pro maličké (batolata, předškoláky…):
 Program je složen z krátkého vyprávění o Bohu, výtvarné činnosti,
říkadel, pohádek, zpívání… Doprovod dětí je přítomen po celou
dobu setkání. Vítáni jsou i mladší sourozenci dětí... Je připraveno
zázemí i pro ně.
 V pátek od 9:30 do 11:00 hod. v sále Ignáce Rabba (Ječná 2,
Praha). Začínáme 18. září 2015.
 Setkání je vhodné pro věřící i nevěřící účastníky.
 Více na www.ignackostel.webnode.cz

Katecheze (výuka náboženství) pro děti ze ZŠ
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

16:15 - 17:15
15:00- 16:00
16:30-17:30

skupina dětí 1.-3. třída
skupina dětí 1.-3. třída
skupina dětí 4.-9. třída
skupina dle potřeby
skupina dle potřeby

 Nevyhovují-li navržené časy setkání, pokusíme se vám vyjít
vstříc.
 Začínáme od 14. 9. 2015 v sále Ignáce Rabba (Ječná 2, Praha 2)
 více na www.ignackostel.webnode.cz
Setkávání zájemců o biřmování (příprava na biřmování) začne ve
středu 7. října 2015 od 18:30 hod. Přihlašovat se můžete v sakristii kostela
či na e-mail: ignac@jesuit.cz (obdržíte zde i bližší informace).
Setkání nových zájemců o křest (příprava na křest) začne probíhat
v úterý 6. října 2015 od 18:30 hod. Přihlašovat se můžete na email:
ignac@jesuit.cz (obdržíte zde i bližší informace). Setkání dospělých, kteří
se připravovali na křest v loňském školním roce je v pondělí 21. září 2015
od 18:30 hod.
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Duchovní obnova a pouť jezuitských přátel
na Svatý Hostýn
Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova zve své přátele a spolupracovníky
z celé republiky na společnou duchovní obnovu, která začne 18. září na
Svatém Hostýně a vyvrcholí 20. září poutní bohoslužbou v tamější bazilice
Nanebevzetí Panny Marie.
Během duchovní obnovy bude přátele a spolupracovníky jezuitského
řádu doprovázet P. Josef Čunek SJ.
Program začne v pátek 18. září večeří v 18:00 hod. Následovat bude ve
20:00 hod. prosba k Duchu svatému a úvodní slovo. V sobotu bude v 7:45
hod., ještě před snídaní, společná modlitba ranních chval a poté první
přednáška od 9:30 hod. Bohoslužba se bude konat před obědem od 11:30
hod. Odpoledne v 15:30 hod. proběhne druhá přednáška a den uzavře ve
20:00 hod. adorace a slovo na noc. V neděli bude 7:45 hod. modlitba
ranních chval, poté snídaně. Od 9:00-9:45 hod. následuje třetí přednáška.
V 11:30 hod. poutní mše pro jezuitské spolupracovníky a přátele z celé
republiky v hostýnské bazilice. Následovat bude oběd a odpoledne od
15:00 hod. křížová cesta. Po ní od 16:00 hod. společný víkend uzavře
setkání a debata s jezuity.
Účastníci si hradí ubytování; jídlo je v režii jezuitů.
Na duchovní obnovu a pouť je možné se přihlásit do 9. září na emailové
adrese matice@hostyn.cz nebo na telefonu 573 381 693.
Duchovní obnova a pouť na Svatém Hostýně pokračuje v tradici
setkávání jezuitských přátel a spolupracovníků z celé České republiky,
kterou zahájila loňská pouť do Prahy, uskutečněná u příležitosti 200. výročí
obnovení jezuitského řádu.
S novým školním rokem, prosím lidi zodpovědné za aktivity
probíhající při kostele sv. Ignáce o pomoc:
* Projděte web kostela, kde se představuje „vaše“ aktivita. Zkontrolujte,
zda obsahuje aktuální informace. V případě potřebné změny mě
kontaktujte.
* Přejete-li si, aby některé části aktivity (např. koncert) byly zveřejněny
v Kalendáři aktivit kostela na půl roku dopředu, prosím o zaslání podkladů
do 18. září 2015.
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* Prosím o nové zapsání obsazení místností (na ceduli na dveřích), kde
se budete scházet. Tato rezervace bude řešena taktéž do 18. září. Změnu
termínu oproti loňskému školnímu roku je třeba projednat nejdříve
s P. Josefem Čunkem.
* Moc prosím o aktuální telefon a email na zodpovědného za skupinu.
Děkuji, Tereza Novotná
Mše svatá
Stále děkujeme Bohu za živé společenství víry u sv. Ignáce. Jistě
chápeme, že setkávání mnoha lidí vytváří i potřebu poznámek ke zlepšení.
* obětní dary
Především děkuji všem, kteří mají „odvahu“ přinášet obětní dary. Jen
prosím, aby přinášející nečekali, ale hned po uchopení misky a konviček
vyšli k oltáři – kněz čeká na sedadle a vychází jim vstříc.
* intence
Moc bych prosil, aby ti, na jejichž úmysl je mše svatá sloužena (zapsali
svou intenci) si byli vědomi práva a „povinnosti“ dary přinášet – nebo
požádat o to blízké věřící. Je to projev skutečné víry a touhy po pomoci
Boží.
* postoje
Postoje při mši svaté jsou jedna z věcí v liturgii, kterou není snadno
sjednotit. Přesto jednu poznámku. V našem kostele je zvykem po
proměňování klečet nebo sedět. Není projevem jednoty, když jednotlivci
uprostřed sedících v lavici stojí. Prosím, nejde o to, co je vhodnější, ale co
vytváří sounáležitost, ochotu přijmout místní způsob úcty a modlitby
k Bohu. Kdo chce stát, může kdekoliv v prostoru chrámu mimo lavice.
Podobně je to s úctou před eucharistií: přijímejme, prosím, všichni ve
stoje. Jistě je možné pokleknout-vstát, ale uvědomme si, že výjimečný
pohyb ruší kněze a může upadnout Tělo Kristovo na zem. Ani lidé vysocí
nekrčte kolena či nesklánějte hlavu, což se děje mnohdy mimovolně nebo
nesprávným, již podvědomým zvykem. Kdo přijímá na ruku, nechť
pamatuje, aby dlaň byla nastavena vodorovně a ne příliš vysoko (a bez
tašek v další ruce); kdo přijímá do úst, ať je to na jazyk, mírným otevřením
úst, ne jen mezi rty. Snad bude časem nalezen způsob, jak umožnit
přijímání i vkleče, těm kdo tak chtějí.
P. Josef Čunek SJ
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Setkání nad Starým zákonem
Poprvé se setkáme v úterý 1. září. Naším tématem bude tentokrát
mystický pohled na knihu Rút - částečně i na to, co hebrejština vyjadřuje
slovy midraš ha ne'elam – jedné z částí mystické knihy Zohar. Knihou Rút
se zabývám dost intenzivně asi od roku 1993. V této knize se Naomi
z Betléma vydá kvůli hladu v zemi Izrael do polí Moábu a tam najde ženu,
která k ní přilne. Je to moabská žena, Rút – od toho je možná odvozeno i
hebrejské slovo re'ut – přátelství. Rút si zamiluje jak Naomi, tak i její národ
– izraelský národ, a poté, co se Naomi chce vrátit do judské země a naléhá
na Rút, aby se vrátila do moabské země, říká jí Rút tato slova: „ nenaléhej
na mě, abych Tě opustila. Neboť kam půjdeš ty, půjdu i já a kde budeš
nocovat, tam budu nocovat i já. Tvůj lid bude i mým lidem a tvůj Bůh bude
i mým Bohem.“ (Rút 1,16). Anglický spisovatel Hastings řekl, že „toto
vášnivé vyznání přátelství je něžné, a je nesmrtelné.“
Naše druhé setkání bude v úterý 8. září. Při tomto našem druhém
setkání v září budeme uvažovat nad nejkrásnější písní lásky v Bibli – nad
Velepísní. Základem pro to nám bude výklad Velepísně od rabína Šlomo
Halevi Alkabece, Ajelet ahavim – což se dost těžko překládá – znamená to
v doslovném překladu laň milujících ale přesný překlad je – milovaná žena.
Kdo z nás netouží po lásce? Ale tato láska musí být láskou pravou. A tu
dává jedině Bůh – ale i skrze krásné lidské vztahy.
Naše třetí setkání bude v úterý 15. září. Při tomto setkání budeme
uvažovat nad největším přikázáním v Hebrejské Bibli, známé v hebrejštině
jako še'ma jis'rael – „Slyš, Izraeli, Hospodin, náš Bůh je jediný – Miluj
Pána, svého Boha celým svým srdcem, celou svou myslí, a celou svou
duší.“ (Dt 6,4). Tato slova cituje i Ježíš v synoptických evangeliích. Láska
je to nejpodstatnější, co v životě můžeme potkat – jak říkají mnohé básně,
lidské lásky pomíjejí – a to bolí. Izraelská básnířka a interpretka Dana
Berger v jedné své básni a písni říká, že každý rozchod je malá smrt. Je–li
ale už rozchod s lidskou láskou malou smrtí, je útěk od Boha nebo dokonce
opuštění Boha velkou smrtí. A proto při tomto setkání budeme uvažovat
nad tou největší láskou, láskou, kterou miluje Bůh, a to, jak to zdůrazňuje
židovská i křesťanská etika, že i my jsme povinni milovat Boha.
P. Josef Blaha SJ
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Tip do vaší knihovny
Tim Guénard: V ringu s Bohem: Příběh obrácení
slavného boxera. Karmelitánské nakladatelství
Kniha vypráví o dramatické cestě francouzského
boxera za láskou a odpuštěním. V dětství velmi
strádal nedostatkem lásky, což v něm vyvolalo
nenávist k celému světu. Živořil jako dítě ulice
v Paříži, kde zapadl mezi dětské prostituty.
Potom v jeho životě bylo setkání s komunitou Archa, v níž prožil svoje
obrácení. Postupně objevoval Krista a ten ho proměnil
Dnes žije s manželkou a dětmi poblíž Lurd a přijímá mladé lidi
v nesnázích.
„Moje děti se staly mými kořeny. Když mi řeknou tatínku, cítím
úchvatné mrazení v zádech. Výjimečný pocit. Říkají mi tatínku a nechci,
aby mi to zevšednělo. Vzpomínám si, jak mi toto „tatínku“ chybělo. Jsem
vděčný a svěřuji Bohu Otci všechny děti, které nemají komu říct „tatínku“.
Jana Laudátová
K přípravě výstavy o P. Adolfu Kajprovi SJ (1902-1959) prosím farníky,
kteří na něj chovají vzpomínku nebo mají nějakou jeho fotografii či text,
aby se laskavě spojili s pastorační asistentkou Terezou Novotnou. Děkuji!
Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
____________________________________________________________
Nový farní vikář, P. Jiří Kovář SJ, se narodil 6. dubna
1958 v Třebíči. Teologii studoval v letech 1980-1985 na
CMBF v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen 6. července
1985 v Brně. Do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil v r. 1992.
V letech 1995-1997 působil ve Vatikánském rozhlasu,
v Collegiu Russicu a na institutu Orientale v Římě.
V duchovní správě působil v Jihlavě, ve Zhoři, ve Velkém Újezdu,
v Českém Těšíně, na Velehradě a v Buchlovicích. Od 1. září 2005 byl
farářem ve farnosti při kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém
Těšíně.
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Drobná oznámení
Setkání u „velkého kafe“ je plánováno na neděli 6. září po „deváté“ mši sv.
Žehnání školních pomůcek bude v neděli 6. září při mších sv. v 9:00 a 17:30 hod.
Ve čtvrtek 17. září při mši sv. v 17:30 hod. poděkujeme za svědectví víry
P. Adolfa Kajpra, SJ.
Duchovní obnova a společenství dospělých pokračují od října.
Pravidelné večerní adorace v našem kostele jsou každý čtvrtek, 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.
Společenství křesťanského života se sejde 15. a 29. září.
Společenství Mariiny legie se schází v pondělí po večerní mši svaté.
Právní poradna bude k dispozici od října.
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 mohou kontakovat P. Josefa
Čunka SJ na tel. 221 990 224 nebo emailem na adrese ignac@jesuit.cz; paní
Ludmilu Stane PG Dip.Couns. na emailové adrese ludmila.stane@seznam.cz
či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811 či 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: tenovo@seznam.cz Web: ignackostel.webnode.cz
K tisku připravila: Tereza Novotná
Upozornění: Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa.
Dánokostela
do tisku:
4. 9. 2015
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