Zpravodaj
kostela sv. Ignáce v Praze
Ročník 23 • Říjen 2015
Chlebodárkyně?
Je jí Evropa? Zástupy přicházejících jakoby s tím počítaly. Současní
Evropané však současné životní úrovně dosáhli nejen pílí, ale i pohledem
správným směrem: „chléb náš vezdejší dej nám dnes“ – ke Kristu, který učí
všechny obracet se k Otci, štědrému ke každému hladovému. Pozvání na 17. 10.
do Brna je pozvání ke stolu Chleba Otcova. Eucharistické kongresy nám chtějí
připomínat, jaký Pokrm nám dá sílu, díky níž dokážeme růst v pravdě, pokoji
a životu beze strachu. Církev nás učí hladovět po chlebu Života a volat k Bohu
o Chléb, bez kterého není budoucnosti.
Říjen nás též obrací k Matce Marii. Ta je skutečnou chlebodárkyní, neboť
přijala od Boha Slovo, Tělo Kristovo, pravý Chléb pro duši. Mnoho lidí
v nasycené a bohaté Evropě dnes cítí obavy, jsou slabí ve víře a naději. Slabý je
ten, kdo nemá pokrm. Sílu davům dává idea, sílu k životu dává Láska. Zdá se, že
mnoho sytých v Evropě necítí hlad po tomto pokrmu nebeského Otce.
Potřebujeme dnes sílu křesťanského loďstva ze 7. října 1571 u Lepanta? Nebo
akceschopnost Jana Sobieského 12. 9. 1683 u Vídně? Ne. Dnes víme, že je možné
a nutné spolu žít. A to dokáže jen ten, kdo má Ducha – zdroj nejlepších zbraní
proti strachu: moudrost, spravedlnost, mírnost, statečnost. Kdo má, může a musí
dávat. Maria-Církev je chlebodárkyní pro ducha. Živme se tímto Chlebem a učme
Evropu i příchozí hladu po něm. Pak se nemusíme bát: tento Chléb, Ježíšovo Tělo,
dává nový život a vytváří nový lid.
P. Josef Čunek SJ

Liturgický kalendář
Říjnový kalendář zahájí ve čtvrtek 1. října památka karmelitky
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sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky
církve. Na pátek 2. října připadne památka
Svatých andělů strážných. Ve středu 7. října
je památka Panny Marie Růžencové.
Sv. Terezii od Ježíše, španělskou mystičku
a učitelku církve, vzpomeneme ve čtvrtek
15. října. V sobotu 17. října si připomeneme
sv. Ignáce Antiochijského, biskup a mučedníka. V pátek 18. října bude svátek sv. Lukáše,
autora jednoho ze čtyř kanonických evangelií
a Skutků apoštolů. Ve středu 28. října pak
uctíme dva z Kristových apoštolů, sv. Šimona
a Judu.
(sv. Ignác Antiochijský)

Jezuitský kalendář
V měsíci říjnu si liturgicky připomeneme hned několik jezuitských
světců. Nejprve v sobotu 3. října sv. Františka Borgiáše, třetího generálního
představeného Tovaryšstva Ježíšova. Památku bl. Jana Beyzyma, polského
jezuity, který svůj život obětoval službě malomocným, oslavíme v pondělí
12. října. Dále si ve středu 14. října připomeneme skotského mučedníka sv. Jana
Ogilvie, jehož život je spojen i s naší vlastí. Pondělí 19. října bude věnováno
připomínce sv. Jana de Brébeuf, Izáka Jogues a druhů, mučedníků ze Severní
Ameriky. V pátek 30. října vzpomeneme jezuitského mučedníka bl. Dominika
Collinse a o den později, 31. října, oslavíme památku jezuitského řeholního bratra
sv. Alfonse Rodrígueze.

Představujeme
V souvislosti s odchodem P. Ladislava Noska na třetí probaci nastoupil
do duchovní služby v našem kostele P. Jiří Kovář SJ. V rámci možností formátu
našeho Zpravodaje se přiblížíme jeho dosavadní duchovní dráhu. P. Kovář se
narodil 6. dubna 1958 v Třebíči v rodině s 9 sourozenci. Po studiu střední
průmyslové školy (obor silnoproud) pracoval krátce v Energetických závodech
v Třebíči. V rámci základní vojenské služby se mu naskytla příležitost působit
v Armádním uměleckém souboru v Praze a tuto hudební zkušenost zužitkoval
v angažmá ve Státním sboru v Brně. V r. 1980 však zvolil jinou životní cestu:
vstoupil do semináře v Litoměřicích a v r. 1985 přijal kněžské svěcení. Jako
kaplan působil tři roky v Jihlavě a poté následovala řada venkovských farností:
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Zhoř, Jamné, Vysoké Studnice. V r. 1992 vstoupil do jezuitského noviciátu
na Sv. Hostýně, později v Kolíně. V letech 1995–1996 pracoval v České sekci
Radia Vatikán v Římě. Po návratu byl v r. 1997–1998 studentským kaplanem
v Olomouci a poté na Stojanově gymnáziu na Velehradě. Od r. 2005 až
do letošního příchodu do Prahy působil jako farář v Českém Těšíně.
P. Jiřímu přejeme v jeho pastorační práci sílu a dary Ducha svatého.
Doufáme, že mezi námi nalezne ochotné a vnímavé věřící.
Jana Laudátová
Znáte odpověď na otázku: „Kolik hodin katecheze (výuky náboženství)
absolvuje dítě do 16-ti let, pakliže jeho rodičům záleží na jeho náboženské
výchově?“
40
školní rok má 40 týdnů výuky
-5
výuka náboženství je kratší, protože začíná třetím týdnem v září a končí
druhým týdnem v červnu
-3
je třeba odečíst týdny s podzimními, vánočními a jarními prázdninami
-2
a týdny, v nichž je dítě na škole v přírodě nebo nemocné
30
... a to zde není započítáno to, že se dítěti nechce, nebo že ho rodiče
na katechezi nepřivedou
V praxi jde tedy o 30 hodin za jeden školní rok. Většinou děti
navštěvují výuku náboženství přibližně dva roky, protože rodičům jde (jenom)
o přípravu na první svaté přijímání. Na celý svůj křesťanský život se tedy
připravují všeho všudy 60 hodin, to je 2,5 dne! Tak dlouho asi trvá výuka
na týdenní škole v přírodě. A to jsou děti, jejichž rodičům na vzdělávání ve víře
záleží – ne vždycky tomu tak ovšem je... Žádný jiný předmět nenecháme děti učit
jenom 2,5 dne za dva roky s tím, že jim to bude stačit na celý život! A to nejenom
ten pozemský, vždyť „život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého
Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista“ (Jan 17,3).
Je tedy pro mne a mé děti (vnoučata) důležité, aby věděly, v koho
věří, nebo nikoliv?
U kostelů sv. Štěpána a sv. Ignáce je vzdělávání dětí ve víře realizováno
následujícím způsobem:
S nejmenšími o Bohu – katecheze (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.
Vítáni jsou i mladší sourozenci dětí. Je připraveno zázemí i pro ně. Setkání se
koná v pátek od 9:30 do 11:00 hod. v sále Ignáce Rabba. Je vhodné pro věřící
i nevěřící účastníky.
Katecheze (náboženství) pro děti
pondělí
16:15 – 17:15
skupina dětí mladšího školního věku
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úterý
středa

16:30 – 17:30
14:30 – 15:20
15:30 – 16:30

skupina dětí mladšího školního věku
skupina dětí staršího školního věku
skupina dětí mladšího školního věku

 Nevyhovují-li navržené časy setkání, pokusíme se vám vyjít vstříc.
 Setkání probíhají v sále Ignáce Rabba (Ječná 2, Praha 2).
 Ohledně katechezí dětí (výuky náboženství) kontaktujte Terezu Novotnou
(tenovo@seznam.cz).
Setkávání nových zájemců o křest (příprava na křest) a zájemců
o křesťanství začne probíhat v úterý 6. října 2015 od 18:30 hod. Přihlašovat se
můžete na ignac@jesuit.cz (takto také obdržíte bližší informace).
Setkání dospělých, kteří se připravovali na křest v loňském školním roce,
je v pondělí od 18:30 hod.
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 ignac@jesuit.cz (takto také obdržíte bližší informace).

Podzimní výlet
Srdečně zveme všechny, kdo rádi cestují, na podzimní výlet v sobotu
10. října na Zelenou Horu, do Žďáru nad Sázavou a Zruče nad Sázavou.
Navštívíme kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, který je dílem Jana
Blažeje Santiniho a zároveň je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO.
Prohlédneme si město Žďár nad Sázavou, společně poobědváme a podíváme se
do zámku ve Zruči nad Sázavou. Cena je 350,- Kč, v ceně je cesta, vstupné
a částečně i oběd. Přihlašovat se lze v sakristii, platí se předem. Odjezd je v 7:30
hod. ze zastávky pro autobusy při kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici
nedaleko Karlova náměstí. Příjezd cca 18:30 hod. na Karlovo náměstí. S sebou:
peníze dle vlastního uvážení a kopec dobré nálady. Kontaktní osobou je Emanuel
Vittek. Bližší informace na tel.:420605842413 nebo na jeremiasemvi@seznam.cz.
17. září jsme si připomenuli výročí úmrtí Adolfa Kajpra. Tento kněz TJ vedl
své současníky k maximálnímu křesťanství a byl kvůli tomu pronásledován.
Na závěr mše sv. jsme se společně s Adolfem Kajprem modlili, abychom se
přimkli ke Kristu, žili v Jeho přítomnosti, porozuměli své současnosti a dokázali
vydávat pravdivé a účinné svědectví.
K přípravě výstavy o P. Adolfu Kajprovi SJ (1902-1959) prosím farníky,
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kteří na něj chovají vzpomínku nebo mají nějakou jeho fotografii či text, aby se
laskavě spojili s pastorační asistentkou. Děkuji!
Vojtěch Novotný

Pohlazení pro duši
Ve dnech 18.–20. 9. 2015 jsme se s manželem zúčastnili duchovní
obnovy pro spolupracovníky a přátele jezuitů, vedené P. Josefem Čunkem
na Svatém Hostýně. Na tomto překrásném místě, prosyceném modlitbami mnoha
generací, jsme byli poprvé a odvážíme si odtud nádherné zážitky a obohacení
do dalších dnů. Atmosféra během celých exercicií byla velice přátelská a srdečná.
Přijeli jsme sem, abychom občerstvili své duše, naplnili je radostí, světlem
a nadějí, tolik potřebnou do dalších dnů. O to se zasloužil P. Josef Čunek svými
podnětnými promluvami. Vše, co jsme slyšeli, má pro nás velikou hodnotu
a význam pro utváření našeho dalšího života. A tak Vám, otče Josefe, moc
děkujeme a přejeme stálou ochranu Panny Marie. Bylo nám tady s Vámi a se
všemi zúčastněnými moc dobře. Jsme rádi, že Vás máme.
Ludmila a Václav Brožíkovi
Na Svatém Hostýně proběhla duchovní obnova a pouť. Zúčastnilo se asi
čtyřicet osob, doprovázejícím byl P. Josef Čunek SJ.
Program se skládal z přednášek, ranních chval a nešpor. Jako texty
pro rozjímání byly vybrány části 1. a 2. listu Timoteovi. Chybět nemohla ani mše
svatá, v sobotu v kapli exercičního domu, v neděli v hostýnské bazilice
Nanebevzetí Panny Marie.
Nejmladším a všeobecně nejoblíbenějším účastníkem byl malý Pavlík,
žák 3. třídy ZŠ, který kromě absolvování všech přednášek také ministroval.
Během osobního volna měli poutníci prostor k rozjímání, k návštěvě
baziliky nebo k procházkám po okolí, případně k průzkumu sortimentu místních
prodejních stánků.
V sobotu večer proběhla původně neplánovaná komentovaná prohlídka
baziliky. Díky laskavosti P. Jiřího Šolce SJ, rektora baziliky, se naše „jezuitská
skupina“ podívala i do míst, která nejsou zcela běžně přístupná. V neděli
odpoledne jsme si společně prošli známou Jurkovičovu křížovou cestu.
Z vyjádření poutníků bylo patrné, že ocenili především příležitost
k zastavení se a ztišení a také další impulzy pro duchovní život v podobě podnětů
pro úvahy či rozjímání. Za zmínku stojí i navázání nových kontaktů mezi
účastníky, kteří se dokázali vzájemně spřátelit, přestože po dobu duchovní obnovy
bylo vyhlášeno silencium.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě akce podíleli, zvláště pak otcům
jezuitům a především P. Čunkovi SJ, za duchovní doprovázení.
Ivana Pavlečková
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O víkendu ve dnech 18.–20. září jsme měli možnost zúčastnit se poutní
obnovy a poutě na Sv. Hostýn pro přátele a spolupracovníky Tovaryšstva
Ježíšova. Jednotlivé mše a adorace byly doplněny v pravidelných intervalech
podnětnými a objevnými přednáškami otce Josefa Čunka SJ. Rovněž jsme měli
možnost projít nepřístupné části prostor basiliky. Základním tématem
zastřešujícím jednotlivé exercicie bylo „Boží království na Zemi“. Oba listy
sv. Pavla Timoteovi posloužily k hledání nových cest v naší víře v době, kdy se
nekonala společná setkání, a každý měl možnost zamýšlet se nad zásadními
otázkami.
Vláďa Šimák
Liturgická schola u sv. Ignáce přijme nové členy. Zpíváme výhradně při
nedělní mši svaté v 9:00 a výjimečně i o slavnostech a větších svátcích na večerní
mši svaté. Našim repertoárem jsou hlavně mešní ordinária a žalmy zhudebněné
B. Korejsem. Přijmeme mezi sebe muže i ženy. Pro více informací pište
na jeremiasemvi@seznam.cz.

Setkání nad Starým zákonem
Při prvním setkání v měsíci říjnu v úterý 6. října se zamyslíme
nad biblickým textem, který slyšíme v našich kostelích na popeleční středu:
„Trubte na polnici na Siónu, křičte na poplach na Mé svaté hoře. Ať se třesou
všichni obyvatelé země, neboť přichází den Hospodinův. Je blízko den tmy
a temnot, den oblaku a mrákoty. Jako úsvit po horách se rozprostírá lid četný
a mocný, jakého nebylo vidět od věků. Aniž kdy bude po něm, až do posledního
pokolení. (Jóel 2,1–2). A nad textem. „Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte
se ke Mně celým srdcem. V postu, pláči a nářku. Roztrhněte svá srdce, ne oděv.
Navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milosrdný a plný slitování.
Shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem. Kdo ví, nepojme-li
Ho opět lítost. A nezanechá-li za sebou požehnání a zase budou obětní dary
a úlitby pro Hospodina, Vašeho Boha“ (Jóel 2, 12–14)
Bůh chce naše srdce, a ne naše úlitby a oběti. Židovský národ si v měsíci
září připomínal svátky Roš ha šana a Jom Kipur, kdy židovský národ věří, že Bůh
soudí Izrael a celý svět – také my se potřebujeme očistit od našich hříchů, ať už
v podobě lítosti nad tím, čím jsme Boha a lidi zranili, nebo – ještě lépe – svátostí
smíření. Nemůže to být ale jenom formalita, ale měli bychom učinit rozhodnutí,
že se k těmto hříchům už nebudeme vracet. První aškenázský rabín v Palestině
před vznikem státu Izrael Abrahám Izák Kook napsal knihu „Brány pokání.“
A touto knihou se budeme částečně zabývat.
Při našem druhém setkání 13. října se budeme zamýšlet nad faktem, proč
lidé ve světě nespravedlivě trpí. Bude nám k tomu vzorem kniha Job ve své
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celistvosti a také komentář významného židovského právníka a mystika
ze Safedu, rabína Josefa Karo (1448–1575).
Při třetím setkání 20. října si připomeneme, že 15. října má svátek jedna
z největších světic katolické církve, sv. Terezie z Avily (1515–1582), která
napsala komentář k Písni písní – nad motivem nikoliv abstraktní lásky, ale lásky,
jak o ní píše sv. Ignác z Loyoly, že „láska se klade víc do skutků, než do slov,“
budeme rozjímat při tomto našem posledním setkání v říjnu.
P. Josef Blaha SJ

Tip do vaší knihovny
Barbara Fraleová, Templáři, Argo 2009
Významná italská historička a archivářka vatikánských archivů B. Fraleová se
v knize zabývá již mnohokrát zpracovaným tématem – historií templářského řádu.
Tentokrát je však tato historie vykládána v nových souvislostech. Autorka
objevila dokument, který ležel 400 let skrytý v Tajných vatikánských archivech.
Tento nesmírně cenný dokument dokládá nevinu templářů v obviněních, jež byla
proti nim vznesena, a zároveň ukazuje politické pozadí celého procesu. Při čtení
knihy se nám dostane zcela nového pohledu na historická fakta o nejmocnějším
rytířském řádu středověku.
Jana Laudátová

Drobná, leč důležitá oznámení
Duchovní obnova pro dospělé je v sobotu 3. října od 9:00 do 14:00 hod. ve věži
kostela (Ječná 2, Praha 2). Od 15:00 hod. je možnost adorace v kostele
a od 15:30 hod. mše svatá. Doprovází P. Ludvík Armbruster SJ, který zve i ty,
kteří nikdy duchovní obnově nebyli a neví, co je čeká. Lze přijít i na část
programu. Obnova i katecheze jsou určeny také zájemcům mimo farnost.
Akce je zdarma, není třeba se předem hlásit.
„Velké kafe“ bude 4. října po mši sv. v 9:00 hod. Můžete-li, přineste drobné
pohoštění.
Středou 7. října začnou, v týdenním rytmu, od 19:00 hod. mše svaté s rytmickou
hudbou.
Setkání Společenství křesťanského života při kostele sv. Ignáce se budou konat
13. a 27. září.
Setkání Společenství dospělých budou v úterý 6. a 20. října, vždy od 20:00
do 21:30 hod.
Při bohoslužbách v neděli 18. října 2015 proběhne sbírka na misie.
Výstav Nejsvětější Svátosti oltářní bude probíhat v našem kostele od pondělí
19. do čtvrtka 22. října, vždy od 8:00 do 17:15 hod. V tyto dny nebude
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probíhat společná modlitba růžence, před večerní mší svatou, bude však
možno uctít ostatky bl. papeže Jana Pavla II.
V září jsme vstoupili do druhého roku Pastoračního plánu Arcibiskupství
pražského věnovaného „Nově pojaté spoluodpovědnosti farností a křesťanů“.
Znění plánu naleznete na www.apha.cz. Máte-li návrh k uskutečňování
Pastoračního plánu v našem společenství, prosíme, vložte ho v písemné
podobě do krabice v sakristii či napište na ignac@jesuit.cz.
V neděli 8. listopadu v 18:30 hod. zazní v premiéře písňový cyklus: KAREL
RUŽIČKA – ŠALAMOUNOVY PÍSNĚ pro mezzosoprán, saxofon
a varhany. Účinkují: Virginie Walterová – mezzosoprán, Roman Fojtíček –
saxofon, Přemysl Kšica – varhany.
Právní poradna je bezplatně k dispozici každou první a třetí středu v měsíci od
17:00 do 18:00 hod. (v případě zájmu do 19:00 hod.). Službu poskytuje
JUDr. Jana Hercíková.
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 emailové adrese ignac@jesuit.cz, nebo
přímo paní Ludmilu Stane PG Dip.Couns. na emailové adrese
ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811
nebo na emailové adrese vpatrov@seznam.cz.
Každý pátek je otevřen klub seniorů od 14:00 do 17:00 hod. v klubovně č. 70
ve dvoře jezuitské rezidence.
***
Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce
Pondělí až pátek
6:15
7:30
Sobota
6:30
7:30
Neděle
7:00
9:00
11:00

17:30
17:30
17:30

Náš Zpravodaj si můžete přečíst na internetu na adrese 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. Právo
korektur a redakčních úprav vyhrazeno.
Dáno do tisku: 24. 10. 2015
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