TÝDEN MODLITEB
TÝDEN MODLITEB ZA POŽEHNÁNÍ MĚSTU A KRAJI

Pondělí 19. září od 18 hodin
Pravoslavná církev, Chrám Pokrovu Matky Boží, Vrkoslavice
Úterý 20. září od 18 hodin
Starokatolická církev, Kostel Povýšení sv. Kříže, nám.
B. Němcové
Středa 21. září od 18 hodin
Církev bratrská, modlitebna, Smetanova 26
Čtvrtek 22. září od 18 hodin
Českobratrská církev evangelická, modlitebna, Pod Baštou 10
Pátek 23. září od 17 hodin
Církev římskokatolická, u kříže na Královce

Žehnáním přímých se město pozvedá (Př. 11,11a)

OPRAVY
OPRAVY NA FAŘE
Začátkem prázdnin byla zahájena obnova přízemí na faře.
Proběhla rekonstrukce kuchyně – renovace kuchyňské linky,
výměna podlahy, štukování a malování zdí. Stejným způsobem
byly opraveny zdi ve velké spolčovně, nyní probíhá štukování
a malování na chodbě a při vstupu do fary. Dále byla pořízena
nová svítidla a garnýže, v plánu jsou též nové závěsy. Všem
velice děkujeme za pomoc při jakýchkoliv pracích, při úklidu, ale
také za ochotně poskytnuté potraviny pro pracující a všechny
uvařené a napečené dobroty. Věříme, že vše přispěje ke
zkrášlení prostředí fary nejen pro nás farníky, ale i pro všechny
návštěvy. Předpokládáme, že tato etapa oprav bude dokončena
zhruba v polovině měsíce září. Pomoc ještě určitě uvítáme,
v případě zájmu sledujte ohlášky nebo se hlaste na faře.
OPRAVA VARHAN FINIŠUJE
Středa 24. srpna 2022 je dalším červeně zapsaným datem
v kronice opravy varhan. Tento den se vrátily z Bautzenu zpět
prospektové píšťaly. Jsou poslední velkou částí varhan, která
byla odvezena do dílen na opravu, a byl jich plný kamion. Šest
varhanářů opatrně píšťaly vynosilo na boční balkon a většina
z nich byla hned osazena na své místo a vyzkoušena. Střední
část prospektu si ještě na osazení píšťalami počká, protože přes
tento prostor je umožněn dobrý přístup varhanářů, kteří
postupně čistí a vrací na svá místa množství dalších píšťal,
umístěných za prospektem. Od druhého zářijového týdne začne
několikatýdenní finální intonace nástroje, kdy budou jednotlivé
rejstříky doregulovány tak, aby se varhanám vrátil jejich
původně zamýšlený zvukový projev. Koncem října bude
provedeno generální ladění všech píšťal a nástroj bude předán.
Varhany nám poprvé naplno zahrají při nedělní mši svaté dne
6. listopadu v 9.30, kdy budou vysvěceny litoměřickým
biskupem Mons. Janem Baxantem. Mši doprovodí na varhany
skvělá varhanice Jiřina Marešová, působící na pražských
univerzitách. Po mši nám představí zvukové možnosti
opraveného nástroje formou krátkého koncertu. O dva dny
později, v úterý 8. listopadu v 18 hodin, bude pořádán velký
koncert varhanní hudby, na kterém bude účinkovat varhaník
Přemysl Kšica, působící jako varhaník v kostele Sv. Mikuláše na
Malé Straně. Spoluúčinkovat bude Jiří Pohnán na žesťové
nástroje.
Více informací a fotografie z návratu prospektových píšťal
naleznete na farním webu, kde se objeví i pozvánka na koncert.
Sledujte www.farnostjablonec.cz
Jiří Kreisel

O Faráři arském, plešatých andělech
a personální podvýživě
Není to ani čtrnáct dní. Zmateně jsem se toulal ulicemi
města Villefranche-sur-Saone a přemítal, kudy k Arsu. Mapu
jsem neměl, chytrý telefon taky ne a na domorodce se mi koktat
nechtělo. Chodil jsem tedy sem a tam, dokud mě nezastavilo
halekání dvou motorkářů v důchodu. Hověli si na lavičce,
zahlédli kolárek a patrně považovali za patřičné pozdravit.
Prohodili jsme pár slov a pak jsem se zeptal, kde najít ten Ars.
„Musíte furt rovně,“ řekl muž zároveň plešatý a dlouhovlasý.
„Tak to vám pěkně děkuju,“ řekl jsem zas já, ale dle rady pak šel
hustou zástavbou, přes křižovatky a kruhové objezdy, rovně
stále dál, a na základě té nejstručnější z instrukcí po deseti
kilometrech dorazil k cíli. O půl hodiny později už jsem stál
u oltáře s ostatky sv. Jana Marie Vianneye, patrona farářů celého
světa, a děkoval Hospodinu i za ty dva divné anděly.
Do knihy, kam lze zapsat libovolného kněze, za nějž je
pak každý první čtvrtek v měsíci sloužena mše svatá, jsem
naškrábal jména dosavadních jabloneckých páterů. Modlil jsem
se však i za požehnání pro zítřky. Naši farnost totiž čeká epocha
personální podvýživy, jejíž konec je v nedohlednu. Není to tak
dávno, co Jablonec míval vedle faráře také kaplana a k tomu
snad i patero dalších pracovníků placených ze státní kasy.
V porestituční realitě je však tolikero asistentů nezaplatitelných,
a pokud jde o kaplany, ty není odkud brát. Jsem-li ve svých
téměř čtyřiceti (tuším) třetím nejmladším členem našeho
stohlavého diecézního kléru, pak si lze spočítat, že počet pastýřů
ve farnostech v dohledné době nebude houstnout.
Žeň je stále hojná – stačí se podívat do přítomného čísla
Farního listu – ale ženců nemnoho. Ptal jsem se tedy u hrobu
svatého Jana, jenž kdysi vykřesal z vlažné vesničky středisko
duchovního života, co si počít, když práce je (chvála Bohu!) stále
víc a zaplatitelných pracovníků stále méně.
A po pěti dnech v Arsu se ve mně ustálilo dvojí:
1) Čím více práce, tím více modlitby. Je to divná
matematika, ale funguje. Jen přímá úměra, nikoliv nepřímá, zde
může zachránit (nejen) kněžskou duši. Proto bude nyní součástí
pravidelného života farnosti dvakrát denně hodina adorace.
2) Farní rodina nebude prospívat, pokud v ní bude
devadesát procent práce dělat deset procent farníků. Pokud ve
farnosti něco přijímáš (nejpravděpodobněji, samozřejmě,
Krista), co jí na znamení vděčnosti dáváš? Jak za ni přijímáš
zodpovědnost? Jak se podílíš na jejím životě?
Tam ve Francii ve mně pomalu vzlínala naděje, že skrze
klanění se Kristu a skrze společenství ve vzájemné službě je
dávný arský zázrak přenosný i do současných severních Čech.
Štěpán Smolen

BYLO
LETNÍ TÁBOR V OSEČNÉ
Letos se již po čtvrté
uskute č nil let ní táb or
v Osečné, a to v termínu od
14. do 24. července.
Téma tábora bylo inspirováno
fantasy světem Středozemě
J. R. R. Tolkiena. Táboru se
účastnilo
24
dětí
a 8 vedoucích. Děti se chopily
rolí hobitů, kteří byli požádáni
o pomoc trpaslíky, aby vyhnali
draka z jejich království.
Po celou dobu tábora jsme

neměli o hezké počasí nouzi,
což jsme využili ke koupání
a k celodennímu výletu, jehož
cílem byl Hamr na Jezeře. Po
pěti letech měly děti také
možnost zažít noční hru
a přespávání v lese. Tábor byl
doprovázen každodenními
modlitbami pod vedením
patera Štěpána Smolena
a každý druhý den byla mše
svatá, kterou střídavě sloužili
otcové Radek Jurnečka, Kamil
Škoda, Lukáš Hrabánek
a Miroslav Maňásek.

BUDE
VÝROČÍ NEUGABLONZ
D u c h o v n í s p o l e če n s t v í
s vyhnanými Jablonečany si
připomeneme v přímluvách
při mši svaté 11. září v 9.30
v Jablonci. Chceme se připojit
k vděčnosti Bohu za jeho
pomoc všem vyhnancům
a uprchlíkům, bývalým
i současným. V Neugablonz
se bude v tu dobu v rámci
festivalu „Neugabiläum“
konat děkovná bohoslužba
k výročí jeho založení.
DEN EVROP. DĚDICTVÍ
V sobotu 17. září budou od
9 do 17 hodin otevřené
vybrané památky. Z našich
kostelů se do akce zapojí
děkanský kostel na Horním
náměstí a kostely ve Mšeně
a v Rýnovicích. Prosíme
o pomoc s hlídáním kostelů
během dne, ozvěte se Lídě
Mackové. Celý program Dne
evropského dědictví najdete
na www.kulturajablonec.cz
KONCERT V LUČANECH
Každoroční zářijový koncert
v lučanském kostele se koná
17. září od 18 hodin. Letos
bude hostit mladé hudebníky
pod názvem NiTrio, tedy
Šárku Petříkovou (housle),
Evu Prchalovou (flétna)
a Ondřeje Valentu (cembalo,

varhany). Přijďte do tohoto
akusticky výjimečného
prostoru s bohatou hudební
tradicí zažít krásnou klasickou
hudbu. Zazní i místní
varhany. Svým dobrovolným
vstupným v doporučené výši
100 Kč podpoříte další opravy
tohoto vzácně zachovalého
chrámu.
KONCERT PŘED POUTÍ
Kdo jste v květnu navštívili
koncert Smíšeného pěveckého
sboru Vokál klub v Rychnově,
možná si vzpomenete na
mladého nevidomého
hudebníka Tomáše Hnízdila.
Hrál jako sólista na příčnou
flétnu. Nyní si jej budete moci
opět poslechnout, tentokrát
při samostatném koncertě za
klavírního doprovodu Tomáše
Pospíšila. Koncert se koná
v sobotu 17. září od 15 hodin
v rychnovském kostele
sv. Václava.
SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ
Srdečně zveme na pouť ke
svatému Václavu do
Rychnova. Mše svatá se zde
bude konat 28. září ve
14 hodin. Bude možnost
or ga ni z ov an é h o pě ší h o
putování s farností, pro bližší
informace sledujte ohlášky
nebo farní web.

PODĚKOVÁNÍ – ROZLUČKA
P. TIMOTEJ MIROSLAV TUTOKY O PRAEM
Velké poděkování patří otci Timotejovi za jeho obětavou
službu v našich farnostech. Děkujeme za tři roky poctivé
kněžské práce, za upřímné vztahy a mnohá povzbuzení
v kázáních, svátostech smíření i rozhovorech. S přáním Božího
požehnání vděční farníci Jablonecka. Rozlučka s otcem
Timotejem se bude konat 2. října po mši svaté v Jablonci.

OZNÁMENÍ
SETKÁNÍ SNOUBENCŮ V RODINĚ
Zveme páry, které prožívají období vážné známosti, na kurz
přípravy na manželství. Setkání vedou manželé Štěpán a Anna
Pospíšilovi, začátek je plánován v průběhu října. Bližší
informace o kurzu budou na nástěnce v kostele nebo na webu
snoubeneckasetkani.cz a na tel. 775 598 600 (Š. Pospíšil).
APLIKACE FARNOST DO KAPSY
Naše webové stránky mají nově i svou aplikaci (dostupnou pro
Android i iOS). Stránky je samozřejmě možno celé prohlížet
pohodlně i na mobilních telefonech, jsou k tomu uzpůsobeny.
Nicméně pokud hledáte například rychlou informaci
o událostech, nových článcích nebo potřebujete rychle vyhledat
mše, adorace a další setkání v přehledném kalendáři, nainstalujte
si tuto aplikaci. Je rychlá, přehledná a lehce ovladatelná. Přidejte
si aplikaci Farnost do kapsy na svém telefonu, je zdarma
a neobsahuje reklamy.
Jiří Kreisel
ÚSPORA ENERGIÍ NA FAŘE
Vzhledem k náročné situaci ohledně cen a dostupnosti energií,
která se týká též provozu na faře, byla podniknuta první
opatření. Ekonomická rada farnosti vyhodnocovala možnosti
vytápění fary. Byla zvažována možnost topení dřevem, to bylo
prozatím zamítnuto. Nyní byly pořízeny nové plynové kotle.
Cena včetně připojení a komínářských prací bude přibližně
330 tisíc korun. Úspora při topení novými kotly bude přibližně
20 %, návratnost je 3–4 roky. Proběhla též konzultace
s energetickým poradcem. Výhledově bychom na základě jeho
doporučení zvažovali vnitřní zateplení stropu v druhém patře.
Do budoucna by byla možnost pořízení tepelného čerpadla jako
přídavného zdroje energie. Za účelem optimalizování spotřeby
energií bychom chtěli pastorační aktivity soustředit do času
v týdnu od středečního večera do pátečního večera. Pokud to
bude možné, v topné sezóně bychom využívali pouze jednu
společenskou místnost, ve které by se aktivity a společenství
střídaly. Nemělo by to ale být na úkor života farnosti –
pastorace má vždy přednost.
Děkujeme za vaše peněžní dary, díky kterým můžeme pořídit
nové kotle a prosíme o vaši podporu i nadále, abychom dobu
vysokých cen energií zvládli bez omezení pastoračního života
farnosti.

POZVÁNKY ODJINUD
ŽELEZNÝ BROD
Srdečně zveme na LII. koncert Na Poušti a vernisáž výstavy.
Barbora Jirásková – zpěv, Veronika Lédlová – pozoun, Marcel
Javorček – klavír. Koncert se koná v neděli 11. září od
15 hodin v kostelíku sv. Jana Nepomuckého na Poušti.
Součástí koncertu bude opět vernisáž výstavy kreseb Ivany
Kantůrkové – In memoriam 3. Akce je součástí dnů
Evropského kulturního dědictví.
Martin Tomešek
KRISTIÁNOVSKÁ POUŤ
V sobotu 3. září se v 10 hodin koná v rámci každoročních
sklářských slavností pořádaných jabloneckým Muzeem skla
a bižuterie v bývalé sklářské osadě Kristiánov mše svatá pod
širým nebem. V místě bývalého panského domu ji bude sloužit
ruprechtický františkán P. Jeroným Jurka, OFM. Program
slavností vhodný pro rodinný výlet je od 7 do 16 hodin, více na
www.msb-jablonec.cz
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POŘAD BOHOSLUŽEB
1. 9. Čt 18:00
2. 9. Pá 17:00
8:00
3. 9. So
16:00

Jablonec
Jablonec
Jablonec
Lučany

památka sv. Řehoře Velikého, papeže
a učitele církve

7:30 Rychnov
4. 9. Ne

23. neděle v mezidobí
Mdr 9,13–19; Žl 90,3–4.5–6.12–13.14+17;
14:00 Nová Ves
Flm 9b–10.12–17; Lk 14,25–33
18:00 Jablonec
9:30 Jablonec

5. 9. Po 7:00 Jablonec
6. 9. Út 18:00 Mšeno
7. 9. St 18:00 Jablonec
8. 9. Čt 18:00 Jablonec

svátek Narození Panny Marie

9. 9. Pá 17:00 Jablonec
10. 9. So

8:00 Jablonec

16:00 Lučany
7:30 Rychnov

11. 9. Ne

9:30 Jablonec
14:00

Rádlo

24. neděle v mezidobí
Ex 32,7–11.13–14; Žl 51,3–4.12–13.17+19;
1 Tim 1,12–17; Lk 15,1–32

18:00 Jablonec
12. 9. Po 7:00 Jablonec
13. 9. Út 18:00 Mšeno

památka sv. Jana Zlatoústého,
biskupa a uč. církve

14. 9. St 18:00 Jablonec

svátek Povýšení svatého kříže

15. 9. Čt 18:00 Jablonec

památka Panny Marie Bolestné

16. 9. Pá 17:00 Jablonec

památka sv. Ludmily, mučednice

17. 9. So

8:00 Jablonec
16:00 Lučany

7:30 Rychnov
18. 9. Ne

9:30 Jablonec
14:00

Janov

25. neděle v mezidobí
Am 8,4–7; Žl 113,1–2.4–6.7–8;
1 Tim 2,1–8; Lk 16,1–13

18:00 Jablonec
19. 9. Po 7:00 Jablonec
20. 9. Út 18:00 Mšeno
21. 9. St 18:00 Jablonec

svátek sv. Ondřeje Kim Tae-gona
a Pavla Chong Ha-sanga
svátek Výročí posvěcení
litoměřické katedrály
svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

22. 9. Čt 18:00 Jablonec
23. 9. Pá 17:00 Jablonec
24. 9. So

památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

8:00 Jablonec
16:00 Lučany

7:30 Rychnov
25. 9. Ne

9:30 Jablonec
14:00 Rýnovice

26. neděle v mezidobí
Am 6,1a.4–7; Žl 146,6c–7.8–9a.9bc–10;
1 Tim 6,11–16; Lk 16,19–31

18:00 Jablonec
26. 9. Po 7:00 Jablonec
27. 9. Út 18:00 Mšeno
28. 9. St

14:00 Rychnov
18:00 Jablonec

29. 9. Čt 18:00 Jablonec

památka sv. Vincence z Paula, kněze
slavnost sv. Václava, mučedníka
svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělů

30. 9. Pá 17:00 Jablonec památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
LITURGICKÝ CYKLUS C
KE SVATÉ ZPOVĚDI JE MOŽNÉ PŘISTOUPIT V KOSTELE OBVYKLE PŮL HODINY PŘEDE MŠÍ
SVATOU NEBO PO TELEFONICKÉ DOHODĚ KDYKOLIV.

PRAVIDELNÉ
NÁBOŽENSTVÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23
1. stupeň ZŠ, ve čtvrtek 16.30–17.30
2. stupeň ZŠ, ve čtvrtek 15.30–16.30
děti po 1. sv. přijímání, v pátek 14.15–15.15
příprava na 1. sv. přijímání, v pátek 15.30–16.30
Děti určitě na náboženství přihlaste, i když vám navrhovaný
termín nevyhovuje, vymyslíme alternativu. Přihlášky jsou
k dispozici v kostele, vyplněné je přineste do sakristie, nebo na
faru. Přihláška je také na webu farnosti. Začínáme 15. září.
SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE
Od 8. třídy je mládež zvána, kromě náboženství, i na
společenství mládeže, v pátek po mši svaté cca od 18 do
21 hodin. Na programu je modlitba, témátko, společné
stolování, hry. První setkání bude 9. září.
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ
Letošní školní rok bude pokračovat příprava na biřmování.
Setkání budou po každé hlavní nedělní mši svaté na faře.
Začátek bude 11. září.
SETKÁNÍ SENIORŮ
Po prázdninové přestávce srdečně zveme na setkání seniorů ve
středu 14. září v 16 hodin na faře. Hostem bude Borek Tichý
a bude hovořit o historii stavby děkanského kostela a lidech s ní
spojených.
MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY
V měsíci září se ministranti sejdou v pátek po mši svaté
16. a 30. září.
SETKÁVÁNÍ MAMINEK
Maminky se začnou opět setkávat každý čtvrtek od 9.30 na faře.
První setkání bude 15. září.
VEČERY CHVAL
Každou druhou středu v měsíci se konají večery chval. První
chvály budou v tomto školním roce až v říjnu, 12. října od
19 hodin v hlavním kostele.
AGAPÉ
V září opět začínají pravidelná agapé – každou první neděli
v měsíci. Za příznivého počasí se koná venku, jinak na faře.
Přijďte a můžete přinést něco dobrého k občerstvení.
VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Neřesti pátera Smolena: Devítidílný cyklus přednášek
o duchovním boji. Koná se o podzimních středách po večerní
mši svaté v 18.45 na faře. Témata: 14. září – Úvod, 28. září –
Nestřídmost, 12. října – Smilstvo, 19. října – Lakomství,
26. října – Hněv, 9. listopadu – Závist, 16. listopadu – Lenost,
23. listopadu – Marnivost, 30. listopadu – Pýcha.
ADORACE VE FARNOSTI
pondělí
6.00–7.00
(18.30–20.00)
úterý
(6.00–7.00)
16.00–17.00
středa
6.00–7.00
20.00–21.00
čtvrtek
6.00–7.00
18.30–19.30
pátek
6.00–7.00
18.30–19.30
sobota
6.30–7.30
19.00–20.00
neděle
19.00–20.00
1. Místem konání je kaple kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
v Jablonci.
2. Adorace v pondělí večer a v úterý se budou konat, pokud
kněz nebude mimo farnost. Sledujte kalendář na webových
stránkách.
3. Večerní adorace ve čtvrtek a v sobotu jsou zakončeny
modlitbou za kněze, za očistu církve a za naši farnost.
4. Páteční večerní adorace bude obvykle provázena hudbou
a čtením a je určena zejména farní mládeži.
5. Dosavadní páteční adorace přede mší svatou se ruší.
6. O prvních pátcích v měsíci se navíc koná adorace od 9.00 do
16.30.

