POŘAD BOHOSLUŽEB
1. 10. So

8.00 Jablonec
16.00 Lučany

památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše

7.30 Rychnov
2. 10. Ne

27. neděle v mezidobí
Hab 1,2–3; 2,2–4; Žl 95,1–2.6–7b.7c–9;
14.00 Nová Ves
2 Tim 1,6–8.13–14; Lk 17,5–10
18.00 Jablonec
9.30 Jablonec

3. 10. Po 7.00 Jablonec
4. 10. Út 18.00 Mšeno

památka sv. Františka z Assisi

5. 10. St 18.00 Jablonec
6. 10. Čt 18.00 Jablonec
7. 10. Pá 17.00 Jablonec
8. 10. So

památka Panny Marie Růžencové

8.00 Jablonec
16.00 Lučany
7.30 Rychnov

9. 10. Ne

9.30 Jablonec
14.00

Rádlo

28. neděle v mezidobí
2 Král 5,14–17; Žl 98,1.2–3ab.3cd–4;
2 Tim 2,8–13; Lk 17,11–19

18.00 Jablonec

Resilience

10. 10. Po 7.00 Jablonec
11. 10. Út 18.00 Mšeno
12. 10. St 18.00 Jablonec
13. 10. Čt 18.00 Jablonec
14. 10. Pá 17.00 Jablonec
15. 10. So

8.00 Jablonec
16.00 Lučany

památka sv. Terezie od Ježíše

7.30 Rychnov
16. 10. Ne

9.30 Jablonec
14.00

Janov

29. neděle v mezidobí
Ex 17,8–13; Žl 121,1–2.3–4.5–6.7–8;
2 Tim 3,14–4,2; Lk 18,1–8

18.00 Jablonec
17. 10. Po 7.00 Jablonec
Nemoc.
18. 10. Út 18.00
kaple
19. 10. St 18.00 Jablonec

památka sv. Ignáce Antiochijského
svátek sv. Lukáše, evangelisty

20. 10. Čt 18.00 Jablonec
21. 10. Pá 17.00 Jablonec
22. 10. So

8.00 Jablonec
16.00 Lučany
7.30 Rychnov

23. 10. Ne

9.30 Jablonec
14.00 Rýnovice
18.00 Jablonec

30. neděle v mezidobí
Sir 35,15b–17.20–22a;
Žl 34,2–3.17–18.19+23;
2 Tim 4,6–8.16–18; Lk 18,9–14

24. 10. Po 7.00 Jablonec
25. 10. Út 18.00 Mšeno
26. 10. St 18.00 Jablonec
27. 10. Čt 18.00 Jablonec
28. 10. Pá 17.00 Jablonec
29. 10. So

svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

8.00 Jablonec
16.00 Lučany
7.30 Rychnov

30. 10. Ne 9.30 Jablonec
18.00 Jablonec

31. neděle v mezidobí
Mdr 11,22–12,2;
Žl 145,1–2.8-9.10–11.13cd–14;
2 Sol 1,11–2,2; Lk 19,1–10

31. 10. Po 7.00 Jablonec
LITURGICKÝ CYKLUS C
KE SVATÉ ZPOVĚDI JE MOŽNÉ PŘISTOUPIT V KOSTELE OBVYKLE PŮL HODINY PŘEDE MŠÍ
SVATOU NEBO PO TELEFONICKÉ DOHODĚ KDYKOLIV.

Resiliencí obvykle rozumíme „psychickou“
houževnatost, nezdolnost jedince, schopnost vyrovnat se
s „ranami osudu“, dobře žít a jednat navzdory biologickým,
psychologickým a psychosociálním vývojovým rizikům
(z Wikipedie). Česky řečeno: odolnost. Václav Cílek doporučuje
každému zkusit přežít pár dní mimo domov, bez elektřiny,
mobilu, tepla, civilizačních vymožeností, jen s minimální
výbavou.
Všechny dovednosti a schopnosti, psychická i fyzická
příprava se mohou hodit a „připravenému štěstí přeje“.
I z těchto důvodů užívají skauti heslo „vždy připraven…“, tedy
být připraven na nenadálé, byť očekávatelné situace, vědět kde,
co, jak, mít připravené záložní plány a rezervy, dokázat
improvizovat a spolupracovat s okolím. Starost o druhé je nejen
lidským přikázáním. Život sice není pro nás největší hodnotou,
ale darem, nezkoušejte ale říkat rodičům, že na životě jejich dětí
či vnoučat nezáleží. Je lepší být tím, kdo se dokáže postarat, než
tím, o koho je nutno se starat. Aby mohlo být postaráno
o potřebné, musí být nemálo schopných postarat se.
Nejspolehlivěji a nejrychleji zabíjí strach, říkají
psychologové, cestovatelé i vojáci. Jak se říká: „Co tě nezabije,
to tě posílí“. Tedy každá zvládnutá či prožitá překážka se vkládá
do arzenálu našich zkušeností. K potřebné výbavě patří třeba
psychická odolnost vůči zlu, nespravedlnosti, stresu, hříšnému
prostředí, bolesti, ale i pokrytectví, přetvářce okolního prostředí.
Na naše doživotní jistoty, pohodlí, technické výdobytky,
nemáme žádný morální nárok. Stačí se jen podívat do jiných
koutů světa. Blahobyt je neméně škodlivý než bída. Člověku
někdy stačí málo, aby přežil. Je naší povinností využívat
a rozvíjet schopnosti, které jsme dostali. Bohužel jsme se naučili
ptát se, co má společnost, stát, ostatní dělat pro mě, nikoli co
mohu já udělat pro ostatní. I v jednom zpovědním zrcadle jsem
našel povinnost rozvíjení svých fyzických schopností, odolností.
Tělo nestojí proti duši, naopak se vzájemně doplňují.
Duchovní silou nám je i víra, tedy nikoliv lidmi
vymyšlená berlička, jak hlásali ateističtí filozofové, ale skutečná
berla opřená o opravdovou a praktickou každodenní víru. Svatý
Pavel píše, že se naučil žít jak v přepychu, tak v nedostatku,
prodělal nespočet soudních jednání a bičování. I Ježíšova matka
Maria osvědčila svoji psychickou i fyzickou odolnost už při
předporodním putování asi 130 kilometrů z Nazareta do
Betléma a její manžel Josef při nočním útěku s celou rodinou
směrem do Egypta. A to byl pouze začátek.
Jan Suchánek

BYLO
FARNÍ POUŤ DO RYCHNOVA
Při př íležitosti svátku
sv. Václava se naše farnost
vydala na pouť do kostela
sv. Václava v Rychnově
u Jablonce nad Nisou. Ihned
po srazu jsme se rozdělili na
dvě skupiny. Jednu z nich
tvořilo jedenáct statečných
farníků, druhou pak
osmičlenná mládež společně
s P. Štěpánem, která usoudila,
ž e p l á n o va n ýc h se d m
kilometrů je příliš mírná výzva
a trasu téměř zdvojnásobila.
Vydali jsme se ostrým

pochodem přes Srnčí důl,
Milíře a Rádlo. Počasí
podporovalo pravou poutní
atmosféru, déšť nás nešetřil,
ale my jsme radost zdárně
udržovali slovním fotbalem
s náboženskou tematikou
a výživnými filosofickými
debatami. Po svatováclavské
mši svaté a bohatém
občerstvení, jež naše zmrzlé
maličkosti velmi ocenily, jsme
se s vidinou horké sprchy,
avšak duchovními zážitky
naplněni, vydali zpět domů.
Anežka Čížková

BUDE
MŠE SVATÁ V NEMOCNICI
Dne 18. října v 18 hodin se
bude konat mše svatá
v nemocniční kapli. V tento
den slavíme svátek svatého
Lukáše, patrona lékařů. Mše
svatá bude obětována za
lékaře a zdravotní pracovníky.
Tento den nebude mše svatá
ve Mšeně. V nemocnici je
plánována další mše svatá
11. února – na svátek Panny
Marie Lurdské.
VARHANY – POSVĚCENÍ
Varhany nám poprvé naplno
zahrají při nedělní mši svaté
6. listopadu v 9.30, kdy
budou
posvěceny
litoměřickým biskupem Mons.
Jane m Baxantem. Mši
doprovodí na varhany skvělá
varhanice Jiřina Marešová,
působící na pražských
univerzitách. Po mši nám
představí zvukové možnosti
opraveného nástroje formou
krátkého koncertu.
VARHANY – KONCERT
v úterý 8. listopadu
v 18 hodin, bude pořádán
velký koncert varhanní hudby,
na kterém bude účinkovat
Přemysl Kšica, působící jako
varhaník v kostele
Sv. Mikuláše na Malé Straně.
Spoluúčinkovat
bude Jiří

Pohnán na žesťové nástroje.
DUŠIČKY A ODPUSTKY
Připomínáme možnost
získáván í pln om oc ných
odpustků v období od
1. listopadu do 8. listopadu.
K získávání je nutné být ve
stavu milosti Boží posvěcující
(bez těžkého hříchu). Ve
dnech 1.
listopadu
(odpoledne) a 2. listopadu
(celý den) lze získat tyto
odpustky návštěvou kostela se
svatým přijímáním, modlitbou
Páně, vyznáním víry
a modlitbou na úmysl Svatého
otce. V ostatní dny při
návštěvě hřbitova, modlitbou
zde (alespoň v duchu) za duše
v očistci a na úmysl Svatého
otce.
Pro získání je nutné, vedle
výše řečeného, svátost smíření
v okruhu maximálně dvou
týdnů, mít úmysl odpustek
zí ska t, ne mí t za lí be ní
v žádném hříchu, svaté
přijímání, modlitba na úmysl
Svatého otce a modlitba za
duše v očistci.
Mše svaté na dušičky
2. listopadu budou v 7 hodin
ráno a 18 hodin večer
v hlavním kostele. V sobotu
5. listopadu v 10 hodin bude
společná pobožnost na
hřbitově.

PRAVIDELNÉ
BIBLICKÁ HODINA
V pondělí 3. října se bude opět konat biblická hodina se
Zbyňkem Pavienským. Začátek po mši svaté na faře
v 18.45 hodin.
MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY
V říjnu budou ministrantské schůzky v pátek 7. října
a 21. října po mši svaté.

PRAVIDELNÉ
SETKÁNÍ SENIORŮ
Ve středu 12. října se uskuteční setkání seniorů v 16 hodin na
faře.
VEČERY CHVAL
V říjnu začínají opět večery chval – 5. října v 19 hodin
v hlavním kostele.
VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Pokračování cyklu přednášek Neřesti pátera Smolena bude tyto
středeční večery: 12. října – Smilstvo, 19. října – Lakomství
a 26. října – Hněv. Jste zváni od 18.45 hodin na faru.
KAŽDÝ TÝDEN NA FAŘE
Náboženství dle rozpisu, setkávání maminek ve čtvrtek 9.30,
setkání mládeže v pátek po mši svaté, příprava na biřmování po
nedělní hlavní mši svaté.
ADORACE - STÁLÝ POŘAD
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
Adorace v pondělí večer a v úterý ráno se budou konat, pokud
kněz nebude mimo farnost. Sledujte kalendář na webových
stránkách.
KATOLICTVÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ
Jednou za čtrnáct dní se ve čtvrtek od 16.30 do 17.30 konají na
faře setkání kněze nejen s nově pokřtěnými. Říjnová témata:
6. října – Adorace, co to je a jak na to, 20. října – Církevní
hierarchie, co to je a jak se v tom vyznat. Všichni zájemci zváni.
ÚKLID FARY
Každé druhé úterý bude opět pravidelný úklid fary. Začneme
v úterý 11. října, další bude 25. října. Přijďte pomoci.
Děkujeme.

PODĚKOVÁNÍ
RENOVACE NA FAŘE
Na jablonecké faře byla dokončena renovace přízemí, nyní se
bude realizovat již jen výzdoba. Znovu děkujeme všem, kdo
k tomuto krásnému dílu jakkoli přispěli.
Na faru byly pořízeny nové kondenzační kotle, jejichž
provozem farnost ušetří přibližně 20 % nákladů na topení.
Dále byla provedena částečná rekonstrukce vodovodního
potrubí v suterénu fary, která byla nutná kvůli havárii
vodovodu. Děkujeme za vaše dary – bez nich by farnost
nemohla tyto nárazové velké výdaje uhradit.
Velký dík patří dárkyni, která zhotovila a věnovala hlavnímu
kostelu nové podsedáky, které v některých lavicích chyběly.

POZVÁNKY ODJINUD
ČKA ČESKÝ RÁJ
ČKA Vás zve na přednášku na aktuální téma:
„Máme se bát budoucnosti?“, přednáší historik PhDr. Jan
Stříbrný. Přednáška se koná ve středu 19. října v 18.15 v aule
SUPŠ v Železném Brodě.
Martin Tomešek
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