BYLO
ROZLOUČENÍ

Mší svatou v neděli
29. srpna se po 15 letech
služby rozloučil se svými
dosavadními farnostmi
děkan Oldřich Kolář. Jeho
působení v Jablonci bylo
naplněno zejména těžkou
a nikdy nekončící prací na
zvelebování našich
svatostánků i souvisejících
nemovitostí (vzpomeňme
např. na havárii stropů v ZŠ
Antonína Bratršovského).
A ve finiši úkol nejtěžší,
který zdaleka přesahuje síly

OZÁMENÍ

jednotlivce a zůstává i pro
nás náročnou vyzvou –
opravy děkanského chrámu,
jednoho z největších,
n e j k r á s n ě j š í c h
a nejvýznamnějších v diecézi.
Od září byl pan děkan
u s t a n ov e n d uc h o v n í m
správcem v Kamenickém
Šenově.
Za vše dobré, co pro naše
farnosti udělal mu děkujeme
a pro další životní cestu
vyprošujeme laskavé Boží
požehnání.
Vděční farníci

BUDE
BIŘMOVÁNÍ

KONCERT V LUČANECH

Jak již bylo oznámeno ve
farním listu v červnu, bude od
října probíhat příprava na
biřmování vždy v neděli po
dopolední mši svaté. Prosíme
o vaše přihlášky, které se
netýkají jen mladých, nýbrž
všech katolíků, kteří dosud
ještě nebyli biřmováni.

Srdečně zveme na koncert
komorní hudby do
lučanského kostela
Navštívení Panny Marie
v sobotu 25. září od
18 hodin.
Zazní jeden z koncertů
jubilejního 30. ročníku
Mezinárodního hudebního
festivalu Mladá Praha
a zahraje Kukalovo kvarteto.
Účinkují:
Eliška Kukalová – housle
Klára Lešková – housle
Šimon Truszka – viola
Vilém Vlček – violoncello
Zazní skladby:
Josepha Haydna
Leoše Janáčka
Felixe Mendelssohna
Koncert se koná za podpory
města Lučan a lučanské
farnosti. Dobrovolné
vstupné bude použito na
pokračující obnovu vzácné
historické výmalby.
Při této příležitosti bude
možné
shlédnout
dokončenou
další
část restaurované výmalby
lučanského kostela.
Prosíme o dodržení všech
epidemiologických nařízení,
která budou v době konání
koncertu platit a těšíme se
na vaši účast.

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Vzdělávání dospělých – hovory
o víře a biblické hodiny budou
od října, a to v novém termínu
ve středu po mši svaté na faře.
P ř e s n é te r m í n y b u d o u
oznámeny.
MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA

Po dlouhé době bude
i ministrantská schůzka v pátek
17. září po večerní mši svaté.
Konec cca v 19.30.
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Výuka náboženství začne
v týdnu od 21. září dle
rozvrhu. Prosíme, dodejte včas
vyplněné přihlášky a potvrzení
o studiu (není třeba u dětí
z katolické školy). Případně
další skupina bude dojednána
přímo s rodiči.
SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE

Společenství mládeže se bude
scházet v pátek po večerní mši
svaté na faře. Termín prvního
setkání bude oznámen.

DARY DO FONDU OPRAV

Stav k 20. 6. 2021: …………………..…………......... 31 810,–
Příjmy 21. 6. 2021 – 31. 8. 2021: ……………………. 17 100,–
Průběžný stav k 31. 8. 2021: ………………………... 48 910,–
ZÁJEMCI O SPOLUPRÁCI

Zájemci o dlouhodobější spolupráci na zvelebení našeho
chrámu se mohou hlásit na faře Radúzi Drozenovi nebo
osobně Borkovi Tichému (602 150 818) – v oblastech historie,
archiv, estetika, kulturní souvislosti.
OPRAVA KOSTELA

Hlavní farní chrám v Jablonci nad Nisou byl konečně opraven
a první bohoslužba zde byla v pátek 27. srpna. Stále probíhají
dokončovací úklidové práce, prosíme o vaši pomoc.
Kontaktujte nás na faru.
KOSTEL V LUČANECH

Díky dotaci Libereckého kraje se povedlo dokončit vnitřní
výmalbu v kostele v Lučanech, celková částka přesáhla
600 tisíc Kč. Výsledek opravdu stojí za to.
OPRAVY V KOSTELE NA HORNÍM NÁMĚSTÍ

Za uplynulý rok byly v našem hlavním kostele provedeny tyto
práce:
opravy omítek celkem: …………………………... 1 300 000,výmalba interiéru: …………………………........... 1 215 000,opravy zdí a balkónů ve věži: …………………….... 162 000,oprava vitráže za varhanami: ……………………….. 61 000,restaurování svatostánku: …………………………... 64 000,dále byla pořízena svítidla: ………………………… 121 000,Na tyto opravy se spořilo 14 let ze sbírek a darů vás farníků. Za
veškeré vaše příspěvky velice děkujeme.

TÝDEN MODLITEB

EKUMENICKÝ TÝDEN MODLITEB
ZA POŽEHNÁNÍ MĚSTU A KRAJI
pondělí 20. září v 18 hodin

Starokatolická církev

Kostel Povýšení sv. Kříže, nám. B. Němcové
úterý 21. září v 18 hodin

Pravoslavná církev

Chrám Pokrovu Matky Boží, Vrkoslavice
středa 22. září v 18 hodin

Církev adventistů sedmého dne
modlitebna, P. Bezruče 61
čtvrtek 23. září v 18 hodin

Českobratrská církev evangelická
modlitebna, Pod Baštou 10
pátek 24. září v 17 hodin

Církev římskokatolická
u kříže na Královce

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

OZNÁMENÍ
ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ

úterý
úterý
čtvrtek
pátek
pátek
pátek

6. – 7. třída
8. – 9. třída
1. – 2. třída (začátečníci)
5. – 7. třída
příprava na 1. sv. přijímání
děti po 1. sv. přijímání

16.30 – 17.30
16.30 – 17.30
16.00 – 17.00
14.15 – 15.15
15.30 – 16.30
15.30 – 16.30

Farní list – zpravodaj pro farní obvod Jablonec nad Nisou.
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POŘAD BOHOSLUŽEB
1. 9. St 18.00 Jablonec
2. 9. Čt 18.00

Mšeno

3. 9. Pá 17.00 Jablonec
4. 9. So

5. 9. Ne

8.00

Jablonec

16.00

Lučany

7.30

Rychnov

9.30

Jablonec

památka sv. Řehoře Velikého

23. neděle v mezidobí

14.00 Nová Ves
18.00 Jablonec

6. 9. Po 18.00 Jablonec
7. 9. Út 18.00 Jablonec

nezávazná památka sv. Melichara
Grodeckého

8. 9. St 18.00 Jablonec

svátek Narození Panny Marie

9. 9. Čt 18.00

Mšeno

10. 9. Pá 17.00 Jablonec
11. 9. So

12. 9. Ne

8.00

Jablonec

16.00

Lučany

7.30

Rychnov

9.30

Jablonec

14.00

Rádlo

nezávazná památka sv. Petra Klavera
nezávazná památka bl. Karla Spinoly

24. neděle v mezidobí

18.00 Jablonec
13. 9. Po 18.00 Jablonec

památka sv. Jana Křtitele

14. 9. Út 18.00 Jablonec

svátek Povýšení sv. Kříže

15. 9. St 18.00 Jablonec

památka Panny Marie Bolestné

16. 9. Čt 18.00

Mšeno

17. 9. Pá 17.00 Jablonec
18. 9. So

19. 9. Ne

8.00

památka sv. Ludmily
nezávazná památka sv. Kornélia
a Cypriána, sv. Roberta Bellarmina

Jablonec

16.00

Lučany

7.30

Rychnov

9.30

Jablonec

14.00

Janov

25. neděle v mezidobí

18.00 Jablonec
20. 9. Po 18.00 Jablonec

svátek Výročí posvěcení katedrály

21. 9. Út 18.00 Jablonec

svátek sv. Matouše

22. 9. St 18.00 Jablonec

23. 9. Čt 18.00

Mšeno

památka sv. Pia z Pietrelciny

24. 9. Pá 17.00 Jablonec
25. 9. So

8.00

Jablonec

16.00

Lučany

9.30

Jablonec

26. neděle v mezidobí

Rychnov

poutní mše svatá

26. 9. Ne 14.00

Rýnovice

18.00 Jablonec
27. 9. Po 18.00 Jablonec

památka sv. Vincence z Pauly

28. 9. Út 18.00 Jablonec

slavnost sv. Václava

29. 9. St 18.00 Jablonec

svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela

30. 9. Čt 18.00

Mšeno

LITURGICKÝ CYKLUS B
P RV NÍ PÁTE K V MĚSÍCI JE OD 9
SVÁTOSTI A PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ.

památka sv. Jeronýma
HO DIN

VÝSTAV

N EJSV ĚTĚJŠÍ

Páter se představuje
Dostal jsem za úkol sesmolit o sobě stať. Jakožto častý
pronašeč pohřebních promluv však vím, jak málo o člověku
vypoví jeho životopis. Jádro toho, kým kdo je, se totiž nedá
shrnout do slov. Ukáže se to teprve tehdy, když se lidé znají
tváří v tvář a dostatečně dlouho a zažili spolu nějakou tu krizi.
Nebudu se tu tedy snažit sebe sama sesumarizovat. Ostatně,
bylo by pro mě vůbec lépe žít slova Jana Křtitele o Kristu: „On
musí růst a já se musím menšit“. Ale abyste neřekli, že mlžím,
svěřím se vám alespoň s několika zázraky, které mě potkaly na
dosavadní životní cestě:
- Jako čtyřletý jsem poradil své tříleté sestře, že klidně může
čůrat přes punčocháčky, a přesto později pojmenovala svého
syna Štěpán a praktikuje katolickou víru, v níž nebyla
vychována.
- Ve druháku na gymnáziu jsem se posmíval spolužačce za to,
že věří těm křesťanským nesmyslům, a ve druháku na vysoké
jsem se téže spolužačce stal biřmovním kmotrem.
- Uhynul mi kaktus (i když jsem ho často zaléval). Uhynul mi
křeček (přeskočil k rybičkám do akvárka). A i přes toto mé
bídné skóre, pokud jde o péči o živé tvory, mě biskup ustanovil
pastýřem.
- Na Květnou neděli jsem jako seminarista zlomil Jeho
Eminenci kardinálu Dominiku Dukovi berli, a přesto jsem
neskončil v arcibiskupském vězení.
- Jako trenér FK Farnost Mladá Boleslav jsem se svým týmem
po půl hodině kopané prohrával proti FC Gavirate (Itálie) 0:15,
a přesto to byli naši protivníci, kdo prosil, ať už ten zápas
skončí.
- Došel jsem jako bohoslovec od rakouských hranic pěšky do
Říma a tam přesvědčil matku představenou sester minimek,
aby mě v autě propašovala do vatikánských zahrad (za což pak
byla popotahována švýcarskou gardou).
- Dokázal jsem nabourat cestou ze servisu, odkud jsem vezl
auto opravené po předchozí bouračce, a přesto dál jezdím
tímto slzavým údolím.
- Na závěr letošní pěší pouti přes Provence k ostatkům svaté
Marie Magdaleny, k nimž jsme se dotrmáceli s třiadvacítkou
boleslavských mladých, se mi podařilo 95,8% poutníků
přesvědčit, že je dobrý nápad sníst šneka.
Snad jste si na základě těchto údajů udělali obrázek o tom, co
za člověka má nyní na starosti jabloneckou farnost, a že to ve
vás upevní potřebu se za ni a za něj intenzivně modlit.
Těším se, až se poznáme osobně, a budeme si navzájem
pomáhat na cestě k Božímu království!
Štěpán Smolen

