OZÁMENÍ

BYLO
EKUMENICKÁ SBÍRKA

TÝDEN MODLITEB

RŮŽENCOVÝ MĚSÍC

V neděli 26. září byla
předána sbírka pro farnost
Kamenický Šenov, kam
odešel náš předchozí pan
děkan Oldřich Kolář.
Vybraná částka činila
6 499 Kč. Otec Oldřich
odslouží za všechny dárce
mši svatou.

Již tradičně proběhl týden
modliteb za požehnání
městu a kraji, kdy jsme se
společně
scházeli
k modlitbám v jednotlivých
k ř e sť a n s ký c h s b o r e c h
a církvích. Týden zakončil na
Královce otec Štěpán
Smolen.

Připomínáme, že měsíc říjen je zvláštním způsobem zaměřen
k Panně Marii Růžencové, proto vybízíme k modlitbě svatého
růžence, např. v rodinách, společně přede mší svatou apod.

BUDE
PRVNÍ PÁTEK

z Hosany).

Příležitost ke svátosti smíření
bude na první pátek 1. října
během celého dne. Chceme
poprosit, aby ti kteří mohou
přijít ke zpovědi během dne,
tuto možnost využili.

MISIJNÍ NEDĚLE

AGAPÉ

Po mši svaté v neděli 3. října
vás zveme na agapé.
BIŘMOVÁNÍ

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. První
setkání bude v neděli 3. října
po dopolední mši svaté.
Začátek cca v 10.45 na faře.
VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Ve středu 6. října budou od
19 hodin na faře hovory o víře,
které vede otec Štěpán.
Tématem budou „Stezky ke
svatosti“, první setkání se
s v a t ý m
B r u n e m
a kartuziánskou spiritualitou.
SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE

V pátek 8. října bude první
společenství mládeže
(tj. náctiletých).
Začínáme v kostele
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
v 17 hodin mší svatou, po ní
pokračujeme na faře.
SETKÁNÍ SENIORŮ

Setkání seniorů bude ve středu
13. října od 16 hodin. Hostem
bude otec Štěpán Smolen.
VEČERY CHVAL

Srdečně zveme na Večery
chval, na kterých se po delší
odmlce
způsobené
koronavirem sejdeme ve středu
13. října v 19 hodin (po mši
svaté) v kostele Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova na Horním
náměstí. Přijďte společně
chválit Pána před Nejsvětější
svátostí písněmi (zejména

V neděli 24. října spolu
s celou církví budeme
zvláště myslet na misie,
tento den bude také kostelní
sbírka na tento účel. Zveme
děti a šikovné maminky na
sobotu 23. října od 9.30,
kde bychom se sešli na faře
(loni nám to překazil covid),
připravili společně
bohoslužbu a upekli štrůdly,
které se pak budou prodávat
podobně jako v loňském
roce koláče. Výtěžek půjde
také na misie.
SVĚCENÍ ZVONU

Srdečně vás zveme do
kostela sv. Václava
v Rychnově u Jablonce nad
Nisou
na
dlouho
očekávanou událost, kterou
je svěcení nového zvonu.
Bude se jmenovat Václav
a ve čtvrtek 28. října
v 11 hodin jej při mši svaté
posvětí otec biskup Jan
Baxant. Kostel bude otevřen
od 9:30. Přede mší svatou
proběhne krátký program
a po ní občerstvení. Těšíme
se na společné setkání.
KONCERT NA POUŠTI

Srdečně zveme do
Žele zné ho Br odu na
51. benefiční koncert Na
Poušti.
O státním svátku 28. října
ve 14:30 zazní v prostorách
kostelíčka sv. Jana
Nepomuckého Na Poušti
nejen hudba, ale ta bude
obohacena i o významnou
složku vizuální. Ve světové
premiéře bude uvedeno
nové hudební dílo
Bohuslava Lédla – balet
„O svaté Ludmile“.
Součástí koncertu bude
vernisáž
výstavy
k 1100. výročí smrti
sv. Ludmily.
Výstava bude mít později
pokračování v Městském
muzeu na Bělišti.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Výuka náboženství již probíhá. V případě nevyhovujících
termínů nás, prosím, kontaktujte a řešení vždy nalezneme.
SOUPIS NOT

Sám už pomalu patřím do starého železa a zřejmě proto je mi
líto i starých papírů (not, knih apod.). A když se někde uklízí či
vyklízí kůr, to je teprve adrenalin. Dnes už staré noty tzv.
nejsou k ničemu, ale hovoří k nám přes propast času o tom,
jakou hudbu provozovali naši farní předkové. Bohužel nelze
asi vše zachránit, uskladnit. Jednou z cest, jak tuto naši
minulost úplně nezlikvidovat, je udělat soupis a alespoň ty
nejdůležitější materiály se pokusit uložit nejlépe ve
specializovaných archívech. Pokud je mezi čtenáři někdo, kdo
by měl chuť s takovými soupisy pomoci, budu rád, když se mi
ozve. Jde o nudnou, špinavou a neplacenou práci – noty
a materiály je třeba probrat, utřídit, sepsat seznam do PC
a některé třeba i pracovně nafotit či naskenovat. Práce je
komplikovaná tím, že naši předchůdci mluvili německy a řada
not je psaná psacím „kurentem“.
Borek Tichý, borektichy@gmail.com

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ

Mučedníci harrachovští
O svatováclavském ránu jsem se chystal na svou osamělou
pouť mládeže do Harrachova. Záhy mě však před farou
překvapili lidé, které zjevně neodradila ani zvěst o tom, že to
bude úmorné a o ničem. Shromáždilo se nakonec osmnáct
náctiletých a raně cetiletých (z toho pět mladoboleslavských).
Když už přišli, zavelel jsem, ať mi ukážou cestu, a vyrazili jsme
přes Černou Studnici na daleký východ. Cestou jsem
spolupoutníkům vysvětlil, že pouť se od výletu liší mimo jiné
tím, že k ní patří oběť. K té bohužel příliš nebyla příležitost,
neboť slunce navzdory slibným předpovědím po celý den
hřálo. Mladí jablonečtí starousedlíci uvyklí strmému severu
zvesela pohopkávali vpředu, já starý jablonecký novousedlík
uvyklý středočeským rovinám usilovně supěl vzadu. Takto jsme
vespolek dorazili až do Příchovic, kde nás šéfkuchař Marek
Láska vykrmil obědem o třech chodech a šéfpáter Jirka Smolek
slovy o svatém Václavu. Odvděčili jsme se za pohostinnost
slovy „Pán Bůh zaplať“ a pokračovali nedramaticky dál až do
kostela svatého Václava v Harrachově. Teprve tam v kostelní
lodi jsem si všiml, že po těch skoro třiceti kilometrech
vypadáme všichni velmi svatováclavsky – tj. umučeně. Projevilo
se to i na mém kázání, které omylem začalo výzvou
k následování „svatého Boleslava“ a poté pro jistotu rychle
skončilo. Vzpruhou pro poutníky byly poutní koláčky, které
místní pan farář, otec Ivo Kvapil, nechal v sakristii a které jsme
povzbuzeni jeho výzvou „jestli chcete, můžete ochutnat“
spořádali všechny. Na závěr dlužno podotknout, že mezi
účastníky výpravy převažovaly účastnice. Ty pak dotázány na
nepřítomnost svých chlapeckých protějšků poznamenaly cosi
o klucích hnijících u počítače – prý je však možné nalákat je na
jídlo. Tak snad jim 8. října po mši nachystají návnadu.
Štěpán Smolen
Farní list – zpravodaj pro farní obvod Jablonec nad Nisou.
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POŘAD BOHOSLUŽEB
1. 10. Pá 17:00 Jablonec
2. 10. So

8:00 Jablonec

16:00 Lučany

památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
památka sv. andělů strážných

7:30 Rychnov
3. 10. Ne

9:30 Jablonec
14:00 Nová Ves

27. neděle v mezidobí

18:00 Jablonec
4. 10. Po 18:00 Jablonec

památka sv. Františka z Assisi

5. 10. Út 18:00 Jablonec
6. 10. St 18:00 Jablonec
7. 10. Čt 18:00 Mšeno

památka Panny Marie Růžencové

8. 10. Pá 17:00 Jablonec
9. 10. So

8:00 Jablonec
16:00 Lučany

nezávazná památka sv. Dionýsia
nezávazná památka sv. Jana Leonardiho

7:30 Rychnov
10. 10. Ne

9:30 Jablonec
14:00

Rádlo

28. neděle v mezidobí

18:00 Jablonec
11. 10. Po 18:00 Jablonec

nezávazná památka sv. Jana XXIII.

12. 10. Út 18:00 Jablonec

nezávazná památka sv. Radima

13. 10. St 18:00 Jablonec
14. 10. Čt 18:00 Mšeno

nezávazná památka sv. Kalista I.

15. 10. Pá 17:00 Jablonec

památka sv. Terezie od Ježíše

16. 10. So

8:00 Jablonec
16:00 Lučany

nezávazná památka sv. Hedviky
nezávazná památka sv. Markéty

7:30 Rychnov

17. 10. Ne

9:30 Jablonec

14:00

Janov

29. neděle v mezidobí

18:00 Jablonec
18. 10. Po 18:00 Jablonec

svátek sv. Lukáše

19. 10. Út 18:00 Jablonec

nezávazná památka Jana de Brébeufe
a Izaka Joguese a druhů
nezávazná památka sv. Pavla od Kříže

20. 10. St 18:00 Jablonec
21. 10. Čt 18:00 Mšeno

nezávazná památka bl. Karla Rakouského

22. 10. Pá 17:00 Jablonec

nezávazná památka sv. Jana Pavla II.

23. 10. So

8:00 Jablonec
16:00 Lučany

nezávazná památka sv. Jana
Kapistránského

7:30 Rychnov

24. 10. Ne

9:30 Jablonec
14:00 Rýnovice

30. neděle v mezidobí

18:00 Jablonec
25. 10. Po 18:00 Jablonec
26. 10. Út 18:00 Jablonec
27. 10. St 18:00 Jablonec
28. 10. Čt 11:00 Rychnov

svěcení zvonu

29. 10. Pá 17:00 Jablonec
30. 10. So

8:00 Jablonec
16:00 Lučany
7:30 Rychnov

31. 10. Ne 9:30
18:00

Jablonec

31. neděle v mezidobí

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

HO DIN

VÝSTAV

N EJSV ĚTĚJŠÍ

Nerozumnost
Člověk je neustále překvapován, co všechno ještě
obsahují biblická čtení, o nichž si myslí, že je už zná zpaměti.
V neděli 29. srpna jsem takto objevil další novou skutečnost,
slovíčko, které jsem nedoceňoval. V Evangeliu svatého Marka
(Mk 7,1–8.14–15.21–23) totiž v závěru zazní Ježíšovy věty:
„Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází
z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné
myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest,
prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost.“
Nerozumnost, to poslední slovíčko z celkem třinácti
špatností. Hned za pýchou. Postavena na podobnou
významnost jako jiná zjevná zla: vraždy, cizoložství, krádež, ...
Subjektivně je možné vytušit, že špatnosti či pohoršení
způsobené nerozumností se mohou nejen vyrovnat, ale
i přesáhnout špatnosti z jiných zlých příčin. V jiných
překladech tohoto místa je místo pojmu „nerozumnost“
používá slovo „opovážlivost“. Opovážlivost je podle
moudrých knih případ, kdy si je dotyčný člověk plně vědom
své nerozumnosti, a přesto se dopouští onoho nemoudrého
jednání. Tedy jakási nerozumnost na druhou.
Určitě není prostor zabývat se teorií rozhodování,
v každé odbornosti je trochu jinačí. Všechno se zvažuje, bere
v potaz: přínosy, klady, zápory, rizika, příležitosti atd. Včetně
snahy o přidání „váhy“ jednotlivým kritériím. V mnoha
případech se nerozumnost projevuje téměř totální absencí
jakéhokoliv uvažování či snahou o získání rady. První nápad,
který člověka napadne, skutečně nemusí být ten správný. První
myšlenky často bývají o tom, co je pro mě výhodné, s čím
budu mít nejméně práce. Samotná skutečnost, že člověk má
v první chvíli dobrý úmysl, nemusí být zárukou dobrého
výsledku. Každý z nás má asi v sobě malého či většího
„manipulátora“, který ovlivňuje jeho rozhodování a s nímž je
občas nutné bojovat. S malou nadsázkou praví moudrost, že
„cesty do pekel jsou dlážděny dobrými úmysly“. V závažných
věcech je dobré se poradit s odborníky. A může být
opovážlivostí, pokud i přes opačné rady člověk zatvrzele trvá
na svém, pokud k tomu nemá silné důvody.
Kdysi platilo, že aby bylo vše správné, musí být dobrý
úmysl i výsledek. Pokud nebyl dobrý výsledek, byl zmařen
i dobrý úmysl. Podle dnešního myšlení teologů špatný výsledek
nemaří dobrý úmysl. To ale neznamená, že by o dobrý
výsledek vůbec nešlo. Zaviněná neznalost při rozhodování je
hřích jako každý jiný.
Jan Suchánek

