BYLO
SVĚCENÍ ZVONU
Ve čtvrtek 28. října proběhlo
v kostele svatého Václava
v Rychnově u Jablonce nad
Nisou svěcení nového zvonu
Václav. Zvon posvětil a mši
svatou celebroval náš

generální vikář Mons. Martin
Davídek.
SBÍRKA NA MISIE
Na misijní neděli 24. října se
vybrala na misijní dílo částka
24 555 Kč. Všem dárcům
Pán Bůh zaplať.

BUDE
POSVÍCENÍ RÁDLO
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
V pondělí 1. listopadu bude V neděli 14. listopadu
slavnost Všech svatých. Mše oslavíme na Rádle v kostele
svatá bude v 18 hodin Nejsvětější Trojice výročí
v Jablonci nad Nisou posvěcení tohoto chrámu
a v Rychnově u Jablonce nad při mši svaté ve 14 hodin.
N i s o u . J e t o s v á t e k Doputujte také do této
s doporučenou účastí na mši vesnice.
svaté.
SLAVNOST JEŽÍŠE KRÁLE
HOVORY O VÍŘE
Závěr církevního roku je
Ve středu 3. listopadu od korunován slavností Ježíše
19 hodin budou Hovory o víře. Krista Krále v neděli
listopadu. Po
Tématem bude svatá Kateřina 2 1 .
Sienská. Představíme její život bohoslužbě bude následovat
a pět konkrétních myšlenek krátká adorace a obnova
zasvěcení Srdci Krále Ježíše
z jejího díla.
Krista. Za účast na tomto
AGAPÉ
aktu lze (za obvyklých
Z důvodu různých omezení se
podmínek)
získat
v minulých několika měsících
plnomocné odpustky.
nemohlo konat agapé, které je
vždy po nedělní dopolední mši POSVÍCENÍ JANOV
svaté na faře. Rádi bychom V neděli 21. listopadu si
tuto aktivitu (nakolik to bude připomeneme při slavnosti
možné) obnovili. Tedy další Ježíše Krista Krále také
setkání by bylo 7. listopadu. 210. výročí posvěcení
Případné drobné pohoštění je kostela svatého Jana Křtitele
v Janově nad Nisou při mši
vítáno.
svaté ve 14 hodin.
SETKÁNÍ SENIORŮ
Tradiční setkání seniorů MŠE SE SV. KRESCENCIÍ
p r o b ě h n e v e s t ř e d u Ve středu 24. listopadu si
10. listopadu od 16 hodin na při večerní mši v našem
faře. Tématem bude biskupská farním kostele Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova v Jablonci
synoda o synodalitě církve.
n a d
N i s o u
VEČERY CHVAL
připomeneme
20. výročí
Srdečně všechny zveme na
svatořečení
Marie
večery chval, které se tento
Krescencie Hössové
měsíc konají ve středu z Kaufbeuren.
10. listopadu od 19 hodin
v kostele Nejsvětějšího Srdce VZDĚLÁVÁNÍ
Ježíšova. Přijďte všichni, kdo Biblická hodina se uskuteční
ve středu 24. listopadu od
chcete chválit Pána písní.
19 hodin.
MINISTRANSKÁ SCHŮZKA
Další ministrantská schůzka RORÁTY
bude v pátek 12. listopadu, V úterý 30. listopadu
sraz v 16.45 v sakristii, pak začneme den již velmi brzy
účast na mši svaté, po ní ráno mariánskou mší svatou
schůzka (nácvik liturgie, od 6 hodin. Protože již bude
adventní čas, budou první
občerstvení). Všechny zveme.
letošní roráty.
OZNÁMENÍ
DUŠIČKY A ODPUSTKY
Připomínáme možnost získávání plnomocných odpustků – tzv.
dušičkových – a to 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)

OZNÁMENÍ
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 svatého smíření
v okruhu maximálně dvou týdnů, mít úmysl odpustek získat,
nemít zalíbení v žádném hříchu, svaté přijímání, modlitba na
úmysl Svatého otce a modlitba za duše v očistci. Vše je také
napsáno na nástěnce kostela.
Na dušičky bude také mše svatá v 7 hodin ráno, v 11 a v 18
hodin v Jablonci nad Nisou a odpoledne v 15.30 společná
pobožnost na hřbitově.
DAR OTCI OLDŘICHOVI
Jménem otce Oldřicha Koláře děkujeme všem za váš
příspěvek. Vybralo se pro něj 45 000 Kč, které jsou určeny na
zvelebení fary (na které léta nikdo nežil) jeho nového
působiště.
KOSTELNÍ SBÍRKY
Děkujeme všem farníkům za dary do kostelních sbírek.
Všechny tyto příspěvky (nedělní sbírky do košíčku a do
kasičky) jsou určeny pro potřeby farnosti (tedy zůstávají ve
farnosti). Pouze deset sbírek v roce je tzv. vyhlášených
biskupstvím a ty se pak zasílají na konkrétní účel (misie,
charita, církevní školství, atd.). Z našich farních sbírek je pak
financován běžný provoz farnosti (energie, služby, opravy,
nákupy materiálů, apod.). Zároveň děkujeme za vaše příspěvky
na farní účty (běžný, opravárenský a mzdový). Pán Bůh zaplať
za vaše dary.
SYNODA O SYNODALITĚ
Mnozí z vás zaznamenali, že byl v neděli 17. října
v Litoměřicích zahájen diecézní proces synody o tzv.
synodalitě. Rádi bychom vás všechny, kteří byste se chtěli
dozvědět a případně zapojit do příprav v rámci našich farností,
pozvali na sobotu 6. listopadu na faru v 9 hodin (po mši svaté
v 8 hodin). Koordinátorem této farní fáze byl ustanoven Radúz
Drozen. Jsme vybízeni, aby vznikly „pracovní“ skupiny, které
by se společně zamýšleli nad nabídnutými okruhy otázek. Naše
reflexe nad nimi pak bude na konci ledna zaslána do Litoměřic
ke zpracování a pak předána do Říma jako podklad pro synodu
v roce 2023. Jde o hledání společné cesty naší
spoluzodpovědnosti v církvi a o církev.

SVATÁ KRESCENCIE
Svatořečení Marie Krescencie Hössové proběhlo 25. listopadu
2001 v Římě. Novénu se svatou Krescencií, kterou se můžete
modlit od 16. listopadu, najdete od 1. listopadu na webových
stránkách naší farnosti. Svatá Marie Krescencie Hössová
z Kaufbeuren, františkánská řeholnice z Bavorska, žila v letech
1682–1744. V našem děkanském kostele je v relikviáři na
svatostánku hlavního oltáře od září 2019 uložena její relikvie
věnovaná mateřským klášterem (www.crescentiakloster.de). Je
nám připomínkou jak mnohostrannosti Božích darů
a univerzality Církve, pro které nejsou překážkou žádné
hranice, tak i výrazem společenství s těmi, kteří museli
svoji/naši farnost opustit po roce 1945 a vybudovali si nový
domov na místě bývalé muniční továrny u Kaufbeuren (nyní
městská část Neugablonz).
Farní list – zpravodaj pro farní obvod Jablonec nad Nisou.
Redakční kruh: Jindra Drábková, Radúz Drozen, Štěpán
Smolen, Jiří Škoda, Štěpán Pospíšil, Jan Suchánek, Borek Tichý.
Za obsah odpovídá: R. D. Štěpán Smolen. Vydavatel:
Římskokatolická farnost – děkanství, Horní náměstí 12,
466 01 Jablonec nad Nisou; telefon: 483 312 327. Grafika
záhlaví: Pavel Akrman. Datum vydání: 31. 10. 2021. Sazba:
Jiří Škoda.
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LITURGICKÝ CYKLUS B
P RV NÍ PÁTE K V MĚSÍCI JE OD 9
SVÁTOSTI A PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ.

Aby se nám nic nestalo ...
Více úvah jsem už četl na toto téma: „hlavně, aby se
nám Bože nic zlého, nic nepříjemného, bolestivého nestalo“.
Obava a ochrana před zlem, válkami, nemocemi, strádáním je
lidsky naprosto pochopitelná. Zvláště matky se pochopitelně
bojí o své děti (někdy i manžely). Není jednoduché, aby dítě
přes všechny nástrahy světa dospělo. Ta prosba nemusí být
v našich myšlenkách takto pregnantně vyjádřena, ale přesto
tam mnohdy ve skrytosti je.
Asi jednou, tváří v tvář věčnosti, poslednímu soudu,
zpětnému pohledu na život a vidění všech skutků
i zanedbaných možností konat dobro, bude skutečnost, že
jsme prožili život bez vnějších nepříjemností, jistě
bezpředmětná. Žít život v trvalé preventivní opatrnosti,
nepouštět se do akcí, u nichž je i minimální riziko nebezpečí,
tedy sedět doma za pecí či před televizí, znamená spíše svůj
život zmařit, než prožít a naplnit. Ani Ježíš se v Getsemanské
zahradě nemodlil: „Otče, hlavně ať se mi nic zlého nestane!“
Ježíšova modlitba byla zakončena „ať se stane Tvá vůle“.
Je jasné, že když se člověk ocitne v nějaké rizikové
situaci, tak mu nic jiného ani nezbývá, než aby dělal rizikové
věci, byl odvážný, kreativní a bojoval. Kolik lidí během válek
nebo okupací bojovalo za svou zemi proti nepříteli,
dobrovolně na frontě, doma v odboji. Vděčíme jim za
svobodu. Riskovali nejen svůj život, ale i životy svých bližních.
Kolik lidí v kriminálech nezapřelo svoji víru, nepodepsalo
spolupráci, nezradilo a neudalo své spolupracovníky. Každé
zastání se bližního, zastání se pravdy proti mocnějšímu bylo, je
a bude rizikové.
A je jasné, že se člověk nemá zbytečně pouštět do
situací, kdy se zbytečně vystavuje nebezpečí. Naopak se má ale
všemi způsoby i vnitřně a tělesně posilovat, odborně vzdělávat,
utužovat, motivovat, udržovat v kondici, pečovat o své zdraví
(i dodržovat životosprávu), aby v situacích, kdy to bude třeba,
se mohl zapojit, pomoci, zastat se potřebného, bojovat
a dokonce se i obětovat. Podobenství o (ne)využitých hřivnách
nám budiž povzbuzením. Je něco mnohem cennějšího než
lidský život. Nemálo křesťanů prvních století i středověku
mělo přání zakončit své pozemské putování mučednickou
smrtí pro Ježíše.

Jan Suchánek
HO DIN
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