BYLO
OPRAVY
V roce 2020–2021 byly
provedeny rozsáhlé opravy
kostela Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova téměř za 3 miliony
korun, které se týkaly
především vnitřních omítek
kostela. Podrobnější rozpis
oprav jsme zveřejnili již
v zářijovém farním listu.
Dále bylo dokončeno
re staur ování vnitřníc h
omítek kostela Navštívení
Panny Marie v Lučanech,
především díky dotaci

z Krajského úřadu
Libereckého kraje. Ve
farnosti Janov nad Nisou
byla s přispěním obce Janov
a z biskupství opravena
opěrná zeď u pomníku
z 1. světové války, který je na
pozemku farnosti. Tato zeď
byla již v havarijním stavu.
Výhledově se plánuje převést
tento majetek na obec Janov.
V Rychnově u Jablonce nad
Nisou byly opraveny kostelní
hodiny. Na tuto opravu
přispěla obec Rychnov.

BUDE
ŽEHNÁNÍ DOMOVŮ
Po slavnosti Zjevení Páně,
během ledna a února, bude
probíhat žehnání domovů.
Zapište se do seznamu
v kostele, nebo se domluvte
telefonicky či osobně na faře.
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
V neděli 9. ledna, svátkem
Křtu Páně, končí doba
vánoční.
BIBLICKÁ HODINA
V pondělí 10. ledna bude
biblická hodina pod vedením
vězeňského kaplana
Mgr. Zbyňka Pavienského.
SYNODA
Ve středu 12. ledna se od
19 hodin bude konat setkání
synodní skupinky, které bylo
v pr osinci z důvod u

nepříznivých podmínek
zrušeno.
MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
V pátek 21. ledna po mši
svaté bude ministrantská
schůzka.
POSVÍCENÍ RÝNOVICE
V neděli 23. ledna oslaví
rýnovická farnost 323. výročí
posvěcení kostela. Srdečně
zveme na slavnostní mši
svatou ve 14 hodin. Tento
kostel byl posvěcen 18. ledna
1699.
NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA
Neděle 23. ledna je
stanovena papežem
Františkem jako neděle
Božího slova. Při mši svaté
bude sbírka, vyhlášená
biskupstvím, na podporu
biblického apoštolátu.

OZNÁMENÍ
PLÁN HOSPODAŘENÍ NA ROK 2022
Letos musíme provést v kostele nutné práce v souvislosti
s instalováním opravených varhan. To bude i zahrnovat
ošetření dřevěného vybavení interiéru kostela proti červotoči.
Dále bude potřeba revize a případné úpravy elektroinstalace na
kůru. Na tyto práce budeme opět spořit finanční prostředky na
účtu oprav.
Práce na varhanách začnou na kůru již koncem dubna a budou
trvat celé léto. K předání hotového díla by mělo dojít v září.
Prostředky na dokončení oprav jsou zajištěny nadačním
fondem i díky vašim darům a adopcím píšťal. Investorem je
farnost.
Dále již v letošním roce neplánujeme v našich farnostech žádné
větší opravy. Až v dalších letech je v plánu oprava věže
hlavního kostela a její případné zpřístupnění.
Na provozu farností se však letos projeví nárůst cen energií.
Proto budeme vděčni za vaše příspěvky i na běžný účet farnosti
Jablonec.
Ze mzdového fondu je díky vašim darům placen hlavní
varhaník a částečně i pastorační asistentka jabloneckých
farností.
DARY – POTVRZENÍ
Za všechny vaše finanční dary velice děkujeme. Rádi vám
vystavíme potvrzení o daru za uplynulý rok. Včas se nám,
prosím, ozvěte na farní mail, či telefon.

OZNÁMENÍ
STAVY ÚČTŮ K 31.12.2021
Běžný účet: …………………..……………….......... 103 080,–
Fond oprav: ……………………………….……….. 69 555,–
Mzdový fond: …………………………....………... 301 126,–
ÚKLID FARY
Každé 1. a 3. úterý v měsíci od 10 do 12 hodin uklízíme faru.
Nejbližší termíny jsou 18. ledna a 1. února. Chcete-li, můžete
přijít pomoci.
ODEŠEL „TONI“
Dne 29. prosince 2021 nás předešel na věčnost Mons. Anton
Otte. Jeho zásluhy zná nejlépe náš Pán, jeho bohatý a pohnutý
život popsal Josef Beránek v knize rozhovorů Vzdálená
Evropa? (Fernes Europa?) z roku 2019. S naší farností jej pojila
nejen v Jablonci bydlící rodina jeho neteře, ale také téma
pravdivého smíření s vlastní minulostí, kterému zasvětil velkou
část svého života. Když v roce 2009 konečně došlo na jednání
o smlouvě o přátelství mezi městy Jablonec a Kaufbeuren,
Toni, jak byl zván, byl také „u toho“ a do Jabloneckého
měsíčníku řekl: „Při přípravě dohody se nemůže přehlížet
minulost, ale rozhodující je naše naděje do budoucnosti. Naší
snahou musí být dát věci minulosti do pořádku. Cílem je
odstranění předsudků a stmelení lidí pro dobré a trvalé českoněmecké sousedství uprostřed Evropy.“ Toni u nás sloužil
mnohokrát. V paměti mám zejména jeho účast na Týdnu
modliteb za požehnání městu a kraji v září 2018, kdy
s P. Antonínem Kejdanou vedl páteční závěrečnou bohoslužbu
na Královce
a v neděli pak slavnostní česko-německou mši
v děkanském kostele. Na závěr své homilie tehdy řekl: „Bratři
a sestry, opravdová velikost nespočívá v tom, že se prosadíme
mezi konkurenty. Opravdová velikost spočívá v tom, že jsme
bratrem, sestrou, služebníkem. Když přestaneme chtít být stále
„ten větší“, „ten lepší“, objevíme bohatství, které spočívá právě
v různosti. Kdo krotí touhu za každou cenu být veliký, kdo dá
prostor dítěti v nás, ten zakusí teplo, svěžest a něhu života.
Života, který nám chce Bůh dát jako svým dětem. A takový
život tady máme předávat.“
Co dodat? Díky, Toni.
Borek Tichý

DO NOVÉHO ROKU
Vytkl jsem si za úkol napsat sem pár vět o pastoračních
výhledech naší farnosti na rok 2022, ale pro samou zavalenost
pastorací jsem to málem nestihl. Je to asi dobrá zpráva.
Nakonec tu tedy pouze poděkuji Pánu, že je na faře celkem
živo, že máme dospělé zájemce o křest, že se vyučuje
náboženství, že se konají přípravy na první svaté přijímání a na
biřmování, že tu aspoň občas bývají přednášky a setkávají se
zde společenství. Doba covidová leckde vzdálila farníky
kostelu, faře i sobě navzájem. Kéž by se nám dařilo klást
tomuto tlaku na individualizaci, privatizaci a virtualizaci
zbožnosti odpor. Chraňme zranitelné, ale nezalezávejme do
děr.
Přál bych si, aby se začínající rok nesl ve znamení návratu
života do kostela i na faru. Náš duchovní život se rodí před
Pánem na kolenou, k růstu však potřebuje i podporu živých
bratrů a sester. Pokud vám ve farnosti nějaké společenství
chybí, neváhejte se ozvat.
P. Štěpán Smolen

Farní list – zpravodaj pro farní obvod Jablonec nad Nisou.
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slavnost Matky Boží, Panny Marie

2. neděle po Narození Páně
Sir 24,1–4.12–16; Zl 147;
Ef 1,3–6.15–18; Jan 1,1–18
nezávazná památka Nejsvětějšího
jména Ježíš

slavnost Zjevení Páně
žehnání vody, křídy a kadidla
nezávazná památka sv. Rajmunda
z Penafortu

svátek Křtu Páně
Iz 40,1–5.9–11; Žl 104;
Tit 2,11–14;3,4–7; Lk 3,15–16.21–22

Téma týdne modliteb:

nezávazná památka sv. Hilaria

neděle 16. ledna

„Viděli jsme na východě jeho hvězdu“
2. neděle v mezidobí
Iz 62,1–5; Žl 96 (95);
1Kor 12,4–11; Jan 2,1–12
památka sv. Antonína
památka Panny Marie, Matky jednoty
křesťanů
nezávazná památka sv. Fabiána
a Šebestiána
památka sv. Anežky Římské
nezávazná památka sv. Vincence

Lučany
Rychnov
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památka sv. Františka Saleského

25. 1. Út 18.00

Mšeno

svátek Obrácení sv. Pavla

26. 1. St 18.00

Jablonec

27. 1. Čt 18.00

Jablonec

28. 1. Pá 17.00
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památka sv. Timoteje a Tita
nezávazná památka sv. Anděly
Mericiové
památka sv. Tomáše Akvinského

8.00

Jablonec

16.00

Lučany

7.30

Rychnov

30. 1. Ne 9.30
18.00
31. 1. Po 18.00

3. neděle v mezidobí –
za jednotu křesťanů
Neh 8,2–4a.5–6.8–10; Žl 19(18);
1Kor 12,12–30; Lk 1,1–4;4,14–21
výročí posvěcení kostela (323.)

pondělí 17. ledna v 18 hodin

Českobratrská církev evangelická,
modlitebna, Pod Baštou 10
„Kde je ten právě narozený král Židů?“
úterý 18. ledna v 18 hodin

Církev římskokatolická,
kostel Nejsvětější Trojice, U Kostela, Mšeno
„Když to uslyšel Herodes, znepokojil se s ním celý Jeruzalém“
středa 19. ledna v 18 hodin

Ochranovský sbor Jednoty bratrské,
Máchova 29
„A ty, Betléme … zdaleka nejsi nejmenší“
čtvrtek 20. ledna v 18 hodin

Církev starokatolická, kostel Povýšení sv. Kříže, nám.
Boženy Němcové
„Hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi“
pátek 21. ledna v 18 hodin

Církev československá husitská,
kostel Dr. Farského, nám. Dr. Farského
„Uviděli dítě s Marií, jeho Matkou, padli na zem a klaněli se mu“
sobota 22. ledna v 18 hodin

Církev adventistů sedmého dne,
modlitebna ul. Petra Bezruče 61
„Obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu“

Jablonec

4. neděle v mezidobí
Jer 1,4–5.17–19; Žl 71 (70);
1Kor 12,31–13,13; Lk 4,21–30

Jablonec

památka sv. Jana Boska

LITURGICKÝ CYKLUS C
VŽDY VE ČTVRTEK A V SOBOTU OD 19 DO
MODLITBĚ PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ.

„Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme
se mu poklonit“ (Mt 2,2)

V jednotlivých církvích

7.30

29. 1. So

ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

Jablonec nad Nisou 16.–23. ledna 2022

16.00

23. 1. Ne

EKUMENICKÝ TÝDEN MODLITEB

20 HODIN JE V KOSTELE PŘÍLEŽITOST K TICHÉ

neděle 23. ledna

V jednotlivých církvích
„Potom … jinudy, odcestovali do své země“

