BUDE

SYNODA

HOVORY O VÍŘE
tento měsíc 11. února
a 25. února. Další měsíce
Ve středu 2. února po mši
vždy 1. a 3. pátek
svaté v 19 hodin se můžete
v měsíci po mši svaté.
těšit na hovory o víře,
tentokrát je na pořadu svatý
BIBLICKÁ HODINA
Benedikt z Nursie. Povede
V pondělí 14. února bude
P. Štěpán Smolen.
biblická hodina pod vedením
PRVNÍ PÁTEK
vězeňského kaplana
Mgr. Zbyňka Pavienského
Na první pátek v měsíci
4. února bude opět možnost
SYNODA
adorace v kapli hlavního
V sobotu 19. února se od
kostela. Kdo můžete, zapište
9 hodin bude na faře konat
se, prosíme, na jednotlivé
další setkání synodní
půlhodiny.
skupinky.
SETKÁNÍ SENIORŮ
ÚKLID KOSTELA
Únorové setkání seniorů bude
Běžný úklid kostela bude
ve středu 9. února
probíhat pravidelně
od 16 hodin na faře.
jedenkrát za dva týdny, vždy
VEČERY CHVAL
v sobotu po ranní mši svaté
jako v období před velkými
Zveme na večery chval, které
opravami. Zapisujte se,
se konají ve středu 9. února
prosíme, v kostele do
od 19 hodin v kostele.
seznamu. Pokyny k úklidu
MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY
jsou v sakristii.
Ministrantské schůzky budou
OZNÁMENÍ
SBÍRKY VYHLÁŠENÉ BISKUPSTVÍM PRO ROK 2022
Každoročně jsou vyhlášené nedělní sbírky, které jsou odesílány
biskupství na různé účely. Letos, kromě lednové sbírky na
biblický apoštolát, budou dále sbírky Svatopetrský haléř, na
podporu setkání mládeže, na Svatou zemi, na pomoc
křesťanům Blízkého východu, na Charitu, na misie, na
podporu katolických médií a na bohoslovce. Vyhlášená sbírka
bude ohlášena a oznámena na nástěnce. Pokud budete chtít
přispět tu neděli farnosti, můžete do kasičky v kostele.
IZRAELSKÉ TANCE
„Zpívejte Hospodinu píseň novou (...)
ať tanečním rejem chválí Jeho Jméno,
ať mu pějí žalmy při bubnu a při citaře.“ (Žl. 149 (1,3))
Zveme vás chválit Pána tancem, vyvyšovat Jeho Jméno. Tanec
jako modlitba svolává Království Boží mezi nás. Ti, kteří se
modlí tancem, nemusí být umělci, ale ctitelé. Připojte se k nám!
Těšíme se na Vás v tanečním kolečku Izraelských tanců (od 10
do 100 let) každé pondělí od 16 hodin do 18:30.
R. Matulová

SYNODALITA – JÍT SPOLU
Poslední setkání (26. ledna) v naší farnosti bylo nad tématem
slavení. Ukázalo se, že „lid obecný“ k tomu neumí mnoho říci,
takže nakonec to byla diskuse o zcela praktických věcech, jako
je ochota či spíše neochota pomoci při úklidu kostela a jak by
to šlo lépe zorganizovat; dále střídání při přinášení darů nebo
při čtení. Dalším tématem byla ekumena; vyplynulo, že
přítomní nemají zábrany stýkat se se členy jiných křesťanských
církví, spíše by chtěli, aby bylo více společných akcí.
Po uskutečněných setkáních lze říci, že témata nastíněná pro
synodální proces „shora“, jakkoliv jsou dobře myšlena, se stočí
na aktuální problémy ve farnosti. Pravidelně se nás schází
10–12, většinou vyššího věku, takže i v této fázi bychom
přivítali zejména připomínky farníků středního věku i mladších
(možnost i emailem). Část zpracovaných témat byla odeslána
do Litoměřic na setkání, které s koordinátory proběhlo
v sobotu 22. ledna. (V naší diecézi je nyní celkem 61 synodních
skupinek. Celá diecéze má celkem 384 farností, ale pouze
v 72 z nich sídlí trvale kněží. Některé farnosti mají i dvě
skupinky.)
Dohodli jsme se, že příště věnujeme některým tématům větší
časoprostor, a to v sobotu 19. února od 9 hodin opět na faře.
Středeční večerní hodina se ukázala jako nedostačující pro
smysluplnou skupinovou práci. Protože z osobních setkání
s řadou lidí víme, že otázka synodality není ani dalším lidem
lhostejná, ale nejsou připraveni se účastnit setkání (ať již proto,
že nemají čas, jsou ostýchaví, nebo pro rozporuplné zkušenosti
v církvi), prosíme je, aby se co nejdříve ozvali s jakoukoliv
důležitou věcnou připomínkou k tématu „společné cesty“.
Mohou nap sat na e -mail Květy Jakubalové
KJakubalova@vez.ryn.justice.cz nebo nás mohou oslovit
osobně, či vzkázat po tom, kdo se skupinky účastní. Diecézní
etapa se pomalu blíží ke konci a bude zakončena 21. května
v katedrále. Výsledek práce skupinky je však třeba poslat do
Litoměřic již na začátku března. Tato uspěchanost jabloneckým
účastníkům nevadí, protože důležitější, než zpráva pro
biskupství je to, abychom zejména sami ve farnosti (potažmo
v diecézi) měli mezi sebou lepší komunikaci. To je hlavní smysl
Františkovy výzvy k synodalitě. Když spolu mluvíme, můžeme
spolu i lépe jít.
B. Tichý, K. Jakubalová

PRAVIDELNÉ
ADORACE
Příležitost k tiché modlitbě před Nejsvětější Svátostí je
v hlavním kostele vždy v pátek před mší svatou od 16 hodin.
Dále každý čtvrtek a sobotu od 19–20 hodin.
NÁBOŽENSTVÍ
úterý ………………………………..... 6.–7. třída, 16:30–17:30
čtvrtek …………………………....….. 1.–2. třída, 16:15–17:15
pátek …………………………....…… 5.–7. třída, 14:15–15:15
pátek příprava na 1. sv. přijímání ………….…….. 15:30–16:30
SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE
Mládež se schází každý pátek na faře po mši svaté cca od
18 do 21 hodin. Na programu je modlitba, témátko, společné
stolování, hry. Srdečně zveme.
ÚKLID KOSTELA
Každou lichou sobotu probíhá běžný úklid, dle seznamu, do
kterého se můžete v kostele napsat.
ÚKLID FARY
Každé liché úterý se uklízí na faře od 10 do 12 hodin. Můžete
přijít pomoci.

VÝROČÍ
VÝROČÍ TVŮRCE OLTÁŘE
Před 50 lety, 2. února 1972, zemřel ve Vídni vynikající medailér
rakouské mincovny, sochař Arnold Hartig. Narodil se 12. srpna
1878 ve Žďáru u Tanvaldu a vystudoval jabloneckou
uměleckoprůmyslovou školu. Brzy odešel do hlavního města
monarchie, kde se stal vyhledávaným tvůrcem mnoha medailí
a ražeb, z velké části portrétních. S rodným krajem zůstal ve
spojení a znal se s celou řadou kulturních představitelů tehdejší
doby. Díky osobní známosti s rodinou milovníka umění
a mecenáše, obchodního rady Josefa Hossnera z Jablonce,
dostal ve třicátých letech prominentní zakázku na tvorbu sochy
Vzkříšeného pro hlavní oltář nově budovaného jabloneckého
chrámu Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Socha byla odlita
z bronzu ve Vídni a do Jablonce přepravena vlakem. Jde o jeho
vůbec největší sochařské dílo a výjimečně kvalitní sakrální
umělecký předmět z doby, která tomuto druhu umění moc
nepřála. Přestože okolnosti vzniku sochy byly složité, jsme
vděčni za toto výjimečné dílo, živě zobrazující i v neživém
kovu otevřenou náruč boholidského milosrdenství.
B. Tichý
Farní list – zpravodaj pro farní obvod Jablonec nad Nisou.
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POŘAD BOHOSLUŽEB
1. 2. Út 18.00 Mšeno
2. 2. St 18.00 Jablonec

svátek Uvedení Páně do chrámu

3. 2. Čt 18.00 Jablonec nezávazná památka sv. Blažeje a sv. Ansgara
4. 2. Pá 17.00 Jablonec
5. 2. So

8.00 Jablonec
16.00 Lučany

památka sv. Agáty

7.30 Rychnov
6. 2. Ne

9.30 Jablonec
14.00 Nová Ves

5. neděle v mezidobí
Iz 6,1–2a.3–8; Žl 138; 1Kor 15,1–11;
Lk 5,1–11

18.00 Jablonec
7. 2. Po 18.00 Jablonec
8. 2. Út 18.00 Mšeno

nezávazná památka sv. Jeronýma Emilianiho
nezávazná památka sv. Josefiny Bakhity

9. 2. St 18.00 Jablonec

10. 2. Čt 18.00 Jablonec

památka sv. Scholastiky

11. 2. Pá 17.00 Jablonec

nezávazná památka Panny Marie Lurdské
světový den nemocných

12. 2. So

8.00 Jablonec
16.00 Lučany
7.30 Rychnov

13. 2. Ne

9.30 Jablonec
14.00

Rádlo

6. neděle v mezidobí
Jer 17,5–8;Žl 1; 1Kor 15,12.16–20;
Lk 6,17.20–26

18.00 Jablonec
14. 2. Po 18.00 Jablonec
15. 2. Út 18.00 Mšeno
16. 2. St 18.00 Jablonec

17. 2. Čt 18.00 Jablonec

nezávazná památka sv. Alexia a druhů

18. 2. Pá 17.00 Jablonec
19. 2. So

8.00 Jablonec
16.00 Lučany
7.30 Rychnov

20. 2. Ne

9.30 Jablonec
14.00

Janov

7. neděle v mezidobí
1Sam 26,2.7–9.12–13.22–23; Žl 103;
1Kor 15,45–49; Lk 6,27–38

18.00 Jablonec
21. 2. Po 18.00 Jablonec

nezávazná památka sv. Petra Damianiho

22. 2. Út 18.00 Mšeno

svátek Stolce sv. Petra

23. 2. St 18.00 Jablonec

památka sv. Polykarpa

24. 2. Čt 18.00 Jablonec

25. 2. Pá 17.00 Jablonec
26. 2. So

8.00 Jablonec
16.00 Lučany
7.30 Rychnov

27. 2. Ne

9.30 Jablonec
14.00 Rýnovice

8. neděle v mezidobí
Sir 27,5–8; Žl 92; 1Kor 15,54–58;
Lk 6,39–45

18.00 Jablonec
28. 2. Po 18.00 Jablonec

LITURGICKÝ CYKLUS C
VŽDY VE ČTVRTEK A V SOBOTU OD 19 DO 20 HODIN JE V KOSTELE PŘÍLEŽITOST K TICHÉ
MODLITBĚ PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ.
KE SVATÉ ZPOVĚDI JE MOŽNÉ PŘISTOUPIT V KOSTELE OBVYKLE PŮL HODINY PŘEDE MŠÍ
SVATOU NEBO PO TELEFONICKÉ DOHODĚ KDYKOLIV.

Dokonalost
Ve 30. tahu 8. partie zápasu o titul mistra světa v šachu
mezi Magnusem Carlsenem a Ianem Nepomniachtchim
přezdívaným Nepo se hráč hrající bílými, Nepo, dopustil
školácké chyby – nechal si v nepřátelském prostoru černého
zavřít svého střelce, o pár tahů později o něj přišel a za dalších
15 tahů partii vzdal, čímž byl fakticky rozhodnut celý zápas.
Jeho školáckou chybu viděli během několika málo hodin nejen
tisíce fanoušků šachu po celém světě, ale i diváci všech možných
sportovních kanálů a zpravodajství, tedy další milióny lidí, kteří
o této hře vědí velmi málo. Ten, kdo chtěl být mistrem světa,
„spáchal“ školáckou chybu na úrovni okresního přeboru.
Podobná hrubka se mu v zápase přihodila bohužel ještě dvakrát.
Bylo mi ho líto, ale mohl si za to sám, nedával si pozor. Vše, co
konáme, ať dobrého či zlého, bude podobně jednou zjeveno
každému, všem při Posledním soudu, napadlo mě téměř
současně.
Nesmíme mít neodůvodněné přehnané mínění sami
o sobě, své dokonalosti, či bezhříšnosti. Mám rád svaté, kteří se
ke své svatosti postupně propracovali a obrátili milostí shůry
i vlastní snahou, často ze dna hříchů a závislostí, nebo odporu či
nezájmu vůči všemu duchovnímu i Bohu. V seriálu „Bylo nás
pět“ kluk jménem Čeněk Jirsák, ministrant, říká svým
kamarádům, že tento hřích, který právě páchá a zapisuje si jej do
notýsku a z něhož se bude zpovídat, si pan farář za rámeček
nedá, že jej jistě ještě neslyšel. Opak je asi pravdou. Hřích je
vlastně velmi jednoduchý, naprostá většina hříchů se jen
v různých situacích neustále opakuje.
Krásný zvyk měly pohřební obřady rakouských
a uherských císařů: Rakev s pozůstalým byla do kostela k slavení
zádušní mše a pohřebních obřadů vpuštěna až ve chvíli, kdy
ceremoniář vynechal všechny vznosné tituly a funkce zemřelého
panovníka a mrtvému zůstal jen titul „ubohý hříšník“. Je velkým,
byť pochopitelným omylem, že bližší či vzdálené okolí,
kolegové, rodina mohou brát určitého člověka, který se ve svém
životě dopracoval pílí i milostí Boží na nějakou zdánlivě vyšší
úroveň, za vzor bezchybné dokonalosti. Že díky dosaženému
postavení, funkci, společenskému uznání, pokročilému věku,
moudrosti či charismatu je onen člověk tím bezhříšným vzorem
příkladu pro všechny, „panem dokonalým“, bez chyb. Lehce
zapomenou, že i tento dotyčný si musel projít trnitou cestou,
vlastním vývojem, nejistotou a hledáním, překonáváním sebe
sama, očišťováním od vlastních hříchů, neřestí, závislostí.
Jan Suchánek

