BYLO

PRAVIDELNÉ

FARNÍ TÁBOR
spokojené účastníky děkujeme
Na faře v Janově nad Nisou vedoucím a také otci
proběhl po delší odmlce farní Štěpánovi, který dětem na
jarní tábor. Za všechny Janově věnoval čas.
BUDE
od 19 hodin v kostele.
POPELEČNÍ STŘEDA
BIBLICKÁ HODINA
Dnem 2. března začíná doba
postní. Je to den přísného
V pondělí 14. března od
postu. Při bohoslužbách bude
19 hodin bude biblická
udílen popelec. Mše svaté
hod ina p od ve d e ním
budou v 7 a v 18 hodin
vězeňského kaplana Mgr.
v hlavním kostele.
Zbyňka Pavienského.
HOVORY O VÍŘE
VÝSTAVA
Ve středu 2. března po mši
Srdečně zveme na
svaté v 19 hodin se můžete
připravovanou výstavu „Pět
dovědět více o svaté Terezii
hvězd na poušti“ od
z Lisieux, hovory o víře
18. března do 16. dubna
povede P. Štěpán Smolen.
v Městské galerii Vlastimila
Rady v Železném Brodě.
PRVNÍ PÁTEK
Vernisáž bude 17. března
Na první pátek v měsíci
od 17 hodin.
4. března bude opět možnost
SLAVNOSTI V BŘEZNU
adorace v kapli hlavního
kostela.
V sobotu 19. března bude
slavnost svatého Josefa.
MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY
Mše svatá v 8 hodin.
Ministrantské schůzky budou
V pátek 25. března bude
tento měsíc v pátek 4. března
slavnost Zvěstování Páně.
a 18. března po mši svaté.
Tento den je také dnem
PŘEDBÁŠKA
modliteb za úctu k počatému
V úterý 8. března od
životu a za nenarozené děti.
17 hodin proběhne v Městské
Mše svatá bude v 17 hodin.
knihovně v Jablonci nad
Křížová cesta v den slavnosti
Nisou přednáška s názvem
nebude.
„Jablonec jako trh víry a brána
DUCHOVNÍ OBNOVA
náboženských kultur“.
V sobotu 2. dubna se bude
Přednášejícím bude historik
konat postní duchovní
Martin Jemelka.
obnova. Povede jí děkan
SETKÁNÍ SENIORŮ
z Poličky P. Tomáš Enderle,
Setkání seniorů bude ve
absolvent Papežské
středu 9. března od 16 hodin
Lateránské univerzity
na faře.
v Římě. P. Tomáš má též
zkušenosti z misií v Kongu.
VEČERY CHVAL
Duchovní obnova začne mší
Zveme na večery chval, které
svatou v 8 hodin.
se konají ve středu 9. března

AGAPÉ
Rádi bychom znovu zahájili pravidelné agapé vždy 1. neděli
v měsíci. Přijďte na faru po mši svaté 6. března, můžete
donést i něco ke kávě.
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY
V postní době se budeme společně modlit křížovou cestu
každý pátek od 16.30 v hlavním kostele.

OZNÁMENÍ
PŘEDSTAVENÍ KATECHUMENŮ
Během třetí, čtvrté a páté neděle postní bude probíhat přijetí
dospělých čekatelů na křest, tzv. skrutinia. Z tohoto důvodu
budou jiná liturgická čtení. Evangelia najdete u svatého Jana ve
4. kapitole (Rozmluva se samařskou ženou), v 9. kapitole
(Uzdravení slepého) a v 11. kapitole (Vzkříšení Lazara).
Všechna čtení budou při hlavní mši svaté z cyklu A.
ÚKLID KŮRU
Před navrácením varhan je třeba ošetřit dřevěné vybavení kůru
proti červotoči. Ošetřované dřevěné plochy musí být důkladně
očištěné. Prosíme proto o vaši pomoc, bude se jednat převážně
o suchý, pečlivý úklid, nejlépe v první polovině března. Kdo by
rád pomohl, hlaste se, prosím, na faře. Děkujeme.
VENKOVNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY
Během postní doby jste zváni s rodinou, skupinkou či sami
také k modlitbě křížové cesty v přírodě. Zastavení najdete
například (a) v Bedřichově před kostelem, (b) cestou z Horního
Maxova na Slovanku nebo (c) Na Trništi nad Janovem
(u bývalé Hašlerovy chaty).

VÝROČÍ
DĚKAN ANTON GERRITZEN
Před 110 lety, 1. března 1912, se stal jabloneckým děkanem
P. Anton Gerritzen. Narodil se 12. října 1865 v městě Viersen
v Severním Porýní-Vestfálsku (téměř u hranice s Nizozemím
a Belgií), zemřel v Jablonci nečekaně 13. října 1918. V Jablonci
působil nejprve jako kaplan v letech 1893–1905. Poté byl
farářem v Krásné (Schumburg), odkud se vrátil do Jablonce.
Byl si dobře vědom nutnosti pravidelné informovanosti
v poměrně rozsáhlé farnosti, působící navíc v moderním
a s celým světem propojeným městem.
Již za necelý rok po svém příchodu, od ledna 1913, začal
vydávat místní farní zpravodaj Pfarramtliche Nachrichten
(Zprávy farního úřadu), který vycházel každý měsíc.
V úvodníku prvního čísla stojí: „Jakému účelu mají sloužit tyto
stránky? Mají být prostředníkem mezi katolickým duchovním a jeho
farníky. Obsahem těchto listů má být vše, co by duchovní svým farním
dítkám rád sdělil, co jim chce zvěstovat, co zajímá všechny, kdož v koutku
srdce mají ještě alespoň trochu lásky ke svému náboženství.
Budou vycházet vždy 10. dne v měsíci, tedy 12x do roka a budou přinášet
pořad bohoslužeb na probíhající měsíc a změny občanského stavu
(uzavření manželství, narození, úmrtí) v měsíci předcházejícím. Mezi tím
budou „rozeseta“ náboženská poučení, drobné příběhy, básně, rčení apod.
Vše politické zůstane mimo tyto stránky. Naproti tomu zde najdou své
místo příležitostné články objasňující aktuální náboženské otázky a také
historická ohlédnutí na dřívější místní církevní události.“
Pfarramtliche Nachrichten přinášely od března 1914 téměř
v každém čísle bohaté informace o vývoji příprav stavby
nového kostela a související události (jednání městské rady,
schvalování pozemku, intervence na ministerstvech a u c. k.
úřadů, …). Ze zpravodaje je patrné, že vybudování kostela dle
návrhu architekta Josefa Zascheho leželo děkanu Gerritzenovi
velmi na srdci.
I během velké války se neustále snažil získávat nové příznivce
a dárce. Z textů je znát též jeho láska k jazyku. V některých
článcích sám veršoval a rád uveřejňoval i veršovánky došlé do
redakce. Byl také autorem několika modliteb, které se daly
zpívat na nápěvy známých kostelních písní.
P. Anton Gerritzen zemřel nečekaně před koncem světové
války. Jeho pohřeb dne 16. října 1918 byl i v oné turbulentní
době velikou manifestací lásky farníků a představitelů Jablonce
k oblíbenému duchovnímu. Nad hrobem pronesl řeč i nový
starosta Karl R. Fischer, za jehož působení byl o téměř čtrnáct
let později a uprostřed další krize kostel dostavěn. P. Anton
Gerritzen je pohřben v kněžském hrobě na jabloneckém
hlavním hřbitově.
Borek Tichý
Farní list – zpravodaj pro farní obvod Jablonec nad Nisou.
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POŘAD BOHOSLUŽEB
1. 3. Út 18.00 Mšeno
7.00 Jablonec

2. 3. St 17.00 Rychnov
18.00 Jablonec

Popeleční středa
den přísného postu

3. 3. Čt 18.00 Jablonec
4. 3. Pá 17.00 Jablonec
5. 3. So

nezávazná památka sv. Kazimíra

8.00 Jablonec
16.00 Lučany
7.30 Rychnov

6. 3. Ne

9.30 Jablonec

1. neděle postní
14.00 Nová Ves Dt 26,4–10; Žl 91; Řím 10,8–13; Lk 4,1–13
18.00 Jablonec

7. 3. Po 18.00 Jablonec

památka sv. Perpetuy a Felicity

8. 3. Út 18.00 Mšeno

nezávazná památka sv. Jana z Boha

9. 3. St 18.00 Jablonec

nezávazná památka sv. Františky Římské

10. 3. Čt 18.00 Jablonec

nezávazná památka sv. Jana Ogilvie

11. 3. Pá 17.00 Jablonec
12. 3. So

8.00 Jablonec
16.00 Lučany
7.30 Rychnov

13. 3. Ne

9.30 Jablonec
14.00

Rádlo

2. neděle postní
Gn 15,5–12,17–18; Žl 27; Flp 3,17–4,1;
Lk 9,28b–36

18.00 Jablonec
14. 3. Po 18.00 Jablonec
15. 3. Út 18.00 Mšeno
16. 3. St 18.00 Jablonec
17. 3. Čt 18.00 Jablonec
18. 3. Pá 17.00 Jablonec
19. 3. So

8.00 Jablonec
16.00 Lučany

nezávazná památka sv. Patrika
nezávazná památka sv. Cyrila
Jeruzalémského
slavnost sv. Josefa

7.30 Rychnov
20. 3. Ne

9.30 Jablonec
14.00

Janov

3. neděle postní
Ex 3,1–8a.13–15; Žl 103;
1 Kor 10,1–6.10–12; Lk 13,1–9

18.00 Jablonec
21. 3. Po 18.00 Jablonec
22. 3. Út 18.00 Mšeno
23. 3. St 18.00 Jablonec

nezávazná památka sv. Turibia
z Mongroveja

24. 3. Čt 18.00 Jablonec

25. 3. Pá 17.00 Jablonec
26. 3. So

slavnost Zvěstování Páně

8.00 Jablonec
16.00 Lučany
7.30 Rychnov

27. 3. Ne

9.30 Jablonec
14.00 Rýnovice

4. neděle postní
Joz 5,9a,10–12; Žl 34; 2 Kor 5,17–21;
Lk 15,1–3.11–32

18.00 Jablonec
28. 3. Po 18.00 Jablonec
29. 3. Út 18.00 Mšeno
30. 3. St 18.00 Jablonec
31. 3. Čt 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.

Ve válce
O poslední únorové neděli, ještě před začátkem doby
postní, byly letos na území celé naší vlasti slouženy mše svaté
z formuláře nazvaného V době rozvratu a války. Doufali jsme, že
tyto texty nikdy nebudeme muset použít. Nicméně těžké dny
jsou tady – přímo pro Ukrajinu, nepřímo pro celý svět – a my se
ptáme, jak na ně odpovědět.
Jednou špatnou odpovědí je nechat svou duši obsadit
nepřítelem – tj. přimrznout k televizi a internetu, krmit se zde
hrůzami a postupně bobtnat rozhořčením a hněvem.
Jinou špatnou odpovědí je zkoušet zlo ignorovat. V den,
kdy Putinova vojska vtrhla na Ukrajinu, se v mešních textech
četlo varování pro lhostejné: „Na zemi jste hýřili a oddávali se
rozkoším, krmili jste se i tehdy, když už už nastávala řež.“
(Jk 5,5). Je samozřejmě možné takto kolem své duše nebo kolem
své domácnosti vystavět vysokou zeď a za ní se skrýt ve
zdánlivém bezpečí různých utěšovadel a zábav. K takové dezerci
z bojiště však nejsme povoláni o nic víc než k planému vzteku.
Křesťanovým úkolem je válčit – a to zbraněmi, které mu
vložil do rukou sám Pán.
Tváří v tvář těm, kdo vidí nepřítele ve svém bližním,
můžu pozvednout zbraň svaté zpovědi a vyznat vlastní vinu.
Tváří v tvář těm, kdo chtějí svou mocí dobývat cizí
území, můžu bezmocnému Bohu dovolit dobýt území mé duše
– tím že ho, třeba i ve všední dny, v eucharistii přijmu.
Tváří v tvář těm, kdo křičí propagandistická hesla, mohu
denně zmlknout nad slovy Písma svatého.
Tváří v tvář těm, které ovládla geopolitická žravost,
mohu skrz půst nechat svou duši hladovou po Hospodinu.
Tváří v tvář těm, kdo stavějí sebe sama na trůn, mohu
v eucharistické adoraci padnout na kolena před skutečným Králem.
Tváří v tvář těm, kdo svou rukou chmatají po cizím
majetku, mohu skrz almužnu z vlastního rozdávat.
Kdykoliv dám Kristu svůj hlad a svou bídu, dávám mu
prostor, aby ve mně zpřítomnil své vítězství.
Kdykoliv se stanu o trochu víc svatým, táhnu ke svatosti
celý svět, protože neexistuje žádné soukromé dobro a žádné
soukromé zlo. I ty nejskrytější myšlenky a skutky buď vedou
svět k Bohu, nebo jej od něj odvracejí.
Kéž na bojišti postní doby vybojujeme pro Pána v první
řadě sebe, aby skrz nás rozšířil svou vládu.
Odevzdávejme do jeho rukou také naše katechumeny.
Týdny před křtem bývají obvykle spojeny s velkým duchovním
zápasem. Postavme se modlitbou po bok těm, kdo letos touží
přistoupit k Prameni věčného života. Jmenují se Laďka, Katka,
Tereza, Viktor, Martin a Richard.
P. Štěpán Smolen

