BYLO
VYZNAMENÁNÍ

V úterý 8. září k nám do
farnosti přijel otec biskup
Jan, který zahájil nový školní
rok na Základní škole Antonína Bratršovského. Na závěr tohoto setkání pak jako
překvapení pro všechny byla
oceněna paní ředitelka
PhDr. Janina Křimská papežským vyznamenáním Pro
Ecclesia et Pontifice. Jde
o vysoké papežské vyznamenání, které v naší diecézi
obdrželi pouze dva lidé.
TÝDEN MODLITEB

Jako již tradičně v polovině
září 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 re c h
a církvích. Letošní zakončení
bylo opravdu slavností, kdy
na Královku ke kříži
zavítal apoštolský nuncius
Mons. Charles Balvo. Zde
předsedal společné bohoslužbě, pronesl kázání a pak
následovala diskuse. Všichni
obdivovali jeho nádhernou
češtinu. Společného áronského žehnání na konci bohoslužby se spolu s nunciem
zúčastnili duchovní Církve

československé husitské,
Českobratrské církve evangelické, Starokatolické církve,
Křesťanského sboru Dobrá
zpráva a Církve bratrské.
Velké poděkování patří panu
Jelínkovi, který zvelebil
prostor na Královce, kde
ekumenická bohoslužba
probíhala.
PODĚKOVÁNÍ

V životě každého člověka
vždy něco končí a něco začíná. Bývají to přelomy při
přestupu ze školy na jinou
školu, ze školy do zaměstnání, změna zaměstnání,
odchod do důchodu apod.
V neděli 20. září na konci
mše svaté jsme mohli všichni
poděkovat paní Mgr. Veronice Pospíšilové za dlouholetou práci pro farnost,
zejména pro naše děti. Náboženství učila více než
25 let. Jistě pro ni bylo velkým překvapením, když jí ti,
které učila a byli přítomni na
mši svaté, obdarovali květinou. Jako dárek obdržela
příspěvek na cestu do Svaté
země. Přejeme spoustu krásných chvil na další pouti
životem a hodně Božího
požehnání.

OZNÁMENÍ A BUDE
STAV MZDOVÉHO FONDU

Stav mzdového fondu k 20. srpnu 2020................... 122 506 Kč
Příjmy od 21. srpna do 20. září .................................... 21 750 Kč
Čerpáno v září ....................................................................6 080 Kč
Průběžný stav k 20. září 2020 ............................ 138 176 Kč
DARY NA VÝMALBU

Stav k 20. srpnu 2020 ................................................... 219 918 Kč
Příjmy od 21. srpna do 20. září .................................... 15 026 Kč
Průběžný stav k 20. září 2020 ............................234 944 Kč
Jak již bylo opakovaně uvedeno, z důvodu lepšího oddělení
peněz mzdového fondu byl zřízen další účet 2401813773/2010,
který je určen pouze pro mzdový fond. Prosíme přispívající
farníky, aby své dary přesměrovali na tento účet. Oba účty budou pochopitelně fungovat současně, dokud nebudou provedena všechna přesměrování. Není tedy třeba mít obavy z jiného
využití vašich darů.
RŮŽENCOVÝ MĚSÍC

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
NÁBOŽENSTVÍ

Výuka náboženství začne
v týdnu od 28. září. V případě nevyhovujících termínů
nás prosím kontaktujte, řešení vždy nalezneme.
BIŘMOVÁNÍ

Jak již bylo oznámeno
v červnovém Farním listu,
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.
ZPOVÍDÁNÍ PRVNÍ PÁTEK

Příležitost ke svátosti smíření
bude první pátek 2. října
během celého dne. Chceme
poprosit o to, aby ti, kteří
mohou přijít ke zpovědi během dne, tuto svou možnost
využili.
DĚTSKÁ MŠE SVATÁ A AGAPÉ

Na první neděli v říjnu
(4. října) opět vychází mše
svatá zvláště pro děti. Tentokrát je spojená s dožínkami
(poděkování za úrodu). Doneste si své výpěstky. Po mši
svaté zveme na agapé.
Zveme děti na přípravu této
bohoslužby v sobotu 3. října
od 18 hodin na faru a do
kostela (cca na hodinu). Rodiče pak mohou pomoci
s úklidem kostela.
VZDĚLÁVÁNÍ

V pondělí 5. října se od
19 hodin konají na faře hovory o víře. Tématem bude
1. přikázání. Biblická hodina
na téma proklínací žalmy
bude v pondělí 19. října také
od 19 hodin na faře.
SETKÁNÍ SENIOŘŮ

Pravidelné setkání seniorů se
bude konat ve středu
14. října od 16 hodin. Hostem bude paní Jana Kálalová.
MISIJNÍ NEDĚLE

V neděli 18. 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 před touto nedělí
(17. října) od 9.30, kdy bychom se sešli na faře, připravili společně bohoslužbu
a upekli štrůdly, které se pak
budou prodávat podobně
jako v loňském roce koláče.
Výtěžek půjde také na mise.
SV. KRESCENCIE

Letos si svatou Krescencii,
jejíž ostatky máme od loňského roku na svatostánku,
liturgicky připomeneme
modlitbou po mši svaté
v úterý 20. října.
ČKA ŽELEZNÝ BORD

Místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj
srdečně zve na přednášku
a následnou besedu s přednášejícím prof. Pavlem Hoškem, ThD., pedagogem,
religionistou, kazatelem
Církve bratrské a prvním
viceprezidentem České křesťanské akademie. Téma bude
upřesněno na plakátu. Setkání se koná ve středu 21. října
v 18:15 v aule sklářské školy
v Železném Brodě.
Proč bude téma upřesněno
až na plakátech? Po skvělé
přednášce prof. Pavla Hoška
na téma Židovská teologie
křesťanství před pár lety
jsme chtěli navázat. Nakonec
nám nabídl na výběr hned
několik možností
 Význam příběhu v židovské tradici
 Židovská mystika všedního dne
 Význam židovských svátků
 Židé: vyvolený národ?
Můžete se těšit na jedno
z výše uvedených témat.
PODZIMNÍ PRÁZDNÍNY

I tento rok se plánují podzimní prázdniny pro děti
z jablonecké farnosti. Bližší
informace budou uvedeny
v příštím Farním listě.

ÚKLID KOSTELA

Začal se opravovat kostel. Při těchto pracích se v interiéru kostela velmi práší. Z tohoto důvodu je nutné každý týden provádět úklid, který spočívá převážně v utření prachu na lavicích
a vysátí kostela. Termín týdenního úklidu je v sobotu po
18. hodině večerní. V kostele je tabulka, do které je možno se
na úklid zapsat. Veškeré úklidové prostředky jsou v sakristii
pod dřezem, kýble, košťata apod. se nachází za mříží na verandě fary. Srdečně děkujeme všem, kteří se do úklidu zapojí!
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POŘAD BOHOSLUŽEB
1. 10. Čt

2. 10. Pá
3. 10. So

4. 10. Ne
5. 10. Po
6. 10. Út
7. 10. St
8. 10. Čt

16.30
18.00
17.00
8.00
16.00
7.30
9.30
14.00
18.00
18.00
18.00
18.00
16.30
18.00

9. 10. Pá 17.00
10. 10. So

11. 10. Ne
12. 10. Po
13. 10. Út
14. 10. St
15. 10. Čt

8.00
16.00
7.30
9.30
14.00
18.00
18.00
18.00
18.00
16.30
18.00

16. 10. Pá 17.00
8.00
16.00
7.30
9.30
18. 10. Ne
14.00
18.00
17. 10. So

19. 10. Po 18.00
20. 10. Út 18.00
21. 10. St 18.00
22. 10. Čt

16.30
18.00

23. 10. Pá 17.00
24. 10. So

25. 10. Ne
26. 10. Po
27. 10. Út
28. 10. St
29. 10. Čt
30. 10. Pá
31. 10. So

8.00
16.00
7.30
9.30
14.00
18.00
18.00
18.00
18.00
16.30
18.00
17.00
8.00
16.00

Nemocnice
památka sv. Terezie
od Dítěte Ježíše
Mšeno
Mšeno
památka sv. andělů strážných
Mšeno
Lučany
Rychnov
27. neděle v mezidobí,
Jablonec
dětská mše svatá v 9.30,
Iz 5,1–7; Zl 80(79);
Nová Ves
Flp
4,6–9; Mt 21,33–43
Jablonec
Mšeno
Mšeno
Mšeno památka Panny Marie Růžencové
Nemocnice
Mšeno
nezávazná památka sv. Dionýsia
Mšeno
a sv. Jana Leonardiho
Mšeno
Lučany
Rychnov
28. neděle v mezidobí
Jablonec
Iz 25,6–10a; Zl 23 (22);
Rádlo
Flp 4,12–14.19–20; Mt 22,1–14
Jablonec
Mšeno
nezávazná památka sv. Radima
Mšeno
Mšeno
nezávazná památka sv. Kalista I.
Nemocnice
památka sv. Terezie od Ježíše
Mšeno
nezávazná památka sv. Hedviky
Mšeno
a sv. Markéty Marie Alacoque
Mšeno
památka sv. Ignáce z Antiochie
Lučany
Rychnov
29. neděle v mezidobí
Jablonec
Iz 45,1.4–6; Zl 96(95);
Janov
1Sol 1,1–5b; Mt 22,15–21
Jablonec
nezávazná památka
Mšeno Jana de Brébeufe a Izaka Joguese
a druhů a sv. Pavla od Kříže
Mšeno
nezávazná památka
Mšeno
bl. Karla Rakouského
Nemocnice
nezávazná památka
sv. Jana Pavla II.
Mšeno
nezávazná památka
Mšeno
sv. Jana Kapistránského
Mšeno
nezávazná památka
sv. Antonína Marie Klareta
Lučany
Rychnov
30. neděle v mezidobí
Jablonec
Ex 22,20–26; Zl 18(17);
Rýnovice
1Sol 1,5c–10; Mt 22,34–40
Jablonec
Mšeno
Mšeno
Mšeno
svátek sv. Šimona a Judy
Nemocnice
Mšeno
Mšeno
Mšeno
nezávazná památka sv. Wolfganga
Lučany

LITURGICKÝ CYKLUS A
 PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI JE OD 9 HODIN VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ
SVÁTOSTI A PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ.

K DRUHÉMU JAKO SÁM K SOBĚ
Krásné téma jsem získal při rozhovoru s P. Oldřichem
Kolářem a jsem rád, že se o něj mohu podělit. Židovského
rabína se ptali, jaká je jeho největší rada pro náš lidský život.
Rabín jim v souladu s Tórou, tedy naším Starým zákonem,
sdělil: „Nečiň druhému to, co sám nechceš, aby ostatní činili
tobě.“ Což je vlastně Ježíšovo poselství v Novém zákoně.
Nemůžeme očekávat, že když se k druhým budeme chovat
nevšímavě, že ti druzí to přehlédnou a budou se k nám automaticky chovat mile (i když naštěstí i toto se stává). Ježíšův
– vylepšený – přístup na ten židovský navazuje, neruší jej,
ale zdokonaluje jej a přetváří do aktivní polohy: „Chovejte
se k druhým tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám.“
(Mt 7,12) Je velký rozdíl mezi přístupem „druhému nečinit
zlo“ a „druhému činit dobro“. Ačkoli např. nevšímavost
k druhému může být chápána nejen jako „nečiním druhému
nic zlého“ (podle Starého zákona), ale i „nechovám se
k druhému tak vhodně, jak bych měl“ (podle Nového zákona). Kdo by nechtěl, aby se ten druhý k němu choval mile,
mluvil s ním, zajímal se o něj, pomohl mu v nouzi?
Každý sám si většinou uvědomuje své neschopnosti,
omezení dané třeba naší otevřenou či uzavřenou povahou,
nedokonalosti, taky občas malou odvahu zariskovat a něco
vykonat či oslovit toho druhého. Často i při nejlepší vůli
výsledky naší vstřícnosti vůči druhému nemusí být valné.
Ale měla by tam být ona otevřenost, pohotovost, vidět toho
druhého v tom lepším světle. Jako součást našeho světa.
Navázání či zahájení jakéhokoli kontaktu je nezbytnou
vstupní branou pro vzájemnou komunikaci. Mnoha lidem
chybí odvaha k tomu, aby sami oslovili druhé. Přesto by
často byli rádi, aby se druzí k nim chovali aktivněji.
Je zjevné, že každý aktivní riskuje nezájem, nepochopení
či odpor. Může ale také najít pochopení a pozitivní reakci
druhé strany. Všechny akce či chování nesou svá rizika, ne
všechny aktivity dopadnou špatně. Zpravidla ještě horší než
někde narazit, je vůbec to nezkusit. Nelze čekat, že se rázem
vše povede, ale může být zřetelný alespoň malý pokrok. Některé projevy mnoha lidí nejsou vůči nám a priori negativní,
odmítavé, ale mohou být obranné, opatrné. Je dobré nedělat
z jedné špatné zkušenosti závěry po zbytek života.
Jan Suchánek

