BUDE
ADVENTNÍ VĚNCE
Na začátku mše svaté na
1. neděli adventní 29. listopadu se budou žehnat adventní věnce.
RORÁTY
V době adventní se budou
opět konat tradiční rorátní
mše svaté při svíčkách. Letos
to bude vždy v úterý
a v sobotu ráno od 6 hodin
v kostele ve Mšeně. Úterní
večerní mše svaté v 18 hodin
a sobotní mše svaté v 8 hodin nebudou.
POŘAD BOHOSLUŽEB
Všichni víme jak rychle se
v současné době mění různá
proticovidová nařízení. Proto uveřejněný pořad bohoslužeb pro období od
29. listopadu. až 10. ledna
platí natolik, nakolik mohou
(klasické rčení z latiny).
V době sazby a tisku Farního
listu platí určitá omezení
s vyhlídkami (nadějnými –
snad) na určité postupné
rozvolňování. Sledujte prosím farní web, nástěnku kostela, hlášení v kostele. Případně nás kontaktujte (viz
tiráž). Stále platí prominutí
účasti na nedělních a svátečních bohoslužbách.
PRVNÍ PÁTEK
Obnovujeme adoraci a zpovědní den na první pátek
v měsíci, tedy 4. prosince.
Možnost adorace bude
v provizorní kapli na faře.
Prosíme, abyste nám dali
vědět, kdybyste zde mohli
být na eucharistické stráži.
SLAVNOST PANNY MARIE
V úterý 8. prosince církev
oslavuje Pannu Marii počatou bez poskvrny dědičného
hříchu. Tento den bude mše
svatá v 18 hodin, zároveň
bude i rorátní mše svatá
v 6 hodin ráno, obě v kostele
ve Mšeně. Je to slavnost
s doporučenou účastí na mši
svaté.
ÚKLID KOSTELA
Protože bychom rádi měli
náš farní kostel na Horním
náměstí otevřený během
vánočních svátků a poslední
den, kdy se bude pracovat
uvnitř, bude 18. prosince,
prosíme o pomoc s velkým
úklidem, který proběhne
v sobotu 19. prosince. Bude
to opravdu velmi náročné.
Nejedná se o výzdobu na
Vánoce, ta by probíhala až
v týdnu po 20. prosinci.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Jako je tomu každý rok,
i letos nám skauti přivezou
betlémské světlo, které nám
předají na začátku mše svaté
v neděli 20. prosince v kostele ve Mšeně. Rozdílení pro
veřejnost bude ve středu
23. prosince v zimní kapli
na Horním náměstí od 13 do
17 hodin.
ZPOVĚDNÍ DEN
Předvánoční zpovědní den
bude ve středu 23. prosince
od 9 hodin na faře. Zároveň
budeme připravovat kostel
(betlém, stromky). Kdo by
mohl pomoci, budeme velmi
rádi.
OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ
Na svátek Svaté rodiny nazaretské v neděli 27. prosince
při dopoledních bohoslužbách budou mít manželé
možnost obnovy slibu, kterým uzavřeli své pouto lásky.
ŽEHNÁNÍ VÍNA SV. JANA
Letošní svátek evangelisty
sv. Jana (27. prosince)
připadá na neděli. Při bohoslužbě bude žehnáno víno
k jeho cti (užívat s mírou
k radosti srdce).
DÍKUVZDÁNÍ ZA ROK 2020
Mezi dobré zvyky naší farnosti patří i celodenní adorace nejen na první pátek, ale
také na konci kalendářního
roku, tedy ve čtvrtek
31. prosince. V kapli bude
od 9 hodin ráno možnost
adorace před nejsvětější svátostí až do 15.30, kdy bude
zakončena mší svatou, která
bude od 16 hodin a po ní
svátostné požehnání. Zároveň prosíme, abyste si již
nyní rozmysleli, v jakou dobu byste rádi adorovali, a pak
se zapsali na jednotlivé půlhodiny.
VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Hovory o víře a biblická
hodina budou, jakmile nám
to vláda umožní. Sledujte
web, e-mail nebo nedělní
hlášení.
PROSBA O POMOC
V hlavním kostele jsou
v lavicích (nyní uložené na
faře) podušky. Za léta používání je potřeba některé
opravit, většinou se jedná
o pevnější přišití jednotlivých
dílů k sobě. Pokud by někdo
chtěl pomoci s touto prací,
ozvěte se prosím na faru.
Děkujeme.

BUDE A OZNÁMENÍ
ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ
Na letošní adventní čas jsme pro vás připravili dobrodružné putování. Každý adventní týden bude mít svou trasu se třemi stanovišti, na kterých bude schovaná schránka s obsahem. Aby hledání
bylo snadnější, dostanete vždy v neděli nápovědu. Na prvním
stanovišti naleznete část textu, který uschovejte. Na druhém si
můžete z krabičky vzít nějakou maličkost a zároveň místo ní vložit
jinou pro další výletníky. Na třetím stanovišti si pak prohlédněte a
zapamatujte indicii, která vás navede k nalezení místa konání netradiční půlnoční mše (půlnoční bude tradičně i v Jablonci). Pokud se chcete zúčastnit, sledujte nedělní ohlášky, farní web apod.
STAV MZDOVÉHO FONDU
Stav mzdového fondu k 20. říjnu 2020 .....................149 166 Kč
Příjmy od 21. října do 20. listopadu ............................. 24 450 Kč
Čerpáno v listopadu ........................................................ 10 260 Kč
Průběžný stav k 20. listopadu 2020 ................... 163 356 Kč
DARY NA VÝMALBU
Stav k 20. říjnu 2020 .....................................................248 954 Kč
Příjmy od 21. října do 20. listopadu ............................. 70 450 Kč
Průběžný stav k 20. listopadu 2020 ................... 319 404 Kč

POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB
Jablonec
vigilie slavnosti Narození Páně
Lučany
dětská mše svatá v Jablonci od
16 hodin
22.00
Rádlo
0.00 Jablonec
7.30 Rychnov
25. 12. Pá
slavnost Narození Páně
9.30
Jablonec
18.00
9.30 Jablonec
26. 12. So
svátek sv. Štěpána
16.00 Lučany
7.30 Rychnov
svátek sv. Rodiny
Gn 15,1–6;21,1–3; Zl 105(104);
9.30 Jablonec
27. 12. Ne 14.00 Rýnovice Zid 11,8.11–12.17–19; Lk 2,22–40
žehnání vína, obnova
18.00 Jablonec
manželských slibů
28. 12. Po 18.00 Jablonec
svátek sv. Mláďátek
29. 12. Út 18.00 Jablonec
30. 12. St 18.00 Jablonec
poděkování a prosba
31. 12. Čt 16.00 Jablonec
o Boží pomoc
7.30 Rychnov
slavnost Matky Boží
9.30 Jablonec
Panny Marie
1. 1. Pá
14.00 Dobrá Voda žehnání Jablonci ve 14 hodin na
Dobré Vodě
18.00 Jablonec
8.00 Jablonec
památka sv. Basila Velikého
2. 1. So
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3. 1. Ne
14.00 Nová Ves
Ef 1,3-6.15-18; Jan 1,1-18
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4. 1. Po 18.00 Jablonec
5. 1. Út 18.00 Jablonec
slavnost Zjevení Páně
6. 1. St 18.00 Jablonec
žehnání vody, křídy, kadidla
nezávazná památka
7. 1. Čt 18.00 Mšeno
sv. Rajmunda z Penafortu
8. 1. Pá 17.00 Jablonec
8.00 Jablonec
9. 1. So
16.00 Lučany
7.30 Rychnov
svátek Křtu Páně
9.30 Jablonec
Iz 55,1-11; Iz 12,2-3.4bcd.5-6;
10. 1. Ne
14.00
Rádlo
1Jan 5,1-9; Mk 1,6b-11
18.00 Jablonec
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3. neděle adventní
Iz 61,1–2a.10–11;
Lk 1,46–48a.48b–50.53–54;
1Sol 5,16–24; Jan 1,6–8.19–28
památka sv. Jana od Kříže

4. neděle adventní
2Sam 7,1–5.8b–12.14a.16;
Zl 89(88); Rim 16,25–27;
Lk 1,26–38

Pořad vánočních bohoslužeb je uveden uvnitř Farního listu.
LITURGICKÝ CYKLUS B
 PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI JE OD 9 HODIN VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ
SVÁTOSTI, PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ A MOŽNOST CELONOČNÍ ADORACE.
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Na dvou místech v evangeliích je použito toto urážející
a neuctivé oslovení. Nejprve jej používá Jan Křtitel vůči
farizeům a saduceům, kteří k němu přicházejí k Jordánu
(Mt 3,7–10). A pak sám Ježíš ve své dlouhé řeči k farizeům
a zákoníkům (Mt 23,26–36). Velmi drsné a nečekané oslovení. Asi ještě chápeme, když je Ježíš použil vůči farizeům
a zákoníkům, kteří si z náboženství udělali nástroj pro svou
intelektuální a morální nadřazenost a cítili se zbožní, dokonalí, vážení, lepší než všichni ostatní, kteří už vlastně žádné
hříchy nemají a Boha téměř nepotřebují, protože všechny
povinnosti si vzorně plní. Dalo by se říct, že Ježíšova slova
byla sice pravdivá, ale zato necitlivá, tvrdá, nevhodně veřejná, nelaskavá, možná i zbytečná, protože šance, že by se
někdo z oslovených změnil, byla asi jen teoretická. Skoro by
se dalo říct, že to bylo proti všem doporučovaným zásadám,
které platí pro případy poukazování na nějaký problém bližního.
Ale proč použil stejná slova i Jan Křtitel v podobné situaci, když za ním farizeové a saduceové dobrovolně přišli
k Jordánu, i když asi ne s úmyslem své vnitřní proměny?
Možná přišli jen, že Jan vypadal hodně exoticky, jeho slova
měla váhu, proto asi přišli zkontrolovat situaci. Asi zde byla
větší šance, že dotyční změní své smýšlení. Tvrdá slova Jana
Křtitele, pokud padla na úrodnou půdu, měla určitě větší
šanci někoho změnit než možná korektní a uctivé upozornění. Občas člověk potřebuje, aby s ním něco otřáslo. Buď se
ještě více zatvrdí, nebo bude uvažovat o změně.
Přitom Ježíš i Jan adresují svá slova duchovní elitě a výkvětu národa, vzdělaným učitelům, teologům (a samotné
vrchnosti), lidem, kteří se mohou účinně bránit. Vystoupit
s takovými slovy vyžadovalo velkou osobní statečnost. Není
jednoduché přijmout výtku, kritiku, upozornění na nějakou
chybu, hřích. Je ale i povinností říct druhému, když koná
nějakou nepravost, zvláště když třeba ubližuje bezbranným,
dětem, ženám, starým, chudým, abychom nebyli pasivními
spoluviníky. Není to na obou stranách psychologicky příjemné. Je tolik lákavé být s každým zadobře, vzájemně si
notovat, nemít s nikým žádné rozepře. Určitě je známkou
pokory přijetí nějaké výtky. Jeden svatý na otázku, zda by
chtěl vidět Ježíše, odvětil, že by chtěl hlavně vidět své skutečné hříchy. Klíčové Janovo doporučení je: „Neste tedy
ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.“

Jan Suchánek

