OZNÁMENÍ
STAV MZDOVÉHO FONDU

Stav mzdového fondu k 20. září 2020 ...................... 138 176 Kč
Příjmy od 21. září do 20. října ...................................... 23 350 Kč
Čerpáno v říjnu ............................................................... 12 360 Kč
Průběžný stav k 20. říjnu 2020 .......................... 149 166 Kč
DARY NA VÝMALBU

Stav k 20. září 2020 ...................................................... 234 944 Kč
Příjmy od 21. září do 20. října ...................................... 14 010 Kč
Průběžný stav k 20. říjnu 2020 ..........................248 954 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. Účet číslo
2200995750/2010 (variabilní symbol 555) je určen pro dary na
ostatní aktuální potřeby našich farností, v současné době především na výmalbu kostela před opravou varhan. Oba účty budou
pochopitelně fungovat současně, dokud nebudou provedena
všechna přesměrování. Není tedy třeba mít obavy z jiného
využití vašich darů.
Velice si vážíme, že přispíváte farnosti svými dary i v této nelehké době.
PROSBA O PODPORU SBÍRKY

BUDE
Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými liturgickými texty anebo
vykonání některého ze skutků milosrdenství. Obvyklé
podmínky (svátost smíření a
eucharistie, modlitba na
úmysl Svatého otce) lze splnit, jakmile to bude možné.
Vše je také napsáno na nástěnce kostela.
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

V neděli 1. listopadu je slavnost Všech svatých, mše
svatá je v 9.30 ve Mšeně nad
Nisou – online přenos. Prosíme, abyste pokud možno
pozvali ke sledování i děti,
neboť je to dětská mše svatá
(i když bez fyzické přítomnosti).
DUŠIČKY

Na stránkách www.donio.cz/ZvonProRychnov je stále možné
podpořit sbírku na pořízení nového zvonu do věže kostela
sv. Václava v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Nyní je na tomto účtu 10 000 Kč. Do cílové částky (350 000 Kč) máme ale
ještě daleko. Dokážeme se společně k této částce více přiblížit?
Pokud chcete, můžete sbírku podpořit nebo sdílet výše uvedený odkaz s přáteli na sociálních sítích. Srdečně děkujeme.
Za farnost Rychnov u Jablonce nad Nisou Olga Valentová

V pondělí 2. listopadu v den
Vzpomínky na všechny věrné zemřelé bude mše svatá
v 18 hodin ze Mšena n. N.
také online přenášena. Tento
den bude možnost eucharistii
přijmout ve Mšeně n. N.
(18.45–19.30) a v Jablonci
nad Nisou (18.45–19.30).

OPRAVA V LUČANECH NAD NISOU

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

V současné době probíhá restaurování tří vitrážových oken
v kostele v Lučanech n. N. Získali jsme dotaci Ministerstva
kultury (222 tis. Kč) a příspěvek města Lučany n. N.
(36 tis. Kč). Farnost se podílí částkou 40 tis. Kč, tedy celková
částka je 298 tis. Kč. Děkujeme všem dárcům.
AKTUÁLNÍ STAV

Prosíme sledujte aktuální pokyny (web, nástěnka na kostele),
v případě nejasností nás kontaktujte.

BUDE
ODPUSTKY

Připomínáme možnost získávání plnomocných odpustků tzv. dušičkových), a to od
25. října do 30. listopadu.
K získávání je nutné být ve
stavu milosti Boží posvěcující (tedy bez těžkého hříchu).
Ve dnech 1. (odpoledne)
a 2. listopadu (celý den) lze
získat tyto odpustky při návštěvě kostela, ke kterému se
připojuje svaté přijímání,
modlitba Páně, vyznání víry
a modlitba na úmysl Svatého
otce; v ostatní dny při návštěvě hřbitova a modlitbě
(alespoň v duchu) za duše
v očistci a na úmysl Svatého
otce.
Pro letošek odpustky získatelné v kostele při mši svaté
ze slavnosti Všech svatých

a Vzpomínky na věrné zemřelé (1. a 2. listopadu) je
možné pro duše v očistci
obdržet také účastí na mši
svaté kterýkoli jiný den
v měsíci listopadu.
Pro získávání je nutné vedle
výše řečeného svátost smíření v okruhu maximálně dvou
týdnů, úmysl odpustek získat, nemít zalíbení v žádném
hříchu, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce
a modlitba za duše v očistci.
Staří a nemocní lidé i všichni,
kteří ze závažných důvodů
nemohou vycházet z domu,
tedy včetně státem nařízené
karantény, mohou získat
plnomocné odpustky pro
duše zemřelých také doma,
pokud se pomodlí před Ježíšovým či Mariiným obrazem.

Závěr církevního roku je
korunován slavností Ježíše
Krista Krále (22. listopadu).
Po bohoslužbě bude následovat krátká adorace a obnova zasvěcení Srdci Krále
Ježíše Krista. Za účast na
tomto aktu lze za obvyklých
podmínek získat plnomocné
odpustky.
ADVENT

Blíží se doba adventní. Na
první neděli tohoto liturgického období, letos 29. listopadu, se již tradičně žehnají
adventní věnce pro vaše domovy. Nezapomeňte je připravit na bohoslužbu, aby
byly požehnány. Bližší program pro advent bude ještě
oznámen.
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Náboženství, pokud nám to
vládní nařízení povolí, bude

obnoveno v týdnu po návratu dětí do škol.
BOHOSLUŽBY

Veřejné bohoslužby ve všední dny se nekonají. Nedělní
dopolední mše svatá (bez
účasti veřejnosti) bude přenášena online na stránkách
www.jablonec.online. Děkujeme panu Robertu Pánkovi
za tuto jeho obětavou službu
pro nás všechny.
Svaté přijímání se podává
v Rychnově u Jablonce n. N.
(8.30–9.00), ve Mšeně nad
Nisou a v Jablonci nad Nisou (10.30– 11.15) – vstupujte přes faru.
Kdo nemůže z různých příčin přijít v tyto časy, stačí
kontaktovat faru a svaté přijímání dostane doma. Děkujeme, že dodržujete hygienická
nařízení
INFORMACE A KONTAKT

Existuje seznam e-mailových
adres mnohých z vás, na
které vám jsou, zvláště nyní,
zasílány aktuální informace.
Víte, jak rychle se mění různá
nařízení a příkazy. Pokud
někdo tyto informace nedostává a rád by, napište na
fara@farnostjablonec.cz.
VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Jakmile bude povoleno shromažďování uvnitř budov nad
20 osob, budou ihned obnoveny hovory o víře a biblické
hodiny (pondělí, 19 hodin,
fara).
SBÍRKA NA MISIE

V neděli 18. října měla proběhnout sbírka na misie,
avšak vzhledem k okolnostem byla zrušena. Nový termín oznámí Česká biskupská
konference.
ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ

Někteří z vás nechali nyní
sloužit mše svaté na své
úmysly. Tyto mše svaté budou samozřejmě odslouženy
v daném termínu. Bohužel za
současných okolností bez
vaší přítomnosti.
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POŘAD BOHOSLUŽEB
1. 11. Ne 9.30

online přenos z kostela ze Mšena
slavnost Všech svatých
Zj 7,2–4.9–14; Žl 24 (23);
1Jan 3,1–3; Mt 5,1–12a

2. 11. Po 18.00

online přenos z kostela ze Mšena

3. 11. Út

5. 11. Čt

Lk 14,15–24
památka sv. Karla Boromejského
Lk 14,25–33
Lk 15,1–10

6. 11. Pá

Lk 16,1–8

7. 11. So

18. 11. St

Lk 16,9–15
online přenos z kostela ze Mšena
32. neděle v mezidobí
Mdr 6,12–16; Žl 63 (62);
1Sol 4,13–18; Mt 25,1–13
svátek Posvěcení lateránské baziliky
Jan 2,13–22
památka sv. Lva Velikého
Lk 17,7–10
památka sv. Martina
Lk 17,11–19
památka sv. Josafata
Lk 17,20–25
památka sv. Anežky České
Lk 17,26–37
Lk 18,1–8
online přenos z kostela ze Mšena
33. neděle v mezidobí
Př 31,10–13.19–20.30–31; Žl 128 (127);
1Sol 5,1–6; Mt 25,14–30
Lk 18,35–43
památka sv. Alžběty Uherské
Lk 19,1–10
Lk 19,11–28

19. 11. Čt

Lk 19,41–44

20. 11. Pá

26. 11. Čt

Lk 19,45–48
památka Zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě
Lk 20,27–40
online přenos z kostela ze Mšena
slavnost Ježíše Krista Krále
Ez 34,11–12.15–17; Žl 23 (22);
1Kor 15,20–26.28; Mt 25,31–46
Lk 21,1–4
památka sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů
Lk 21,5–11
nezávazná památka
sv. Kateřiny Alexandrijské
Lk 21,12–19
Lk 21,20–28

27. 11. Pá

Lk 21,29–33

28. 11. So

Lk 21,34–36
online přenos z kostela ze Mšena
1. neděle adventní
Iz 63,16b–17.19b; 64,2b–7; Žl 80 (79);
1Kor 1,3–9; Mk 13,33–37
svátek sv. Ondřeje
Mt 4,18–22

4. 11.

St

8. 11. Ne 9.30
9. 11. Po
10. 11. Út
11. 11. St
12. 11. Čt
13. 11. Pá
14. 11. So
15. 11. Ne 9.30
16. 11. Po

17. 11. Út

21. 11. So

22. 11. Ne 9.30
23. 11. Po
24. 11. Út

25. 11. St

29. 11. Ne 9.30
30. 11. Po

LITURGICKÝ CYKLUS A, OD 29. 11. LITURGICKÝ CYKLUS B

CELNÍCI A NEVĚSTKY
„Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království.“ (Mt 21,31) To jsou Ježíšova slova, ze kterých mrazí a
naskakuje husí kůže a vedou člověka k zamyšlení, jestli není
něco zásadního v nepořádku. Nutno dodat, že těmto slovům
předchází Ježíšova diskuze s veleknězi a staršími lidu
(Mt 21,23–31), která vrcholí Ježíšovým dotazem, „který ze
synů splnil otcovu vůli pracovat na jeho vinici“. Tedy zda ten,
který sice nejprve řekl „ano“, ale pak nikam nešel, či ten, kterému se nejprve nechtělo, pak toho ale litoval a šel pracovat?
Jako následné zdůvodnění říká Ježíš, že když přišel Jan Křtitel,
mnoho celníků i nevěstek se obrátilo, litovali svých špatných
skutků a změnili svůj život k lepšímu. Proti tomu mnoho lidí,
kteří slova Jana Křtitele slyšeli, svůj život nezměnilo. Nepovažovali se za adresáty Janových slov, neměli podle svého přesvědčení žádné výčitky svědomí ze svých skutků. Mnohdy se
asi považovali za ty jediné pravověrné, kteří jsou ti dokonalí a
jejich životní náboženské a církevní rituály a příslušnost k té
jediné správné církvi jsou dostatečnou vstupenkou do Božího
království. Výjimečnost židovské tradice, zbudovaný jeruzalemský chrám, mohla a skutečně i vedla k duchovní pýše
mnoha věřících, zejména těch nejvýše postavených, ale i těch
na střední úrovni. Dodržování velkého počtu příkazů a zákazů, jejichž autorem nebyl ani Hospodin ani Mojžíš či jiní proroci, mělo být podle představy židovstva jediným vzorovým
řešením správného života.
Svým přátelským a vstřícným vztahem k příslušníkům
jiných, nežidovských národů Ježíš naznačuje, že přišel pro
všechny a samotné dodržování všech rituálů, včetně dobře
míněných „ano, věřím…“, není pro něj jediným „hodnoticím
kritériem“. Zároveň vůbec neumenšuje význam a hodnotu
všech náboženských obřadů, svátostí, duchovního života. Ani
náhodou – ty ale mají být vztahem, sdílením, „odrazovým
můstkem“ a posilou pro praktický život. Z příkladů oněch
celníků a nevěstek je patrné, že Bůh nežádá naši absolutní
dokonalost, ale změnu zaměření celého života. Životní program naznačuje Ježíš na jiném místě: „Milosrdenství chci, a ne
oběti.“ (Mt 9,13) Mnohdy musí člověk s úctou „padnout na
kolena“, když vidí některé velkorysé dobré skutky či celoživotní práci či oběti lidí „nekostelových“ nebo těch, které sám
možná považuje za „celníky a nevěstky“. Bylo by smutné či
tragické stanout jednou před Božím soudem s rukama sice
čistýma, ale prázdnýma. Slavnosti všech svatých i vzpomínka
na všechny věrné zemřelé jsou pro nás dobrou pozitivní výzvou.
Jan Suchánek

