BUDE

BYLO
PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří nám
pomohli s předvánočním
úklidem v kostele na Horním
náměstí. Šlo především o to mít

zpřístupněný betlém, aby
Jablonečáci (a nejen oni)
měli možnost zakusit pokoj,
klid a naději božského Dítka
v jesličkách.

BUDE
HROMNICE

ZA MANŽELE A RODINY

V úterý 2. února je svátek
Uvedení Páně do chrámu neboli
Hromnice. Na začátku mše svaté
od 18 hodin ve Mšeně se budou
žehnat svíce, doneste si i své
vlastní.

Vždy kolem svátku svatého
Valentýna (14. února) bývá
zvláštní mše svatá za rodiny
a manžele. Ani letos
nevynecháme tuto naši
tradici a v pátek 12. února
bude eucharistie na tento
úmysl obětována.

SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ

Ve středu 3. února se bude po
mši svaté udělovat společné
svatoblažejské požehnání proti
nemocem krčním a ostatnímu
zlu.
PRVNÍ STŘEDA

3. února je první středa
letošního roku k úctě svatého
Josefa. Středa je tradičně
zasvěcena v církvi svatému
Josefu. Proto bude v tento den
mše svatá k jeho cti, zároveň
bude instalován a požehnán
nový obraz svatého Josefa,
ochránce církve v kostele ve
Mšeně. Po mši svaté bude první
letošní pobožnost k tomuto
světci s rozjímáním nad listem
svatého Jana Pavla II. –
Redemptoris custos a litaniemi
k tomuto muži spravedlivému.
PRVNÍ PÁTEK

5. února je první pátek, den
smíru božskému Srdci. Od
9 hodin bude na faře v kapli
možnost adorace a svaté
zpovědi. Prosíme, abyste nám
dali vědět (telefonicky, mailem
nebo osobně) stráž u Nejsvětější
svátosti.
PRVNÍ SOBOTA

POPELEČNÍ STŘEDA

Dnem 17. února začíná
posvátná doba postní. Je to
den přísného postu (tedy
újmy od masa a újmy
v jídle). Při bohoslužbách
bude udílen popelec. Mše
svaté budou takto: ve Mšeně
v 7 a v 18 hodin, v 17 hodin
v Rychnově.
POBOŽNOST KŘÍŽ. CESTY

Tradiční (nejen) postní
pobožnost Křížové cesty
bude v pátek přede mší
svatou od 16.30. Tato
pobožnost je spojená
s možností získat
plnomocné odpustky za
obvyklých podmínek. Velice
se doporučuje zvláště
v postní době modlit se tuto
pobožnost – v rodinách
nebo i sami. Zároveň
doporučujeme tuto modlitbu
třeba i pro venkovní
pobožnost, neboť máme
v našem okolí několik
venkovních znázornění
14 zastavení (Na Trništi nad
Janovem, Horní Maxov na
Slovanku, Bedř ic hov).
Křížová cesta vedla
i v Jablonci, její začátek byl
asi u nejužšího domu, který
je v ulici Komenského
směrem k hotelu Na Baště.

Také první sobota v novém
měsíci má své zvláštní zasvěcení,
které patří Matce Boží. V tento
den pak chceme prosit za nová
kněžská a duchovní povolání.
Připojte se alespoň duchovně NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ
např. modlitbou 049
Z důvodu téměř ročního
v kancionálu.
omezení (či omezování)
PRVNÍ NEDĚLE
ve ř e j ný c h bo h o slu žeb
Aby těch „prvodnů“ nebylo sledujte, prosíme, aktuální
málo, tak zde je i první neděle pořad bohoslužeb na webu,
v měsíci, kdy je hlavní mše svatá zde ve FL, na nástěnce,
od 9.30 věnována zvláště dětem případně nás kontaktujte.
(sledujte stream). Po této mši VZDĚLÁVÁNÍ DOSPLĚLÝCH
svaté by za normálních okolností
Tradiční vzdělávání
mělo být agapé. Avšak z důvodu
d ospělý c h jsme nyní
nařízení tradiční setkání na faře
přemístili do kostela ve
být nemůže, přesto vás zveme
Mšeně po pondělní mši
k n ě ja ké o s o b ní f or mě
svaté a to: 1. února –
rodinného setkání.
Hovory o víře (2. část

1. přikázání) a biblická hodina
(žalm 110).
Začátek cca
v 18.25, délka setkání je 30 min.

hlášení nebo
farní kancelář.

POSTNÍ ÚKOLY

Stále je možnost sledovat
nedělní bohoslužby
z našeho farního obvodu na
s t r á n k á c h
www.jablonec.online
Veliké poděkování Robertu
Pánkovi. Opravdu veliké.

Podobně jako v adventu bude
i v postní době možnost
účastnit se postních úkolů.
Podrobnosti budou zveřejněny
nejpozději v neděli 14. února.
Sledujte web, nástěnku, nedělní

kontaktujte

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

OZNÁMENÍ
OPRAVY OBJEKTŮ

V kostele v Jablonci opět probíhají opravy interiéru.
Následovat pak bude (během roku) výmalba kostela. Bude
vybrána malířská firma, v brzké době bude proveden průzkum
původní barevnosti v porovnání s koncepcí architekta kostela
Josefa Zascheho. Pro letošek je plánována i oprava kamenného
erbu v kostele v Rychnově, oprava části zdi pomníku padlým
I. světové války v Janově n. N., obnova dalších prvků v kostele
v Lučanech, oprava a doplnění hromosvodu v Bedřichově.
A samozřejmě varhany v děkanském chrámu. Na některé tyto
akce se pokusíme sehnat prostředky z různých dotačních titulů
(státních, krajských či obecních).
DARY DO FONDU OPRAV

Stav k 20. 12. 2020: …………………..…………....…… 500,–
Příjmy 21. 12. 2020 – 20. 1. 2021: ………………..…. 33 600,–
Průběžný stav k 20. 1. 2021: ……………....………… 34 100,–

MODLITBA
ZA NAŠE FARNOSTI
Otče, do tvých rukou odevzdáváme všechny naše farnosti.
Žehnej všem věřícím, hledajícím i nevěřícím.

Duchu Svatý, buď světlem a silou našich duší!
Učiň, ať všichni ochotně nasloucháme tvému hlasu
a jednáme podle tvých vnuknutí! Dárce
moudrosti, osvěcuj nás, Dárce všeho poznání,
poučuj nás, Dárce síly, posiluj nás, Dárce
zbožnosti, daruj nám upřímnou důvěru
v Boha, Dárce bázně Boží, vysvoboď nás
z otroctví hříchu a naplň nás svým pokojem.
Zvláště ti pak svěřujeme všechny rodiny,
nemocné, staré a opuštěné, ať nejsou bez pomoci.
Panno Maria, Pomocnice křesťanů,
zasvěcujeme ti dnes naše oči, uši, ústa, rozum
i srdce, nás samotné docela. Když tedy náležíme tobě,
dobrá Matko Boží, chraň, vychovávej a používej nás.
Svatý Josefe, buď ochráncem našich farností
a domovů. Pomáhej v hmotném nedostatku
a chraň od všeho zlého.
Ať pod ochranou Svaté rodiny panuje mezi
námi vzájemná láska, úcta a porozumění.
Svatá Zdislavo, oroduj za nás.
Svatá Anno, oroduj za nás.
Svatý Václave, oroduj za nás.
Svatý Jene Křtiteli, oroduj za nás.
Svatý Antoníne z Padovy, oroduj za nás.
Svatá Krescencie, oroduj za nás.

Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás.
Farní list – zpravodaj pro farní obvod Jablonec nad Nisou.
Redakční kruh: Jindra Drábková, Radúz Drozen, Oldřich
Kolář, Jiří Škoda, Štěpán Pospíšil, Jan Suchánek, Borek Tichý.
Za obsah odpovídá: R. D. Oldřich Kolář. Vydavatel:
Římskokatolická farnost – děkanství, Horní náměstí 12,
466 01 Jablonec nad Nisou; telefon: 483 312 327. Grafika
záhlaví: Pavel Akrman. Datum vydání: 30. 1. 2021. Sazba:
Jiří Škoda.

POŘAD BOHOSLUŽEB
1. 2. Po 18.00

Mšeno

2. 2. Út 18.00

Mšeno

3. 2. St 18.00

Mšeno

4. 2. Čt 18.00

Mšeno

5. 2. Pá 17.00

Mšeno

6. 2. So

7. 2. Ne

8.00

Mšeno

16.00

Lučany

7.30

Rychnov

9.30

Mšeno

14.00 Nová Ves

svátek Uvedení Páně do chrámu
nezávazná památka sv. Blažeje
a sv. Ansgara
památka sv. Agáty
památka sv. Pavla Mikiho a druhů

5. neděle v mezidobí
Job 7,1-4.6-7; Zl 147(148);
1 Kor 9,16-19. 22-23; Mk 1, 29-39

18.00

Mšeno

8. 2. Po 18.00

Mšeno

9. 2. Út 18.00

Mšeno

10. 2. St 18.00

Mšeno

památka sv. Scholastiky

11. 2. Čt 18.00

Mšeno

nezávazná památka Panny Marie
Lurdské

12. 2. Pá 17.00

Mšeno

8.00

Mšeno

13. 2. So

16.00

Lučany

7.30

Rychnov

9.30

Mšeno

14.00

Rádlo

18.00

Mšeno

15. 2. Po 18.00

Mšeno

16. 2. Út 18.00

Mšeno

7.00

Mšeno

14. 2. Ne

17. 2. St 17.00

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

6. neděle v mezidobí
Lv 13,1-2.45-46; Zl 32(31),1-2.5.11;
1Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45

Rychnov

Popeleční středa

18.00

Mšeno

18. 2. Čt 18.00

Mšeno

19. 2. Pá 17.00

Mšeno

8.00

Mšeno

16.00

Lučany

7.30

Rychnov

9.30

Mšeno

14.00

Janov

18.00

Mšeno

22. 2. Po 18.00

Mšeno

svátek Stolce sv. Petra

23. 2. Út 18.00

Mšeno

památka sv. Polykarpa

24. 2. St 18.00

Mšeno

25. 2. Čt 18.00

Mšeno

26. 2. Pá 17.00

Mšeno

8.00

Mšeno

16.00

Lučany

7.30

Rychnov

9.30

Mšeno

20. 2. So

21. 2. Ne

27. 2. So

28. 2. Ne

14.00 Rýnovice
18.00

1. neděle postní
Gn 9,8-15; Zl 25(24); 1Petr 3,18-22;
Mk 1,12-15

2. neděle postní
Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Zl 116(115);
Řím 8,31b-34; Mk 9,2-10

Mšeno

LITURGICKÝ CYKLUS B
P RV NÍ PÁTE K V MĚSÍCI JE OD 9
SVÁTOSTI A PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ.

HO DIN

VÝSTAV

N EJSV ĚTĚJŠÍ

Plné pochopení
Říká se, že ďábel je skryt v detailu. I ty nejlepší úmysly
mohou být pokaženy či dokonce zvráceny na ruby (a to
záměrně či neúmyslně), pokud není vše domyšleno a
dopracováno až do konce, do těch nejmenších detailů. Věci,
které zdálky vidíme jako jasné a jednoduché, se při větším
přiblížení stávají nejasnými, komplikovanými, náročnými na
pochopení i vysvětlení. Zpravidla jen ten, kdo se musí do dané
oblasti zhluboka ponořit, protože ji potřebuje aplikovat, musí ji
plně pochopit a poznat všechna různá zákoutí. A to po svém
způsobu, vlastními slovy. Většinou takové „ponoření“
představuje delší časovou námahu, studium, dotazy,
přemýšlení. Bláhové jsou různé „knížecí rady“, že „to přece
není žádný problém“.
Plné pochopení předpokládá, že člověk je nejprve
schopen vysvětlit určitou věc sám sobě, což je nezbytný první
krok. Dalším stupněm může být schopnost vysvětlit tuto věc
někomu, kdo má zájem a snahu daný problém pochopit a má
k nám důvěru a předporozumění. Horší je snažit se toto
vysvětlit někomu, kdo se v dané věci orientuje, ale má na věc
jiný názor, či dokonce disponuje určitou rozhodovací autoritou.
Tedy kdo se chce přít s odborníkem, musí problematiku
skutečně ovládat do velké hloubky. Navíc musí mít schopnost
porozumění a pochopení svého oponenta a k tomu ještě dobré
vyjadřovací i přesvědčovací schopnosti.
Kdo se chce plně soustředit na určitou věc (nemusí to
být jen práce, třeba i studium), musí zapomenout všechny
nesouvisející věci. Tedy neřešit více záležitostí současně,
neskákat z problému do problému, jakkoli je to někdy nutné;
takové skákání bývá většinou zdrojem nemála chyb či
nepochopení. Odborníci a lidé, kteří byli a jsou druhými
v mnoha oborech považováni za úspěšné, říkají, že
v potřebnou chvíli zapomněli nejen na všechny vedlejší
myšlenky ale i na vidinu úspěchu, zvýšení platu, složení
zkoušky, ... a plně se ponořili do svého problému. Často
v dnešní uspěchané době chybí mnoha lidem schopnost
soustředit se na cokoli.
Schopnost soustředění se na aktuální okamžik je vůbec
jednou z duchovních rad, nemá smysl stále se vracet do
minulosti, tu už nezměníme, ani žít budoucností, ta ještě
nenastala. Schopnost plně se koncentrovat v danou chvíli na
jedinou věc, problém, úkol, člověka, patří k velkým darům, na
nichž ovšem může každý sám zapracovat. Plnění pracovních
a jiných povinností i využívání přijatých hřiven je součástí
našich povinností i před Bohem.
Jan Suchánek

