BYLO
PODĚKOVÁNÍ

Ještě jednou bychom rádi
poděkovali všem, kteří pomáhali při přípravě a realizaci přenosů bohoslužeb
z Jablonce nad Nisou v době
stavu nouze. Především pak
Robertu Pánkovi za přenos
z kostela v neděli a při veli-

konočním triduu spolu
s jeho pomocníky a panu
Ladislavu Novákovi a Štěpánu Pospíšilovi za zajištění
přenosů z fary ve všední dny.
Poděkování patří také
Františku Kremličkovi za
obětavou službu řidiče při
nedělním rozvozu svatého
přijímání pro farníky.

STAV MZDOVÉHO FONDU

Stav mzdového fondu k 20. dubnu 2020 ................... 67 236 Kč
Příjmy od 21. dubna do 20. května .............................. 25 800 Kč
Čerpáno v květnu ..............................................................3 420 Kč
Průběžný stav k 20. květnu 2020 ......................... 89 616 Kč
DARY NA VÝMALBU

Stav k 20. dubnu 2020 ................................................. 123 200 Kč
Příjmy od 21. dubna do 20. května .................................9 350 Kč
Průběžný stav k 20. květnu 2020 ....................... 132 550 Kč
Číslo účtu farnosti je 2200995750/2010 (u Fio banky). Variabilní symbol 333 je pro mzdový fond a variabilní symbol 555 je
určen pro dary na ostatní aktuální potřeby našich farností –
v současné době především na výmalbu kostela před opravou
varhan.
RYCHNOVSKÝ ZVON

Na webových stránkách www.donio.cz v sekci Probíhající je
nyní možnost podpořit sbírku, kde shromažďujeme finanční
prostředky na pořízení nového zvonu do našeho kostela. Pokud
chcete, můžete přispět, nebo sdílet tento odkaz s přáteli na sociálních sítích. Ideální je kombinace obojího. Srdečně děkujeme.
Za rychnovskou farnost Olga Valentová.
VÝROČÍ 200 LET

O první evangelické bohoslužbě, která se konala v době po
vydání tolerančního patentu na jablonecké katolické faře, jsme
už psali. O posledním červnovém víkendu jsme se původně
měli společně s Českobratrskou církví evangelickou a Evangelickou farností Nejsvětější Trojice z Kaufbeuren setkat a společně
si připomenout tuto „ekumenickou“ historickou událost. Také
jsme na to získali příslib finančního příspěvku od Českoněmeckého fondu budoucnosti. Protože se však letos přeshraniční setkání nedá ze známých důvodů zorganizovat, domluvili
jsme se, že oslavu přeložíme na stejný čas příštího roku – tj. na
poslední víkend v červnu. Nicméně se v letošním roce
„setkáme“ alespoň virtuálně. V předvečer historického výročí,
které připadá na slavnost sv. Petra a Pavla, zazní z jabloneckého
chrámu dr. Farského (nyní Církve československé husitské, ale
do konce války patřícímu církvi evangelické) varhanní koncert.
Ten bude přenášen online, aby se jej mohli alespoň na dálku
zúčastnit i další zájemci, zejména hosté z Kaufbeuren, kteří letos
nemohou přijet. Program pro varhany (Jiřina Dvořáková)
a arciloutnu (Miloslav Študent) připomene evangelickou i katolickou hudební tradici. V přenosu zazní i zdravice všech zúčastněných církví, která bude zároveň pozvánkou k osobní účasti
v příštím roce. Pořad bude možné sledovat na webových stránkách www.farnostjablonec.cz, i na webových stránkách evangelíků z Jablonce a Kaufbeuren. Nastavte si tedy své budíky na
neděli 28. června 2020 v 19 hodin a svým zájmem pomozte
prosím se zvýšením sledovanosti. (Pro skalní přátele českoněmeckých vztahů bude možnost se koncertu zúčastnit i osobně. Informace u B. Tichého.)
ŘÍM 2021

V únoru 2021 bychom mohli uskutečnit další pouť do Říma
(o jarních prázdninách), avšak podmínky pro ubytování se
zpřísňují a celková současná kalkulace činí náklady na jednoho
15 000 Kč (včetně letenky, poplatků, jízdenky apod.). Vážní
zájemci nechť napíší do 25. června na emailovou adresu
raduzdrozen@seznam.cz.

BUDE
HOVORY O VÍŘE

V pondělí 1. června budou
opět na faře od 19 hodin
hovory o víře. Tématem
budou svátosti a naše osobní
účast na nich (nahrazuje přenos bohoslužeb účast při
nich; mohu se zpovídat po
telefonu apod.).
POUŤ VE MŠENĚ

Ve čtvrtek 4. června budeme
předjímat poutní slavnost
Nejsvětější Trojice v kostele
ve Mšeně n. N. od 18 hodin.
DĚTSKÁ MŠE SVATÁ A AGAPÉ

Na první neděli v červnu
(7. června) opět vychází mše
svatá zvláště pro děti. Srdečně na ni zveme. Zároveň
by mohlo být po mnoha
měsících i po mši svaté agapé
na faře.
POUŤ NA RÁDLE

V neděli 7. června oslavíme
poutní mši svatou ke cti Nejsvětější Trojice v kostele na
Rádle od 14 hodin. Tento
den bude i mše svatá
v kostele na Nové Vsi ve
14 hodin.
MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA

Setkání našich ministrantů se
po delší době uskuteční
v pátek 12. června. Začneme
při mši svaté od 17 hodin,
pak bude následovat schůzka
(nácvik liturgie, přátelské
posezení u něčeho k snědku).
POUŤ NA BEDŘICHOVĚ

Svatoantonínská pouť na
Bedřichově se uskuteční
v sobotu 13. června, mše
svatá začíná v 10 hodin.
BOŽÍ TĚLO

Eucharistickou slavnost Těla
a krve Páně oslavíme
v Jablonci nad Nisou
v neděli 14. června v 9.30
mší svatou a při příznivém
počasí následným průvodem.
Oltáře by se připravovaly
o den dříve v sobotu od
16 hodin. Bezprostřední
chystání pak bude v neděli
cca od 8 hodin.
BIBLICKÁ HODINA

Setkání nad Písmem svatým

bude v pondělí 15. června
od 19 hodin na faře. Pokračujeme ve výkladu žalmů.
PŘEDNÁŠKA

Zveme na přednášku o. Tadeáše OPraem, převora želivského kláštera na téma Co
to znamená být spasen Ježíšem Kristem, a to v sobotu
20. června na faře v Jablonci
nad Nisou od 18 hodin.
POUŤ V JABLONCI

Hlavní pouť naší farnosti
budeme slavit v neděli
21. června při mši svaté
v 9.30 ve farním kostele.
Celebrovat bude o. Tadeáš
OPraem, převor želivského
kláštera. Po mši svaté zveme
na společné posezení.
SLAVNOSTI V ČERVNU

Připomínáme dvě velké církevní slavnosti v tomto měsíci: ve středu 24. června
Narození sv. Jana Křtitele
a v pondělí 29. června
sv. Petra a Pavla. Mše svatá
je v oba dva dny v 18 hodin
v Jablonci nad Nisou.
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

V neděli 28. června bude při
mši svaté v 9.30 v kostele
v Jablonci n. N. slavnost
prvního svatého přijímání
našich dětí. Jejich první svátost smíření bude o den dříve
v sobotu 27. června od
9 hodin.
BIŘMOVÁNÍ

Na rok 2021 plánujeme biřmování v našem farním obvodu. Příprava by začala od
září, jako již tradičně po
nedělní mši svaté (cca
10.45–11.45). Přihlašujete se,
prosíme, již nyní na faře.
LETNÍ TÁBOR V OSEČNÉ

Na základě vyhlášky ministerstva zdravotnictví vám
s radostí oznamujeme, že
i letos se letní farní tábor
v Osečné USKUTEČNÍ!
Termín: pátek 17. 7. až neděle 26. 7. Cena: 2600 Kč, sourozenecká sleva samozřejmostí. Pro více informací
kontaktujte Vítka Sladkého.
vit.sladky@email.cz.
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POŘAD BOHOSLUŽEB
1. 6. Po 18:00 Jablonec

památka Panny Marie,
Matky církve

2. 6. Út 18:00 Jablonec
3. 6. St 18:00 Jablonec památka sv. Karla Lwangy a druhů
16:30 Nemocnice svátek Ježíše Krista, nejvyššího
a věčného kněze,
4. 6. Čt
18:00 Mšeno
poutní slavnost ve Mšeně
5. 6. Pá 17:00 Jablonec
8:00 Jablonec
6. 6. So
nezávazná památka sv. Norberta
16:00 Lučany
slavnost Nejsvětější Trojice,
7:30 Rychnov
Ex 34,4b–6.8–9;
9:30 Jablonec
Dan 3,52.53.54.55.56;
7. 6. Ne 14:00 Nová Ves
2Kor 13,11–13; Jan 3,16–18,
14:00 Rádlo
dětská mše svatá v 9.30,
18:00 Jablonec
poutní slavnost v Rádle
8. 6. Po 18:00 Jablonec
9. 6. Út 18:00 Jablonec
10. 6. St 18:00 Jablonec
16:30 Nemocnice
11. 6. Čt
slavnost Těla a krve Páně
18:00 Mšeno
12. 6. Pá 17:00 Jablonec
8:00 Jablonec
památka sv. Antonína z Padovy,
13. 6. So 13:00 Bedřichov
poutní mše svatá v Bedřichově
16:00 Lučany
7:30 Rychnov
11. neděle v mezidobí
9:30 Jablonec
Dt 8,2–3.14b–l6a; Žl 147;
14. 6. Ne
1Kor 10,16–17; Jan 6,51–58
14:00 Rádlo
mše
svatá s průvodem Božího těla
18:00 Jablonec
15. 6. Po 18:00 Jablonec
nezávazná památka sv. Víta
16. 6. Út 18:00 Jablonec
17. 6. St 18:00 Jablonec
16:30 Nemocnice
18. 6. Čt
18:00 Mšeno
slavnost Nejsvětějšího
19. 6. Pá 17:00 Jablonec
Srdce Ježíšova
8:00 Jablonec
20. 6. So
16:00 Lučany
7:30 Rychnov
12. neděle v mezidobí
9:30 Jablonec
Jer 20, 10–13; Žl 69 (68);
21. 6. Ne
Řím 5, 12–15; Mt 10, 26–33
14:00
Janov
poutní mše svatá v Janově
18:00 Jablonec
nezávazná památka
22. 6. Po 18:00 Jablonec
sv. Jana Fishera a sv. Tomáše Mora
23. 6. Út 18:00 Jablonec
24. 6. St 18:00 Jablonec slavnost Narození sv. Jana Křtitele
16:30 Nemocnice
25. 6. Čt
18:00 Mšeno
26. 6. Pá 17:00 Jablonec
8:00 Jablonec
nezávazná památka
27. 6. So
sv. Cyrila Alexandrijského
16:00 Lučany
7:30 Rychnov
13. neděle v mezidobí
9:30 Jablonec
28. 6. Ne
2 Král 4, 8–11. 14–16a; Žl 89 (88);
14:00 Rýnovice Řím 6, 3–4. 8–11; Mt 10, 37–42
18:00 Jablonec
29. 6. Po 18:00 Jablonec
slavnost sv. Petra a Pavla
30. 6. Út 18:00 Jablonec
LITURGICKÝ CYKLUS A
 PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI JE OD 9 HODIN VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ
SVÁTOSTI A PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ.

Z GALILEJE DO JERUZALÉMA
Poutníci Starého i Nového zákona z Galileje do Jeruzaléma
měli na výběr ze tří hlavních tras. Podél Středozemního moře –
západní cesta zvaná „Via maris“, cesta údolím Jordánu se závěrečným stoupáním z Jericha do Jeruzaléma – východní cesta a
dále cesta horami – cesta středem. Poutníci ji podle historiků
mohli zvládnout za 3–4 dny. Obyvatelé střední Galileje, mezi
které se počítal i Nazaret, chodili zpravidla tou pro ně nejkratší
– střední cestou přes hory. Nebyla to žádná „vrstevnicová“
cesta, samé „z kopce do kopce“. Jen na počátku přecházeli přes
roviny, zejména Jizreelskou nížinu. Cesta Panny Marie z Nazareta do Jeruzaléma, resp. za tetou Alžbětou do Ajn Karin či do
Betléma měla nejméně 135 km. Tedy žádná romantická odpolední vycházka kolem přehrady. Dnes je možné zdolat tuto
cestu autem asi za dvě hodiny.
Třikrát do roka tuto cestu (včetně cesty zpáteční) museli
zvládat i chlapci od 12 let. Chodilo se ve skupinách, na cestách
totiž číhali lupiči či dravá zvěř, procházelo se samařským územím, které nebylo úplně přátelské, samotný poutník by se vystavoval většímu riziku. V samařských vesnicích byla možnost
získat nocleh. Neexistovalo žádné veřejné osvětlení kolem cest,
a když náhle přišla noc, nebylo skutečně nic vidět.
Cestou si poutníci zpívali žalmy, zejména ty poutní, pravidelně se modlili a připomínali si památná místa své historie,
kolem kterých procházeli: např. Jákobovu studnu, nebo Bét-el,
kde Abrahám vybudoval oltář Hospodinu, či Betúlie, odkud
pocházela Judit, která uťala hlavu asyrskému vojevůdci Holofrenovi. Nebo rozvaliny Šíla, kde kdysi přebývala schrána
smlouvy. Poutníci mohli vidět Jeruzalém na vzdálenost 14 km.
Jeruzalém leží vysoko v horách, téměř 800 metrů nad mořem
(Středozemním). Mrtvé moře, které je na blízku, leží ještě
o 400 metrů níže pod hladinou toho Středozemního. Poutníci
museli pravidelně opouštět své domovy a investovat svůj čas,
síly, potraviny i peníze, riskovat své majetky, zdraví a životy,
aby se dostali na nábožensky nejvýznamnější místo. Osvědčovali tak duchovní sílu, s jakou pravidelně chodili dlouhá desetiletí vždy tou samou cestou.
Pokud je nám Panna Maria vzorem duchovních ctností, je
současně vzorem fyzické zdatnosti. Fyzická zdatnost nebyla
tehdy žádná zbytečná nadstavba nebo zájmová činnost, ale
nezbytná výbava k přežití a zvládání každodenních povinností.
Druhé tajemství radostného růžence „s kterým jsi, Panno, svatou Alžbětu navštívila“ bývá právem označováno za desátek
poutníků.

Jan Suchánek

