BYLO
JARNÍ PRÁZDNINY NA JANOVĚ

I letos se nám na poslední
chvíli podařilo uskutečnit
pobyt dětí na Janově o jarních prázdninách. Děti byly
spokojené, vedoucí také. To
jsme ještě netušili, jak se
situace radikálně změní během několika následujících
dní. Doufáme, že budeme
moci uskutečnit další takovéto pobyty v létě a na podzim.
FLORBALOVÝ TURNAJ

V sobotu 29. 2. se uskutečnil
v Jablonci nad Nisou první
diecézní florbalový turnaj,
kterého se zúčastnilo
11 družstev nejen z naší
diecéze (též pražská a hradecká). Zahájen byl mší
svatou v kostele ve Mšeně,
kterou celebroval o. Radek
Jurnečka z Liberce, koncelebrovali pak o. Miroslav
Dvouletý z Jirkova a o. Vít
Machek z Loun. Samotný
turnaj probíhal v tělocvičnách základní školy v Mozartově ulici. Dvě jablonecká
družstva se neumístila na
medailových pozicích. Děkujeme všem za pomoc při
organizaci, hlavně vedoucímu turnaje Janu Nepomuckému Prausovi. Účastnici

byli velmi spokojeni, takže
v turnaji budeme pokračovat
i v dalších letech, snad pro
Jablonec již s medailemi.
MODLITBY

Jak většina z vás již ví, tak od
začátku nouzového stavu se
kněží každý den modlí na
některém místě našich farností před Nejsvětější svátostí za odvrácení pandemie
koronaviru, a to kolem
9. hodiny dopoledne. Na
závěr adorace pak udělují
svátostné požehnání. Pokud
můžete, připojte se k nám na
dálku.
VÝSLEDKY VOLEB

Ve volbách do pastorační
rady bylo odevzdáno
108 hlasovacích lístků,
z toho 107 bylo platných.
Do pastorační rady byli zvoleni: Jan Suchánek st., Veronika Pospíšilová, Renata
Pospíšilová, Petr Plaček,
Bohumila Sladká a Jaroslava
Kernerová, jmenováni byli:
Jakub Horák, Renata Svátková, Vlastimil Zeman, Jiří
Škoda, Vladimír Vlášek, Anna Hlubůčková. Těším se se
všemi po skončení pandemie
na spolupráci!
P. Oldřich Kolář

STAV MZDOVÉHO FONDU

Stav mzdového fondu k 20. únoru 2020 .................... 37 896 Kč
Příjmy od 21. února do 20. března .............................. 23 850 Kč
Čerpáno v březnu ..............................................................7 600 Kč
Průběžný stav k 20. březnu 2020 ................................. 54 146 Kč
DARY NA VÝMALBU

Stav k 20. únoru 2020 .................................................... 60 800 Kč
Příjmy od 21. února do 20. března .................................4 400 Kč
Průběžný stav k 20. březnu 2020 ................................. 65 200 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.
PODĚKOVÁNÍ A KOMENTÁŘ

Děkujeme všem dárcům ať už pravidelným či nepravidelným.
Z přehledu je zjevné, že příjmy mzdového fondu v současnosti
převyšují výdaje. Snad každý z dárců chápe, že nelze uzavírat
pracovní smlouvy, pokud není dostatečně zaručený dlouhodobý příjem peněz. Farnost plánuje, že od září 2020 bude uzavřena pracovní smlouva s katechetkou na výuku náboženství. Dále
sháníme pracovníka na údržbářské práce. Kdo z farníků má
v této věci nějaký námět, prosíme o sdělení.
KŘÍŽOVÉ CESTY KE ZDRAVÍ

Snad v souvislosti se současnou situací mne zaujalo, že dvě
z nedalekých křížových cest v přírodě jsou spojeny právě se
zdravím, respektive s uzdravující vodou. To mi připadá povzbuzující. Jednou z nich je křížová cesta u Trniště
(u Hašlerovy chaty), kam se dostanete po modré turistické
značce z Bedřichova. Cestu dal postavit roku 1878 Josef Klamt.

Sloupy se zastaveními nejprve lemovaly tudy procházející starou cestu do Liberce, později byly přeneseny kousek nad cestu,
aby modlící se návštěvníci nebyli rušeni dopravním provozem.
Studánku s údajně léčivou vodou dal vyzdít a opatřit železným
zábradlím mlynář z Hraničné Christian Hirschmann, který tak
učinil na podnět faráře Wilhelma Rösslera poté, co se mu díky
zdejší vodě zlepšil zrak. Cesta je dnes opravena, od r. 1996 osazena keramickými reliéfy všech 14 zastavení od Reinholda
Hüttmanna.
Borek Tichý

BUDE
BOHOSLUŽBY

Ve Farním listě a na webových stránkách farnosti
(www.farnostjablonec.cz)
jsou uvedeny časy bohoslužeb v době omezení nouzovým stavem do odvolání.
Bohoslužby jsou od pondělí
do soboty přenášeny z fary
v 18 hodin, v neděli v 9.30
pak z kostela. Na stránkách
farnosti najdete vlevo sloupeček Mše svatá online
a vyberete všední den nebo
neděli. Jakmile bude možné,
budou bohoslužby obnoveny
v rozsahu dle možností
a stavu vývoje pandemie.
Sledujte informace.
ZPOVĚDNÍ DEN

Zpovědní den bude v kostele
v úterý dne 7. dubna od
9 hodin. Přicházejte prosíme
přes faru, během čekání dodržujte doporučené rozestupy, používejte roušky. Na
svátost smíření se předem
pečlivě připravte. Kdo by
nemohl nebo měl obavy,
zavolejte prosím na faru pro
dohodnutí termínu setkání.
Ze nemocnými kněží dojdou.
KOTVA

Jedním z křesťanských symbolů je kotva – znamení naděje. V této náročné době
jsme se rozhodli pro iniciativu této božské ctnosti: Kotva do oken. S dětmi nebo
i sami vyrobte z papíru kotvu
(různě ozdobenou), kterou
pak umístíte do svého okna,
aby byla vidět. Bude to znamením NADĚJE v tomto
náročném období. Je to symbol pro místo, kde se modlí
k Bohu za řešení a vyřešení
této pandemie, které již není

zcela v našich rukách, ale
v rukou Božích. Kdo by se
pak třeba ze sousedů nebo
známých ptal, co kotva znamená, máte příležitost
k apoštolátu. Zároveň pozvěte další k modlitbě, naučte je
třeba modlitbu Páně (kterou
se modlíme nyní v poledne
s úmyslem řešení pandemie).
Okno s kotvou pak pokud
můžete, vyfoťte a pošlete
na e-mailovou adresu
fara@farnostjablonec.cz.
KRASLICE

Vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější kraslici letošních
Velikonoc. Prosíme o dodání
do Bílé soboty na faru se
jmenovkou, pak budou vyhodnoceny nejlepší a budou
použity k velikonoční výzdobě kostela.
VELIKONOCE

Na Zelený čtvrtek i na Velký
pátek začínají obřady
v 17 hodin. V pátek se kněží
budou modlit pobožnost
Křížové cesty od 15 hodin
na Bedřichově. Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
začíná v 19.30 (připravte si
doma svíčky, které si pak
rozsvítíte při obnově křestních slibů). Mše na Boží hod
Velikonoční začíná v 9.30,
žehnání pokrmů proběhne
na dálku – připravte si vše
doma.
BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ

Na druhou neděli velikonoční (19. dubna) připadá svátek Božího milosrdenství.
Jako přípravu na tuto slavnost je vhodné se modlit
novénu, začátek je na Velký
pátek, texty jsou k vyzvednutí na faře.
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POŘAD BOHOSLUŽEB
POUZE PŘENOS PO INTERNETU
Všechny bohoslužby jsou až do odvolání bez účasti veřejnosti.
1. 4.

St

18.00 Jablonec

2. 4. Čt 18.00 Jablonec
3. 4. Pá 18.00 Jablonec
4. 4. So 18.00 Jablonec
5. 4. Ne

9.30

Jablonec

Květná neděle
Iz 50,4–7; Žl 22(21); Flp 2,6–11;
Mt 26,14–27,66

6. 4. Po 18.00 Jablonec
7. 4. Út 18.00 Jablonec
8. 4.

St

18.00 Jablonec

9. 4. Čt 17.00 Jablonec

Zelený čtvrtek

10. 4. Pá 17.00 Jablonec

Velký pátek

11. 4. So 19.30 Jablonec

Bílá sobota

12. 4. Ne

9.30

Jablonec

slavnost Vzkříšení Páně
Sk 10,34a.37–43; Žl 118(117);
Kol 3,1–4; Jan 20,1–9

13. 4. Po 18.00 Jablonec
14. 4. Út 18.00 Jablonec
15. 4. St

18.00 Jablonec

16. 4. Čt 18.00 Jablonec

17. 4. Pá 18.00 Jablonec
18. 4. So 18.00 Jablonec
19. 4. Ne

9.30

Jablonec

2. neděle velikonoční
Sk 2,42–47; Žl 118(117);
1Pt 1,3–9; Jan 20,19–31

20. 4. Po 18.00 Jablonec
21. 4. Út 18.00 Jablonec
22. 4. St

18.00 Jablonec

23. 4. Čt 18.00 Jablonec

svátek sv. Vojtěcha

24. 4. Pá 18.00 Jablonec slavnost výročí posvěcení kostela

25. 4. So 18.00 Jablonec
26. 4. Ne

9.30

Jablonec

svátek sv. Marka
3. neděle velikonoční
Sk 2,14.22–28; Žl 16(15);
1Pt 1,17–21; Lk 24,13–35

27. 4. Po 18.00 Jablonec
28. 4. Út 18.00 Jablonec
29. 4. St

18.00 Jablonec

30. 4. Čt 18.00 Jablonec
LITURGICKÝ CYKLUS A

svátek sv. Kateřiny Sienské

„NEZNÁM TOHO ČLOVĚKA“
Těmito slovy apoštol Petr třikrát veřejně zapřel svého
Mistra, s kterým tři roky chodil a naslouchal jeho podobenstvím, viděl na vlastní oči jeho zázraky. Pokud si je někdo
natolik jistý, že jemu by se to za žádných okolností stát nemohlo, ať si po pravdě odpoví aspoň na otázku, zda by byl
schopen po Ježíšově zatčení projít v noci strážemi a dostat
se až na nádvoří veleknězova paláce. A to zvláště potom, co
několik málo hodin před tím se s mečem vzepřel ozbrojené
moci, která nepochybně byla v převaze, a dokonce poranil
veleknězova sluhu. To vše rozhodně vyžadovalo velkou
odvahu. Z kontextu je zřejmé, že Petr musel u ohně s okolostojícími hovořit, jinak by nepoznali jeho galilejský přízvuk. Lze se domnívat, že u ohně stál už delší dobu, byla mu
zima, jeho počáteční ostražitost asi polevila.
Neštěstí Petrova zapření je asi v tom, že nebyl na takovou otázku vůbec připraven, nečekal ji, popadla ho najednou hrůza z možných následků a propadl stresu a zmatku.
Určitě by mohl viset na kříži vedle Ježíše. Když onoho večera přede všemi téměř chvástavě prohlašoval, že „půjde
s Ježíšem do vězení i na smrt“, říkal to ve stavu, kdy apoštoly nic neohrožovalo, byli v domácím prostředí mezi sebou a
vzájemně se (před sebou) ujišťovali svou loajalitou k Ježíši.
Skoro to mohlo vypadat, že se apoštolové vzájemně trumfovali, kdo je větší kabrňák. Scházela jim nejen pokora, ale
i pozornost a ochota slyšet, porozumět. Úplně marně jim
Ježíš říkal předem o svém utrpení a smrti. Apoštolové byli
zahleděni jen do svých představ, nebyli schopni strávit takovou nepředstavitelnou věc. Absolutně o této možnosti nepřemýšleli, nediskutovali – vytěsnili ji. Pokud někdo dává
někomu nějaký slib nebo přijímá závazek, měl by se hodně
zamyslet nad jeho obsahem a za jakých – nyní nepředstavitelných okolností jej možná bude muset splnit.
Petrův příklad nám budiž varováním před příliš sebejistou vírou, která spoléhá jen sama na sebe a nepotřebuje pomoc Boží. Je varováním před vírou, která potřebuje, aby
byla vidět před ostatními a aby se s ostatními mohla porovnávat. Skutečnost, že evangelista zapsal tuto událost, svědčí
o tom, že pravda i radostná zvěst byla víc než snaha o neposkvrněný obraz prvního papeže církve. Žádný pád nemůže
být tak hluboký, aby jej Bůh nedokázal při upřímné lítosti
odpustit.
Jan Suchánek

