BYLO
SVATOPETRSKÝ HALÉŘ

Sbírka „svatopetrský haléř“
v neděli 23. 2. vynesla částku
18 133 Kč. Pán Bůh zaplať.
FARÁŘOVA ZAMYŠLENÍ

Pod tímto titulkem se ve
výročním čísle zpravodaje
farnosti z Neugablonz za rok
2019 objevilo několik myšlenek duchovního správce
P. Thomase Hagena. Ten byl
v září v Jablonci na své první
návštěvě od nástupu do
funkce v roce 2015. Z poměrně rozsáhlého textu,
který se téměř celý věnuje cestě do Jablonce, vybírám: Na této cestě bylo pro
mne krásné pozorovat, jak
velký mají lidé zájem – i přes
těžkou minulost – o vzájemné pochopení a soužití…
Mohl jsem tak pocítit, jak
v Jablonci (vedle všech ostatních existujících vazeb)
v tamním kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova existuje
hluboká touha po partnerství
s naší farností. Tato věc se
mi stala zřejmější. Nicméně
takové partnerství nelze rea-

lizovat jen stylem „mezi faráři“ či „mezi farními radami“.
Může vznikat a růst, pouze
pokud bude chtěno od mnoha farníků a také jimi uskutečňováno. Domnívám se, že
návštěva, které se zúčastnil
téměř celý můj farní tým,
byla významným krokem a já
v tom budu určitě rád pokračovat. Nicméně jde nejen
o jeden krok, ale snad
i o něco, co dále může růst.
Kromě všech zkušeností mi
tato cesta – jak aktivně tak
i pasivně – ukázala, jak důležité je poznat osobně druhé
lidi a hovořit s nimi. Jednoduše je oslovit jen tak, nebo
proto, že člověk o někom
něco slyšel či že se to tak
nabízí. S radostí jsem pozoroval, jak se ten či onen
předsudek díky osobnímu
seznámení mění v zalíbení
a příjemně strávené setkání.
To považuji pro nás za důležité pravidlo, ať již v osobním a pracovním životě, či
ve farnosti. Vždy je lepší
mluvit s druhým než o něm.
Borek Tichý

STAV MZDOVÉHO FONDU

Stav mzdového fondu k 29. lednu 2020 ..................... 22 196 Kč
Příjmy od 30. ledna do 20. února ................................. 23 300 Kč
Čerpáno v únoru ................................................................7 600 Kč
Průběžný stav k 20. únoru 2020................................... 37 896 Kč
DARY NA VÝMALBU

Stav k 20. únoru 2020 .................................................... 60 800 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.

BUDE
KŘÍŽOVÉ CESTY

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

V postní době se budeme
každý pátek od 16.30 modlit
pobožnost křížové cesty
v kostele v Jablonci n. N.
Prosíme, aby se jednotlivé
skupiny zapsaly na faře. Protože z důvodu rekonstrukce
nejsou znázornění jednotlivých zastavení, je pak na
zvážení jednotlivých skupin,
jak tuto pobožnost pojmou
(symbolická zastavení, živé
obrazy apod.). Zároveň bude
také pobožnost křížové cesty
každý čtvrtek od 17.30
v kostele ve Mšeně.

Připomínáme možnost vzdělávání nejen dospělých, a to
v pondělí 2. března, kdy probíhají hovory o víře,
a v pondělí 16. března, kdy je
biblická hodina. Setkání se
konají na faře cca od 19 hodin.
VÝSTAVA

Jménem Sdružení Ackermann-Gemeinde bychom
Vás rádi pozvali na vernisáž
výstavy „Svědkové lidskosti
– Odpůrci nacismu z řad
sudetoněmeckých křesťanů

BUDE
v letech 1938–1945“, která se
bude konat ve středu
4. března v 17 hodin v Domě česko-německého porozumění v Jablonci nad
Nisou – Rýnovicích. Výstavu
můžete navštívit až do
27. března.
VEČERY CHVAL

Srdečně všechny zveme na
Večery chval, které se konají
tento měsíc ve středu
4. března od 19 hodin
v kostele Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova na Horním náměstí.
Přijďte všichni, kdo chcete
chválit Pána před Nejsvětější
Svátostí písněmi (zejména
z Hosany).
VOLBY

Děkuji všem, kteří se zodpovědně zamysleli nad kandidáty do naší nové farní
pastorační rady. V naší farní
„krabici“ byly postupně lístečky s 35 jmény našich farníků. Byla tam ještě dvě
jména z jiných farností
a jedno jméno člena jiné
církve. Protože to je rada
naší farnosti, týká se toto jen
našich farníků. Ti, kteří přijali
kandidaturu, jsou: 1 – Jaroslava Kernerová, 2 – Veronika Pospíšilová, 3 – Jan
Suchánek st., 4 – Vladimír
Vlášek, 5 – Jan Praus, 6 –
Hana Lenková, 7 – Jitka
Majtanová, 8 – Jakub Horák,
9 – Marie Frumarová, 10 –
Renata Svátková, 11 – Renata Pospíšilová, 12 – Petr Plaček, 13 – Stanislav Horák,
14 – František Kremlička,
15 – Vlastimil Zeman, 16 –
Anna Hlubůčková a 17 –
Bohumila Sladká. Z těchto
kandidátů můžete vybrat
maximálně šest, uzávěrka
bude 8. března. Nemusíte
psát jména, stačí odevzdat do
„krabice“ papírek s čísly,
která jsou u jednotlivých
jmen. Děkuji! P. Oldřich
NOVÉNA KE SV. JOSEFU

Od 10. března vás zveme na
modlitbu novény ke sv. Josefu za zdar našich letošních

plánovaných oprav kostelů.
Texty budou v kostele.
SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve středu 11. března od
16 hodin se koná setkání
seniorů na faře. Srdečně
zveme všechny farníky na
zajímavé setkání s paní Miroslavou Kálalovou ze Společnosti pro podporu lidí
s mentálním postižením
v České republice. Tématem
bude problematika lidí
s Downovým syndromem
a paní Kálalová seznámí přítomné i s knížkou Pro koho
kvetou stromy, která vypráví
příběhy obyčejného kluka
Davida a jeho sestry Ani
s Downovým syndromem.
ŽELENÝ BROD

Srdečně zveme na březnovou přednášku prof. Mgr.
Ing. Petra Kratochvíla,
Ph.D., z Ústavu mezinárodních vztahů a následnou
besedu s ním nad otázkou:
Soumrak liberální demokracie? Setkání se koná ve středu 18. března v aule
Sklářské školy v Železném
Brodě v 18.15.
SLAVNOSTI V BŘEZNU

Ve čtvrtek 19. března oslavíme slavnost sv. Josefa – mše
svaté budou slouženy v 16.30
v nemocniční kapli
a v 18 hodin ve Mšeně. Slavnost Zvěstování Páně je ve
středu 25. března – mše
svatá bude sloužena
v 18 hodin v Jablonci n. N.
DEN PRO PÁNA

V návaznosti na minulé roky
se i naše farnost opět připojí
k iniciativě papeže Františka
– Den pro Pána. Tato duchovní akce v půli postní
doby – 20.–21. března –
nám připomíná nutnost umět
se zastavit a být s Bohem.
Jako tradičně bude v pátek
adorace v kapli (9.00–16.30),
od 16.30 křížová cesta, od
17 hodin mše svatá, od 18 do
8 hodin opět adorace
a v sobotu od 8 hodin mše
svatá.

Farní list – zpravodaj pro farní obvod Jablonec nad Nisou.
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POŘAD BOHOSLUŽEB
1. 3. Ne
2. 3. Po
3. 3. Út
4. 3. St
5. 3. Čt
6. 3. Pá
7. 3. So

8. 3. Ne

7.30
9.30
14.00
18.00
18.00
18.00
18.00
16.30
18.00
17.00
8.00
16.00
7.30
9.30
14.00
18.00

Rychnov
Jablonec
Nová Ves
Jablonec
Jablonec
Jablonec
Jablonec
Nemocnice
Mšeno
Jablonec
Jablonec
Lučany
Rychnov
Jablonec
Rádlo
Jablonec

9. 3. Po 18.00 Jablonec
10. 3. Út 18.00
11. 3. St 18.00
16.30
12. 3. Čt
18.00
13. 3. Pá 17.00
8.00
14. 3. So
16.00
7.30
9.30
15. 3. Ne
14.00
18.00
16. 3. Po 18.00
17. 3. Út 18.00

Jablonec
Jablonec
Nemocnice
Mšeno
Jablonec
Jablonec
Lučany
Rychnov
Jablonec
Janov
Jablonec
Jablonec
Jablonec

18. 3. St 18.00 Jablonec
16.30
18.00
20. 3. Pá 17.00
8.00
21. 3. So
16.00
7.30
9.30
22. 3. Ne
14.00
18.00
19. 3. Čt

23. 3. Po 18.00

1. neděle postní
Gn 2, 7–9; 3, 1–7; Žl 51 (50);
Řím 5, 12–19; Mt 4, 1–11

nezávazná památka sv. Kazimíra

památka sv. Perpetuy a Felicity
2. neděle postní
Gn 12,1–4a, Žl 33 (32),
2 Tim 1,8b–10; Mt 17,1–9
nezávazná památka
sv. Františky Římské
nezávazná památka sv. Jana Ogilvie

3. neděle postní
Ex 17,3–7, Žl 95 (94);
Řím 5,1–2.5–8; Jan 4,5–42
nezávazná památka sv. Patrika
nezávazná památka
sv. Cyrila Jeruzalémského

Nemocnice
slavnost sv. Josefa
Mšeno
Jablonec
Jablonec
Lučany
Rychnov
4. neděle postní
Jablonec
1Sam 16,1b.6–7.10–13a; Žl 23 (22);
Rýnovice
Ef 5,8–14; Jan 9,1–41
Jablonec
nezávazná památka
Jablonec
sv. Turibia z Mongroveja
Jablonec
Jablonec
slavnost Zvěstování Páně
Nemocnice
Mšeno
Jablonec
Jablonec
Lučany
Rychnov
5. neděle postní
Ez 37,12–14; Žl 130 (129);
Jablonec
Řím 8,8–11; Jan 11,1–45

24. 3. Út 18.00
25. 3. St 18.00
16.30
26. 3. Čt
18.00
27. 3. Pá 17.00
8.00
28. 3. So
16.00
7.30
29. 3. Ne 9.30
18.00
30. 3. Po 18.00 Jablonec
31. 3. Út 18.00 Jablonec

LITURGICKÝ CYKLUS A
 PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI JE OD 9 HODIN VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ
SVÁTOSTI A PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ.

CHOZENÍ DO KOSTELA
P. Ladislav Heryán vyprávěl na své přednášce při duchovní obnově ve Vratislavicích v pátek a sobotu
7. a 8. února 2020 smutný příběh jedné paní, která si ve
svých osmdesáti letech zlomila nohu a skončila v nemocnici.
A protože byla neděle, poslala svého syna, aby se pozeptal
kněze, zda náhodou nemá těžký hřích, když nebude v neděli
na mši svaté. „Ta paní má osmdesát let Boha za policajta,
který jen kontroluje dodržování všech předpisů.“ Paní nepochybně brala své závazky k Bohu naprosto vážně (což je
dobře) a měla obavy, jak bude Bůh hodnotit její nepřítomnost na nedělní bohoslužbě. Bohužel si nedovedla sama
zhodnotit svoji situaci a odpovědnost či zavinění za naprosto
pochopitelnou a tedy omluvitelnou neúčast. Trpce je možno
se pousmát, že paní je i ve svých osmdesáti letech stále dítětem, které si neumí takovou otázku samo odpovědět.
Je smutné, že dodržování všech přikázání mělo pro milou paní větší význam než osobní vztah s Bohem. Paní byla
takto asi vychována v hodinách náboženství, i její katecheté
byli asi takto vyškoleni. A paní asi ve svém životě nedospěla
k víře bez příkazů. Bohužel množství oněch formálních dodržování či naivních představ o „zbožném životě“ je možno
vidět kolem sebe i na sobě bezpočet. Veškeré předpisy, počínaje Desaterem, je nutno chápat nikoli jako soubor příkazů a zákazů, ale jako vážně míněná doporučení k dobrému
(a šťastnému) životu s Bohem. Ježíš k tomu sám říká:
„Nepřišel jsem Zákon zrušit, ale naplnit.“ (Mt 5,17)
Vždy v historii náboženství byly významné skupiny lidí,
kteří se domnívali, že samotné dodržování příkazů a zákazů
je zaručenou vstupenkou do věčného života s Bohem.
„Chození do kostela“ navíc nelze považovat za nějakou zásluhu. Když si přátelé a kamarádi chodí společně zasportovat či
posedět a popovídat v cukrárně u kávy či u piva v hospodě,
rovněž svá setkání nepovažují za povinnost/závazek. Určitě se

na svá setkání těší a užívají si je. Zamilovaný mladík taky
hledá každou chvíli, aby mohl být se svou milou a nepovažuje to za žádnou zásluhu. Milující muž plní své rodinné
povinnosti nikoli proto, že jsou někde někým nařízeny, ale
proto, že je to prostě potřebné. Voják, který slouží z přesvědčení, má větší motivaci bojovat či se obětovat pro vlast
než žoldák, který slouží jen pro peníze.
Jan Suchánek

