BUDE
MÁJOVÉ

V měsíci květnu bude po
večerní mši svaté ve všední dny
májová pobožnost s modlitbou
litanií.
PRVNÍ SOBOTA

Na 1. května vychází první
sobota v měsíci, tedy den
modliteb za nová duchovní
povolání. Připojte se k našim
modlitbám. V současné době
máme v semináři dva
bohoslovce za litoměřickou
diecézi
a
jednoho
v konviktu v Olomouci.
DĚTSKÁ MŠE SVATÁ

V neděli 2. května bude mše
svatá v 9.30 v kostele ve Mšeně
se zaměřením na děti.
PRVNÍ STŘEDA

V letošním svatojosefském
roce se každou první středu
v měsíci zamýšlíme nad
postavou snoubence Panny
Marie a po mši svaté následují
litanie k tomuto ochránci
církve.
PRVNÍ PÁTEK

Pátek 7. května je první
v měsíci, proto bude možnost
adorace v kapli na faře po mši
svaté v 17 hodin ve Mšeně
bude adorace a litanie
k božskému Srdci Páně.
Zároveň lze během dne
přistoupit ke svátosti smířeni.
Pokud budete moci, zapište se
na adoraci.
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Ve čtvrtek 13. května od
18 hodin bude slavnost
Nanebevstoupení Páně ve
Mšeně. Je to svátek s
doporučenou účastí na mši
svaté.
Od tohoto dne se zapojíme do
novény před slavností Seslání
Ducha svatého.

avšak připomeneme si
i tohoto našeho patrona.
Zároveň bude možnost uctít
jeho ostatky, které máme.
OTEC ANT. BRATRŠOVSKÝ

Na neděli 16. května
připadá 15. výročí úmrtí otce
Antonína Bratršovského.
Mše svatá za něho bude
v 9.30 ve Mšeně.
POSVÍCENÍ VE MŠENĚ

V pátek 21. května oslavíme
posvícení v kostele ve
Mšeně. Bude to v předvečer
83. výročí posvěcení tohoto
kostela. Mše svatá bude od
17 hodin.
POUŤ V RÝNOVICÍCH

Poutní slavnost ke cti Ducha
svatého bude v kostele
v Rýnovicích v neděli
23. května, a to jednak
dopoledne v 9.30 a zároveň
odpoledne ve 14 hodin.
MŠE ZA PŘEDSTAVENÉ

Každoměsíční mše svatá za
naše představené bude jako
vždy na poslední pátek
v měsíci, tj. 28. května od
17 hodin ve Mšeně.
NOC KOSTELŮ

V pátek 28. května bude
probíhat Noc kostelů. Pro
veřejnost bude otevřen
k o s t e l v R ý n o vi c íc h
od 18.30 do 22 hodin. Bude
možnost tiché modlitby,
rozsvícení svíčky, pro
zájemce pak historický
výklad.
POUŤ V LUČANECH N. N.

Poutní mše svatá ke cti
Navštívení Panny Marie
v kostele v Lučanech
nad Nisou bude v sobotu
29. května od 16 hodin.
POUŤ VE MŠENĚ A RÁDLE

Poutní mše svaté v našich
dvou kostelích zasvěcených
Na neděli 16. května připadá tajemství Nejsvětější Trojice
s v á t e k s v a t é h o J a n a budou v neděli 30. května.
Nepomuckého. Liturgicky V 9.30 ve Mšeně a ve
oslavíme 7. neděli velikonoční, 14 hodin na Rádle.
OZNÁMENÍ
SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ

DARY DO FONDU OPRAV

Stav k 20. 3. 2021: …………………..………….....…… 200,–
Příjmy 21. 3. 2021 – 20. 4. 2021: ……………………. 13 450,–
Průběžný stav k 20. 4. 2021: ………………………... 13 650,–
ČÍSLA ÚČTŮ

běžný účet farnosti Jablonec n. Nisou ….... 220 099 5750/2010
fond oprav ……………………………… 200 133 2479/2010
mzdový fond ……………………………. 240 181 3773/2010

OZNÁMENÍ
PORADA

Milí farníci, práce v kostele, Bohu díky, zdárně pokročily a blíží
se začátek druhé etapy, což je vymalování. Uskutečnil jsem
s ekonomickou radou výběrové řízení z nabídky tří malířských
firem. Teď je důležitá chvíle k posledním úpravám, opravám,
dokončení, doplnění apod., abychom to nedělali po malování!
Proto prosím všechny, kdo k tomu máte co říci, máte
konstruktivní a reálné nápady, připomínky, abyste si udělali čas
a ve středu 5. května večer v 19 hodin bychom se setkali
z důvodu covidu v kostele a na místě bychom to probrali.
Pokud nemůžete přijít, tak nám to zavolejte, napište e-mailem
či SMS. Moc vám všem předem děkuji za spoluzodpovědnost
a spolupráci!
Oldřich Kolář
MŠENO A RÝNOVICE

Již od loňského podzimu, kdy v našem hlavním kostele začaly
naplno zednické práce, jsme se „nastěhovali“ do chrámu
Nejsvětější Trojice ve Mšeně. Od té doby nastalo paní Márii
Linhardové kostelničení na „plný úvazek“! Vzorně se o náš
kostelík ve Mšeně stará a obzvláště teď v zimě to bylo náročné,
protože tam bývá skoro hodinu před mší svatou. A ještě
nějakou dobu, dokud nevymalujeme, to bude pokračovat.
Proto bych jí touto cestou chtěl za nás všechny moc poděkovat
a přidat dík i paní Renatě Svátkové, která ji někdy střídá. A ještě
bych chtěl vyjádřit díky rodině Vaistauerových, kteří se starají
o kostel v Rýnovicích a v této době jsou tam mše svaté každou
neděli. Tak všem těmto upřímné díky a Pán Bůh zaplať!
Oldřich Kolář
SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Jsem opravdu moc rád, že je pro vás přijímání Pána Ježíše
v eucharistii tak moc důležité a když nemůžete kvůli omezením
být na mši svaté v kostele, přicházíte k přijímání po sledování
mše svaté v televizi či na internetu. A nejen to, ale donášíte
svaté přijímání i nemocným a těm, kteří nemůžou. Nějak v tom
prožívám jakoby dobu prvních křesťanů a nebo doby
pronásledování. Svaté přijímání je pro nás tou největší
duchovní posilou, vždyť k nám přichází náš Spasitel! Jen mám
k vám prosbu, kdo máte doma burzičky a nebo korporálky ve
kterých jste přenášeli eucharistii, abyste nám je vrátili! Děkuji!
Oldřich Kolář
RŮŽENCOVÝ MARATON

Papež František vyhlašuje od 1. května do 31. května
růžencový maraton za konec pandemie. Již loni vedl papež
modlitbu růžence z Vatikánských zahrad v první vlně
pandemie.
Motto této iniciativy zní: „Z celé církve ustavičně stoupala
modlitba k Bohu“ (srv. Sk 12,5). „Tato iniciativa propojí
zvláštním způsobem všechny mariánské svatyně světa, aby tak
podpořila věřící, rodiny a společenství věřících v modlitbě
růžence za konec pandemie,“ uvádí Papežská rada pro novou
evangelizaci.
Iniciativa propojí věřící online prostřednictvím 30 poutních
míst, kam patří Čenstochová, Lurdy, Medžugorje, Fatima,
Loreto, Nazareth, atd.
I když nemůžeme v této době ještě cestovat např. do
Medžugorje, máme i v našem okolí významná poutní místa,
jako jsou Hejnice, Filipov, Bozkov nebo Jablonné
v Podještědí.
Více informací o růžencovém maratonu lze nalézt v článku
v Katolickém týdeníku č. 18.
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5. neděle velikonoční
Sk 9,26–31; Žl 22(21); 1Jan 3,18–24;
Jan 15,1–8

nezávazná památka sv. Jana Sarkandra
nezávazná památka Panny Marie,
Prostřednice všech milostí
6. neděle velikonoční
Sk 10,25–26.34–35.44–48; Žl 98(97);
1Jan 4,7–10; Jan 15,9–17

Te Deum
slavnost Nanebevstoupení Páně
svátek sv. Matěje

7. neděle velikonoční
Sk 1,15–17.20–26; Žl 103(102);
1Jan 4,11–16; Jan 17,11b–19

nezávazná památka sv. Jana I.
nez. památka sv. Klementa M. Hofbauera
nez. památka sv. Bernardina Sienského
výročí posvěcení kostela
nezávazná památka sv. Rity z Cascie
slavnost Seslání Ducha svatého
Sk 2,1–11; Žl 104(103); Gal 5,16–25;
Jan 15,26–27;16,12–15

14.00 Rýnovice
18.00 Mšeno
24. 5. Po 18.00 Mšeno

25. 5. Út 18.00 Mšeno
26. 5. St 18.00 Mšeno
27. 5. Čt 18.00 Mšeno
28. 5. Pá 17.00 Mšeno
8.00 Mšeno
29. 5. So
16.00 Lučany
7.30 Rychnov
30. 5. Ne 9.30
9.30
14.00
18.00
31. 5. Po 18.00

Mšeno
Rýnovice
Rádlo
Mšeno
Mšeno

poutní slavnost

nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného
nezávazná památka sv. Řehoře VII.
nezávazná památka sv. Marie Magadaleny
de Pazzi
nez. památka sv. Augustina z Cantebury

poutní slavnost
slavnost Nejsvětější Trojice
Dt 4,32–34.39–40; Žl 33(32);
Řim 8,14–17; Mt 28,16–20
poutní slavnost
poutní slavnost
svátek Navštívení Panny Marie

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

Asi týden před letošními Velikonocemi jsem si trochu
neplánovaně a s velkým dojetím opětovně vyslechl jedno
z nejznámějších děl našeho hudebního skladatele Antonína
Dvořáka – Te Deum. Skladba byla zkomponována na zakázku
konzervatoře v New Yorku, kam měl Antonín Dvořák
následující školní rok nastoupit. Tedy dílo vzniklo ještě
v Čechách, před odjezdem do Ameriky. Původně to měla být
kantáta na oslavu 400 let od objevení Ameriky mořeplavcem
Kryštofem Kolumbem a touto skladbou se měl Antonín
Dvořák v New Yorku „uvést“. Protože zadavatel práce nestihl
dodat včas slíbený text, změnil Antonín Dvořák po předchozí
dohodě určení skladby a začal komponovat oslavný hymnus na
textovou předlohu svatého Ambrože – Te Deum laudamus –
Tebe, Bože, chválíme. Znám spoustu skladeb, mnohé i celý
život, ale Dvořákovo Te Deum se mě osobně stále silně
dotýká. Možná i proto, že jsem se za svých studentských let
účastnil jeho provedení. Je zvláštní a současně krásné, že skrze
hudbu či umění dokáže člověk vnímat a prožívat.
Je to česká hudba, která má pro mě svoji hloubku, šířku,
duchovní vážnost, stupňující se radost, sílu, místy i hravost
a v závěru až rozpustilost. Mohutný nástup sólových tympánů
– bubnů hned v úvodu skladby byl v hudebních komentářích
označován za „liturgicky neobvyklý“, „téměř barbarský
a světský“ a za sebe bych dodal „až surově vojenský“, ale
každopádně tam patří. Posluchač se může cítit maličký před
Božím majestátem a současně středem Boží lásky. Člověk není
nahodilostí v nepřehlednosti světa. Bůh zde promluvil skrze
svého skladatele Antonína Dvořáka, když mu dal schopnost
složit takovou skladbu. Není to monumentální dílo, spíše
meditativní, přitom vlastně jednoduché a silně působivé. Sbory
se střídají a doplňují s výkony sólistů za doprovodu orchestru
a všichni chválí a velebí Boha za vše, co Bůh udělal pro
člověka.
Význam latinského textu hymnu Te Deum laudamus
buď posluchač zná, či jej aspoň částečně tuší z českých
překladů a parafrází. Univerzální církevní latina umožňuje
provedení a pochopení latinských veršů v Čechách stejně jako
v Americe a potvrzuje jednoznačné zacílení skladby. Člověk
naštěstí nemusí být vystudovaným odborníkem na umění či
hudbu, aby dokázal vnímat krásu a velikost. Spíše k tomu
potřebuje čas, pokoru a touhu po pravdě.
Jan Suchánek

