BUDE
ZPOVĚDNÍ DEN

Zpovědní den bude v úterý
30. března 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.
Za nemocnými kněží dojdou.
DENNÍ MODLITBA CÍRKVE

s žehnáním připojujeme
instrukce a modlitbu
k obřadu doma: žehnací
modlitbu pronáší zpravidla
otec rodiny, úryvek z Písma
může číst někdo jiný.
Žehnací modlitbu neprovází
ani znamení kříže, ani
kropení svěcenou vodou.
Úryvek z Písma pro žehnání
pokrmů na výběr: Gn 1,27–
31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13.
BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ

… neboli breviář v Triduu.
Na Velký pátek 2. dubna
a Bílou sobotu 3. dubna se
v kostele ve Mšeně v 9 hodin
ráno budeme modlit breviář:
modlitbu se čtením a ranní
chvály. Texty budou
připraveny.

Na druhou neděli
velikonoční 11. dubna
připadá také svátek Božího
Milosrdenství. Jako přípravu
na tuto slavnost je vhodné
se modlit novénu, začátek je
na Velký pátek, texty jsou na
faře, v kostele nebo na
internetu.

KŘÍŽOVÁ CESTA

DĚTSKÁ MŠE SVATÁ

Na Velký pátek 2. dubna bude
od 17.30 pobožnost křížové
cesty v kostele ve Mšeně.

Obvykle je dětská mše svatá
na první neděli v měsíci.
Tentokrát ji přesuneme
o den později na pondělí
5. dubna od 9.30.

ŽEHNÁNÍ POKRMŮ

Na Hod Boží velikonoční
4. dubna se při dopoledních
bohoslužbách (Rychnov,
Mšeno, Rýnovice) budou
žehnat pokrmy. Můžete si
donést své vlastní, avšak mějte
je u sebe, nedávejte je před
oltář, jak jsme zvyklí. Pro toho,
kdo se nezúčastní mše svaté

FARNÍ TÁBOR OSEČNÁ

Letní tábor v Osečné se
bude konat od 30. 7. do
8. 8. 2021. V případě zájmu
kontaktujte hlavního
vedoucího
Jana
Nepomuka
Prause,
e-mail jan@praus.cz

OZNÁMENÍ
POŘAD BOHOSLUŽEB

Bohoslužby jsou na zadní straně Farního listu, sledujte pokud
možno i hlášení v neděli a další aktuality. V případě nejasností
volejte na faru.
MALOVÁNÍ

Pánu Bohu díky, neboť zednická oprava vnitřní omítky
v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně byla dokončena. Je tam
ještě několik míst, ale ta budou opravena po postavení lešení
při malování, aby se lešení nemuselo stavět a platit dvakrát.
Zároveň nám stavební firma opravila omítky ve dvou
suterénních místnostech na faře (bývalá dílna a šatník). To tedy
znamená, že se začínáme soustřeďovat na vymalování našeho
kostela. Máme již dvě nabídky od malířských a lešenářských
firem a na jednu ještě čekáme. Prosím, myslete na nás
v modlitbě, abychom vybrali ty správné odborníky. Termín
začátku malování odhaduji na červen a konec do dvou měsíců,
tedy do srpna. Opět děkuji, že stále myslíte na finanční stránku
obrovského projektu obnovy našeho kostela. Na varhany již
vybráno máme, zednické práce jsou zaplacené, tak ještě to
malování (přičemž větší část peněz už taky máme připravenou).
Takže díky Pánu Bohu a vám všem!
Oldřich Kolář
DARY DO FONDU OPRAV

Stav k 20. 2. 2021: …………………..………….....… 43 550,–
Příjmy 21. 2. 2021 – 20. 3. 2021: …………………..…. 8 650,–
Čerpáno v březnu: …………………………….….… 52 000,–
DARY DO MZDOVÉHO FONDU

Stav k 20. 12. 2020: ………………..………….....… 175 806,–
Příjmy 21. 12. 2020 – 20. 3. 2021: ………………..…. 65 900,–
Čerpáno leden – březen: ……………………….....… 41 680,–

SVATÝ JOSEF
OBRÁZEK SVATÉHO JOSEFA

V tomto roce bychom rádi, aby, pokud chcete, jste si do svých
domovů pořídili obrázek svatého Josefa. Výběr je na vás.
Nabízíme zajištění stejných ikon, jako je nově ve Mšeně.
Velikosti jsou různé. Stačí nám dát vědět do 11. dubna,
abychom objednali.
ROK SVATÉHO JOSEFA

Již nějakou dobu slavíme rok svatého Josefa, patrona katolické
církve. K tomuto roku pak byl vyhlášen dar zvláštních
odpustků a to v docela velkém rozsahu. Dekret, kterým se
tento duchovní dar uděluje, je trochu víc květnatý než obvykle.
Pokusíme se jej zestručnit pro snazší orientaci v něm. Jedná se
o tzv. plnomocné odpustky, tedy odpuštění všech časných
trestů. Kromě obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté
přijímání, modlitba na úmysly Svatého otce, odmítnutí veškeré
záliby ve hříchu a účast na akcích spojených s tímto rokem):
1. alespoň 30 minut rozjímání nad modlitbou Páně nebo účast
na duchovních cvičeních či jednodenní soustředění spojené
s meditací o svatém Josefu.
2. vykonání, podle příkladu svatého Josefa, skutku
milosrdenství (duchovního či tělesného).
3. modlitba svatého růžence v rodinách nebo tatáž modlitba
vykonaná snoubenci.
4. svěření každodenní práce svatému Josefovi nebo vzývání
svatého Josefa, aby každý, kdo si hledá práci, ji byl schopen
najít a aby práce všech byla důstojnější.
5. modlitba litanií ke svatému Josefu za pronásledovanou církev
a za ulehčení křesťanům, kteří trpí jakýmkoliv druhem
pronásledování.
kromě toho: platně schválená modlitba nebo úkon zbožnosti
ke cti svatého Josefa, zvláště 1. května, každou středu v měsíci
(den zasvěcený svatému Josefu) a 19. dne každého měsíce.
V době covid opatření je dar plnomocných odpustků rozšířen
na všechny: seniory, nemocné, umírající a na všechny, kteří
nemohou opouštět domov. Podmínky v těchto případech:
odmítnutí záliby ve hříchu, úmysl chtít vykonat ostatní
podmínky, jakmile to bude možné, modlitba ke sv. Josefu.

MODLITBA
MODLITBA SVATÉHO OTCE K ROKU SVATÉHO JOSEFA

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie!
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s Tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu,
a ochraňuj nás před každým zlem.
Amen.
ŽEHNACÍ MODLITBA PRO ŽEHNÁNÍ POKRMŮ

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože,
Ty všechno naplňuješ svým požehnáním;
shlédni na nás, když dnes o slavnosti Zmrtvýchvstání Tvého Syna
děkujeme za Tvé dary,
které mají sloužit k uchování našeho pozemského života,
a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,
aby všechno směrovalo k Tvé oslavě.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
Farní list – zpravodaj pro farní obvod Jablonec nad Nisou.
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POŘAD BOHOSLUŽEB
1. 4. Čt
2. 4. Pá
3. 4. So

16.00 Rychnov
18.00

Zelený čtvrtek

Mšeno

16.00 Rychnov
18.00

18.00 Rychnov
20.00

Velký pátek

Mšeno
Mšeno

vigilie Zmrtvýchvstání Páně

7.30 Rychnov
9.30

Mšeno

4. 4. Ne 9.30 Rýnovice
14.00 Nová Ves
18.00

Mšeno

5. 4. Po 18.00

Mšeno

6. 4. Út 18.00

Mšeno

7. 4. St 18.00

Mšeno

8. 4. Čt 18.00

Mšeno

9. 4. Pá 17.00

Mšeno

8.00

Mšeno

10. 4. So

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

památka sv. Krescencie (Kaufbeuren)

Svatý Dismas – dobrý lotr

16.00 Lučany
7.30 Rychnov
9.30

Mšeno

11. 4. Ne 9.30 Rýnovice
14.00

Rádlo

18.00

Mšeno

12. 4. Po 18.00

Mšeno

13. 4. Út 18.00

Mšeno

14. 4. St 18.00

Mšeno

15. 4. Čt 18.00

Mšeno

16. 4. Pá 17.00

Mšeno

8.00

Mšeno

17. 4. So

2. neděle velikonoční
Neděle Božího Milosrdenství
Sk 4,32–35, Zl 118(117);
1Jan 5,1–6; Jan 20,19–31

16.00 Lučany
7.30 Rychnov
9.30 Rýnovice

18. 4. Ne 9.30

Mšeno

14.00

Janov

18.00

Mšeno

19. 4. Po 18.00

Mšeno

20. 4. Út 18.00

Mšeno

21. 4. St 18.00

Mšeno

22. 4. Čt 18.00

Mšeno

23. 4. Pá 17.00

Mšeno

8.00

Mšeno

24. 4. So

3. neděle velikonoční
Sk 3,13-15.17–19; Zl 4,2.4.7.9;
1Jan 2,1–5a; 1Jan 2,1–5a

svátek sv. Vojtěcha

16.00 Lučany
7.30 Rychnov
9.30 Rýnovice

25. 4. Ne 9.30

Mšeno

14.00 Rýnovice
18.00

Mšeno

26. 4. Po 18.00

Mšeno

27. 4. Út 18.00

Mšeno

28. 4. St 18.00

Mšeno

29. 4. Čt 18.00

Mšeno

30. 4. Pá 17.00

Mšeno

4. neděle velikonoční
Sk 4,8–12; Zl 118(117);
1Jan 3,1–2; Jan 10,11–18

svátek sv. Kateřiny Sienské

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

„Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému
trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu,
ale on nic zlého neudělal.“ (Lk 23,40–41). Těmito slovy reaguje lotr
na kříži po Ježíšově pravici (podle tradice svatý Dismas) na
rouhavá slova svého kumpána ukřižovaného po Ježíšově levici.
Oba lotry, a to ani toho po pravici, si nesmíme nijak
idealizovat. Nebyly to žádné justiční omyly či dokonce justiční
vraždy, jak se to v případě Dismase snažily vysvětlit některé
legendy. Byli to vrazi, vzbouřenci proti režimu, kteří se neštítili
vztáhnout ruku ani na své soukmenovce. Kriminálníci, kteří žili
na úkor druhých, po kterých pátrali vojáci, protože narušovali
přiměřený pořádek nutný pro chod země.
Ale ten jeden zjevně nebyl až tak zkažený, aby nevěděl,
kde je pravda, spravedlnost. Ještě si na to zlo a násilí, které
páchal, nezvykl a neztotožnil se s ním zcela. Taková
nezkaženost má i nás vést k tomu, abychom při zpytování
svědomí pravdivě zkoumali své skutky a zvažovali, jak je asi
vidí Bůh. Právě tato nezkaženost, o které často hovoří i papež
František, byla klíčem k jeho záchraně. Přiznal, že on byl
soudem odsouzen spravedlivě, uznal svou vinu a přijal trest.
Tedy přesně podle slov Písma, odsoudil sám sebe, nevymlouval
se, nehledal polehčující okolnosti. Věděl, že se blíží jeho konec
a v mukách kříže se navíc nejen zastal Ježíše, ale i vyznal jeho
božství. Podobně jako setník pod křížem viděl, že Ježíš na kříži
trpí, ale úplně jinak než jiní lidé: nikoho neproklíná, naopak se
za své trýznitele modlí. I v takové chvíli je možné ucítit dotek
Boha, a to vedlo k oné nepředstavitelné prosbě: „Ježíši, pamatuj
na mne, až přijdeš do svého království.“ (Lk 23,42).
Možná někdo řekne, že to byla drzost, opovážlivost, aby
o něco takového zločinec žádal. Ale od Boha můžeme žádat
cokoli, i velké věci, hlavně ty správné, vedoucí ke spáse, ke
službě jiným, k vlastnímu růstu. Možná, že někdy žádáme
zbytečně málo a nemáme odvahu žádat víc. Každý má možnost
obrátit se a být spasen. Věřím, že i pro trpícího Ježíše bylo
úlevou, když na kříži zachránil další lidskou duši od věčné
záhuby. I v poslední chvíli. A navíc s okamžitou vstupenkou do
nebe. Kolik z nás by bylo tak milosrdných jako Bůh?
Jan Suchánek

