BYLO
PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme mládežníkům za
„distanční“ jarní prázdniny, kdy

připravili detektivní hru pro
naše děti. Dostali jsme se tak
i do Katolického týdeníku.

BUDE
KŘÍŽOVÉ CESTY

DEN PRO PÁNA

Každý pátek v postní době se
budeme modlit od 16.30
pobožnost křížové cesty
v kostele ve Mšeně nad Nisou.

Rádi bychom se připojili
k celocírkevní akci – den pro
Pána. Je to adorační den od
pátku 12. března do soboty
13. března v kapli na faře
od 9 hodin. Přes den budou
půlhodinové intervaly, v
noci pak hodinové. Přístup v
noci vždy v celou hodinu.
Zakončení v sobotu mší
svatou v 8 hodin v kostele
ve Mšeně nad Nisou.

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPLĚLÝCH

V pondělí 1. března by byly
Hovory o víře v kostele ve
Mšeně ihned po mši svaté od
18.30
(snad dokončíme
1. přikázání). Za dva týdny by
pak byla biblická hodina, to je
v pondělí 15. března.
SVATOJOSEFSKÁ STŘEDA

3. března bude druhá
svatojosefská středa – po mši
svaté bude četba o svatém
Josefu od svatého Jana
Pavla II. A pak litanie před naší
novou ikonou. Pokud někdo
nemůže být přítomen, připojte
se doma modlitbou litanií,
případný text pro tuto středu
rádi dodáme.
PRVNÍ PÁTEK

V pátek 5. března bude opět
možnost adorace v kapli na
faře, prosíme, abyste se zapsali
buď v kostele ve Mšeně, nebo
nám zavolali. Zároveň je
zpovědní den.
PRVNÍ SOBOTA

Jak je zvykem již několik let, na
první sobotu je mše svatá
v 8 hodin za nová kněžská
povolání. Prosíme, připojte se
k této naší intenzivní prosbě.
DĚTSKÁ MŠE SVATÁ

V neděli 7. března bude mše
svatá v 9.30 zvláště pro děti.
Bude i na obvyklé adrese
jablonec.online

SLAVNOSTI V BŘEZNU

V pátek
19. března
oslavíme slavnost svatého
Jose fa – mše svatá
v 17 hodin ve Mšeně. Na
tuto slavnost se v roce
zasvěceném tomuto
Ochránci církve připravíme
novénou od 10. března –
texty budou připraveny
v kostele nebo na faře.
Slavnost Zvěstování Páně
bude ve čtvrtek 25. března
– mše svatá v 18 hodin ve
Mšeně nad Nisou.
KVĚTNÁ NEDĚLE

Protože nevíme, jaká budou
protiepidemická opatření na
k o n c i b ř e z n a , z at í m
plánujeme obvyklý pořad
bohoslužeb bez velkého
průvodu. Žehnání ratolestí
by bylo na začátku mše
svaté.
ZPOVĚDNÍ DEN

Tradiční zpovědní den bude
v úterý svatého týdne – to je
30. března na faře
od 9 hodin.

OZNÁMENÍ
FARNÍ ÚČTY

Jak to bylo a je s naším farním účtem?
Původně měla každá farnost jen jeden účet, a tak to zůstalo
i nadále u všech mimo Jablonce nad Nisou a Janova, kde je
zvlášť účet oprav kostela v Bedřichově. Na farní ekonomické
radě jsme začali řešit skutečnost, že v důsledku odluky církve
od státu začínají diecéze šetřit a ruší místa laických pomocníků
ve farnostech (tzv. pastorační asistenty). Z toho důvodu jsme
se rozhodli na farní ekonomické radě rozdělit vaše dary na účet
farnosti variabilními symboly na potřeby: opravy, mzdy a
ostatní. To funguje i nadále. Praxe však ukázala, že je mnohem
jednodušší pro účetnictví, když bude mít každá potřeba svůj
vlastní účet, proto byly zřízeny dva nové. Hlavní farní účet
zůstal nezměněn – 2200995750/2010 a přibyl účet – opravy:
2001332479/2010 a účet – mzdy: 2401813773/2010. Tím se
posílání darů v Jablonci zjednodušuje. Variabilní symboly už
tedy nemusíte používat a peníze posílejte podle účelu na
příslušný účet – opravy, mzdy, nebo ostatní. To ostatní je na
výdaje z hlavního účtu farnosti: elektřina, plyn, voda,
kanalizace, popelnice, svíčky, olej na svícení, úklidové pomůcky
a prostředky, kancelářské potřeby apod. Na vaše dary vám rádi
vystavíme potvrzení.
PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ DARY

Zároveň chci poděkovat vám všem, milí farníci, kteří i v této
době zkoušky, nezapomínáte posílat finanční dary a příspěvky
(jako nedělní sbírky). Stále totiž pokračuje oprava v kostele.
V době, kdy se tam pro mráz nedá pracovat, pracujeme na
rekonstrukci dvou místností v suterénu fary (bývalá dílna
a šatník) a chystáme se na postupnou opravu vnitřních omítek
ve věži. Chci poděkovat i třem důchodcům, kteří darovali na
kostel svůj dar 5 000 Kč, který nedávno dostali od státu. Moc
děkuji i těm, kteří jste se rozhodli a trvalým příkazem stále
posíláte peníze na mzdový účet. Díky tomu nyní můžeme platit
i technického pracovníka (generální úklid na faře a ve věži,
mnohé drobné práce).
Oldřich Kolář
PODĚKOVÁNÍ JANU SUCHÁNKOVI

Za značnou pomoc v naší ekonomické radě, především mnohé
výpočty, tabulky a grafy ekonomické situace v naší farnosti,
patří dík Janu Suchánkovi. Jenda navázal na těžké začátky naší
první ekonomické rady a zase nás posunul o velký kus dál, díky
své dlouholeté ekonomické zkušenosti. Nyní ukončil své
působení ve farní ekonomické radě, ale přislíbil, že nadále
zůstane alespoň naším externím poradcem. Jendo, veliký dík za
všechno, za celou farnost a Pán Bůh zaplať!
Oldřich Kolář
DARY DO FONDU OPRAV

Stav k 20. 1. 2021: …………………..………….......... 34 100,–
Příjmy 21. 1. 2021 – 20. 2. 2021: …….…………......…. 9 450,–
Průběžný stav k 20. 2. 2021: ……………....………… 43 550,–
VLČÍ DOUPĚ

Zejména pro děti jsou určeny webové stránky vlcidoupe.cz
Děti na nich najdou spoustu krátkých videokázání otce
Romana Vlka a další zajímavé informace. Projekt Vlčí doupě
přináší radostnou zvěst o Boží lásce.
Dětské pořady je možné sledovat i na těchto adresách:
https://deti.vira.cz/
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-06-video-katecheze-prodeti
https://www.tvnoe.cz/porad/28194-ovecky-jdeme-cestouzivota
Farní list – zpravodaj pro farní obvod Jablonec nad Nisou.
Redakční kruh: Jindra Drábková, Radúz Drozen, Oldřich
Kolář, Jiří Škoda, Štěpán Pospíšil, Jan Suchánek, Borek Tichý.
Za obsah odpovídá: R. D. Oldřich Kolář. Vydavatel:
Římskokatolická farnost – děkanství, Horní náměstí 12,
466 01 Jablonec nad Nisou; telefon: 483 312 327. Grafika
záhlaví: Pavel Akrman. Datum vydání: 26. 2. 2021. Sazba:
Jiří Škoda.

POŘAD BOHOSLUŽEB
1. 3. Po 18.00

Mšeno

2. 3. Út 18.00

Mšeno

3. 3. St 18.00

Mšeno

4. 3. Čt 18.00

Mšeno

5. 3. Pá 17.00

Mšeno

8.00

Mšeno

6. 3. So

nezávazná památka sv. Kazimíra

16.00 Lučany
7.30 Rychnov

7. 3. Ne

9.30

Mšeno

14.00 Nová Ves

3. neděle postní
bohoslužba zvláště pro děti

18.00

Mšeno

Ex 20,1–17; Zl 19(18); 1Kor 1,22–25;
Jan 2,13–25

8. 3. Po 18.00

Mšeno

nezávazná památka sv. Jana z Boha

9. 3. Út 18.00

Mšeno

nezávazná památka sv. Františky Římské

10. 3. St 18.00

Mšeno

nezávazná památka sv. Jana Ogilvie

11. 3. Čt 18.00

Mšeno

12. 3. Pá 17.00

Mšeno

8.00

Mšeno

13. 3. So

Matematika

16.00 Lučany
7.30 Rychnov
4. neděle postní
2Kron 36,14–16.19–23; Žl 137(136);
Ef 2,4–10; Jan 3,14–21

9.30

Mšeno

14.00

Rádlo

18.00

Mšeno

15. 3. Po 18.00

Mšeno

16. 3. Út 18.00

Mšeno

17. 3. St 18.00

Mšeno

nezávazná památka sv. Patrika

18. 3. Čt 18.00

Mšeno

nezávazná památka sv. Cyrila
Jeruzalémského

19. 3. Pá 17.00

Mšeno

slavnost sv. Josefa

8.00

Mšeno

14. 3. Ne

20. 3. So

16.00 Lučany
7.30 Rychnov
9.30

Mšeno

14.00

Janov

18.00

Mšeno

22. 3. Po 18.00

Mšeno

23. 3. Út 18.00

Mšeno

24. 3. St 18.00

Mšeno

25. 3. Čt 18.00

Mšeno

26. 3. Pá 17.00

Mšeno

8.00

Mšeno

21. 3. Ne

27. 3. So

5. neděle postní
Jer 31,31–34; Žl 51(50); Žid 5,7–9;
Jan 12,20–33

nezávazná památka sv. Turibia
z Mongroveja
slavnost Zvěstování Páně

16.00 Lučany
7.30 Rychnov

28. 3. Ne

9.30

Mšeno

14.00 Rýnovice
18.00

Mšeno

29. 3. Po 18.00

Mšeno

30. 3. Út 18.00

Mšeno

31. 3. St 18.00

Mšeno

Květná neděle
Iz 50,4–7; Žl 22(21); Flp 2,6–11;
Mk 14,1–15,47

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

Nemůžu zapomenout na pěknou myšlenku z filmu
„Konec velké epochy“ z roku 1965. Jedná se o tzv. „trezorový
film“, tedy natočený v Československu v době politického
uvolňování před rokem 1968, který byl následně cenzurními
orgány zapovězen k promítání a v době normalizace uložen do
„trezoru“. Jedná se o fiktivní příběh, film ale
de facto předznamenal okupaci Československa vojsky
Varšavské smlouvy a zobrazoval typické reakce všech možných
profesních a charakterových skupin lidí na nově vzniklou
situaci, kdy celou naši Zeměkouli obsadili Marťani.
Herec Martin Růžek, který ve filmu hrál profesora
matematiky, odpovídal na otázku kolegy filozofa, čemu vlastně
v životě nejvíc věří, a co je pro něj v této kritické situaci
nejsilnější oporou. Pan filozof logicky předpokládal, že
u profesora matematiky bude tou životní oporou právě jeho
matematika. Profesor matematiky ale překrásně vysvětlil, že
kdyby měla pravdu pouze matematika, on sám už by nebyl
mezi živými. Profesor byl totiž během 2. světové války
odveden do koncentračního – asi vyhlazovacího tábora. A jako
matematik si dokázal spočítat, jak dlouhou dobu vydrží naživu,
při bídných energetických přídělech denní stravy, při denní
pracovní zátěži a potřebě energie. „Jeho matematika“ naštěstí
neměla pravdu, protože vůle k přežití byla silnější.
„Kde je vůle, tam je i cesta“, říká přísloví. Vůle
a vytrvalost jsou mnohdy více než nadání a talent. Kdo
skutečně chce něco dokázat, změnit, změnit sama sebe, něčeho
dosáhnout a „ve dne, v noci“ o tom přemýšlí, zkouší, věří, ptá
se, studuje, po chybných pokusech začíná opět znova
a nevzdává se a je plný naděje, ten zpravidla po čase dosáhne
kýženého cíle. Nemusí se sice jednat o provedení geniálního
mistra světové úrovně, ale o vlastní originální a dostatečné
řešení.
Ono ponaučení platí i pro náš praktický
duchovní život. Každý člověk dochází k poznání, že sám sebe
nedokáže v danou chvíli najednou a trvale změnit. Při
zpytování svědomí sice opravdově lituje všeho špatného, co
spáchal (nebo zanedbal), ale nevěří ve svou schopnost nápravy
(parafrázováno slovy „lituji upřímně svých hříchů a slibuji, že
se bohužel nezměním“). Ve skutečnosti už jen naše upřímná
ochota a snaha se alespoň v bezprostřední chvíli, kdy daná věc,
situace, člověk, pokušení, … přichází, zachovat se jinak, lépe,
aktivněji, vstřícněji, … může stát tím prvním krůčkem na
dlouhé cestě změn a cesty k lepšímu.
Jan Suchánek

