UKRAJINA
NAŠI UPRCHLÍCI NA JANOVSKÉ FAŘE
Sobotní slunečný den byl možná právě proto slunečný, že
ho rozzářily milé paprsky úsměvů dvou maminek, které přijaly
neznámou návštěvu a ihned nabízely horké nápoje
k seznámení. V celém domě bylo slyšet živé štěbetání dětských
hlasů a cítit vůni nějaké dobroty. Právě pro tuto, teď už
rodinnou družinu ze sedmi dětí různého věku, maminka Julie
pekla obří chrupavé palačinky, které pravidelně mizely z talíře.
Černovlasá Nataša s laskavým úsměvem, pediatrička na
mateřské, spolu s dvouletou dceruškou Aminou se posadila
vedle mne a vyprávěla, že má syna Daniila, který velice rád
hraje fotbal, a že vlastně všechny čtyři maminky z Ukrajiny
pocházejí ze Zaporožské oblasti z města Gulajpole, které
vzniklo na konci 18. století jako obrana proti Krymskému
chánu a je rodištěm slavného anarchisty Machna. Má 16 000
obyvatel a každá pátá rodina je spojená příbuzenstvím, takže
všechny jsou mezi sebou tak nějak propojeny.
Své rodné město museli opustit ze strachu před
bombardováním. Zvlášť v noci, po dobu tří dnů museli být ve
sklepě, postupně se stěhovali do bezpečných míst a nakonec se
rozhodli, především kvůli dětem, odjet přes Polsko do ČR na
pozvání známé z hotelu Epocha, a takto se dostali 15. 3. až na
faru. Jejich rodiče zůstali na Ukrajině a přemísťovali se do
bezpečnějších míst. Také jejich manželé nemohli opustit zemi
z důvodu vojenské mobilizace. Jsou s nimi stále v telefonickém
spojení a navzájem se podporují. Jediným přáním a snem
těchto žen je vrátit se zpět domů. Jedna z nich nemá
ani rozbalenou tašku v naději na rychlý návrat. Jsou odvážné
a statečné, ochotné zvednout znovu svoje město z ruin, plné
rozhodnutí, že to zvládnou.
Starostlivá Julie, pracovnice banky a zároveň prodejce her
přes online obchod, v kolotoči palačinek nakonec udělala
přestávku a sdílela pocity po příjezdu do ČR. Říkala, že první
den se její únava z cesty spojila s úlevou reálného bezpečí, klidu
a ticha zaplaveného dlouhým spánkem. Druhý den po
odpočinku … šok po probuzení s myšlenkou: „Co se vlastně
stalo? Je to pravda nebo sen? Nevěřím…“ Třetí den … ticho
soupeřící s bičujícím pocitem viny za příbuzné v nebezpečí.
Čtvrtý den vděčnost a propast strachu... pocity se střídají, ale
pěstuje se naděje... Julie stále děkuje a velice tvořivě se dívá na
svět. Přeje si, například, ozdobit farní dům vysázením květin
v květináčích, možná se postarat o zahrádku a vypěstovat tam
zeleninu (brambory, mrkev apod.) i s tím, že úrodu po jejich
odjezdu sesbírají farníci. Má s tím zkušenosti, neboť na
Ukrajině má svůj vlastní dům. Sem přijela s dcerou Kirou
a mámou Irinou.
Najednou se vesele rozezněly, jak různé tóny zvonečků,
tak dětské hlasy, které vítaly své maminky přicházející
z jednodenní práce. Rusovlasá Nasťa s chrpově modrýma, ale
smutnýma očima, prodavačka potravin a maminka třech
dětí, Daniila, Marka a Zlaty, spolu se vzdáleně příbuznou Xenii,
agronomkou, nejmladší z maminek s přemýšlivým pohledem,
držící v náruči syna Konstantina, se připojili k hovoru.
Všechny ženy se snaží zapojit se do jakékoliv práce. I když
touží po návratu domů, chtějí být aktivní a užitečné teď a tady,
kde bude potřeba. Obdivují zdejší přírodu s lesními kopci
a lyžařskými vleky, gigantickými balvany uprostřed lesa
a serpentinovými cestami, tak kontrastními k jejich rovinám
a stepím. Byly by rády, kdyby je a jejich děti zdejší obyvatelé
provedli turistickými stezkami okouzlující krajiny. Jinak jsou
děti zapojeny do adaptační třídy ve škole a mladší děti čekají na
školku. Samotní dospělí jsou také ochotni se seznámit
s češtinou a absolvovat kurz českého jazyka.
Všichni jsou plni vděčnosti za přijetí, starost, pomoc,
dobrotu a štědrost otce Štěpána, a všech kdo pomáhají.
Text celé reportáže a možnosti pomoci najdete na
www.farnostjablonec.cz.
Regina Matulová

Tento člověk byl opravdu Syn Boží
To jsou slova setníka bezprostředně po tom, co Ježíš na
golgotském kříži skonal (Mk 15,39). Římský voják, podle tradice
pojmenovaný jako Gaius Cassius, se ve své vojenské kariéře
vypracoval do funkce setníka, tedy toho, kdo velí osmdesáti
vojákům, přijímá a udílí rozkazy, zná dobře své vojenské
řemeslo.
V dnešní době už nemáme potuchy, jaká muka museli
snášet přibití na kříži. Když jsem se před lety pokusil vylíčit
bolesti ukřižovaných, několik lidí se mi ozvalo, že to bylo pro ně
velmi nepříjemné, že jim z toho bylo zle. A to bylo jen slovní
vyjádření toho, co o této metodě umučení popsali lékaři. Vojáci
vykonávající popravu a následně zajišťující klid a pořádek kolem
popraviště měli dostatek času, aby muka ukřižovaných viděli na
vlastní oči. Asi postupně s léty a přibývajícími exekucemi vojáci
otupěli a poprava jim nečinila zásadní potíže a věděli, jaký je
průběh popravy a bolesti ukřižovaných.
Přestože setník byl pro něj v cizí zemi, kterou Řím
okupoval a ovládal, nemohl nevidět své okolí. Jistě věděl či slyšel
o Ježíšově výjimečnosti, jeho působení i odsouzení. Přijetí kříže,
snášení bolesti, promluva k ženám, modlitba za své mučitele,
odpuštění těm, kteří ho přibili ke kříži, Ježíšova poslední slova,
kterými odevzdal svého ducha Otci, to vše musel setník
zaznamenat. A nejen zaznamenat, ale i nějak vnitřně zpracovat
a svým rozumem vysvětlit. Ještě nikdy jistě neviděl, že by někdo
snášel muka kříže tak jako Ježíš. A Ježíšova síla a trpělivost
dovedly setníka až k tomu, že došel k závěru, že ten muž zvaný
Ježíš, který právě na kříži skonal, skutečně nebyl jen člověkem,
ale tím, za koho se vydával. A proto setník, nejen že k tomuto
svému přesvědčení došel, ale i toto přesvědčení veřejně, v moci
autority úřadu mu svěřeného, vyřkl. Považoval za správné to říci,
vydal své uznání muži, kterého jeho vojáci umučili, nenechal si
to jen pro sebe. Nemusel, ale chtěl. A možná částečně i jako
svůj nesouhlas vůči přesvědčení velekněží, kteří někde v dálce
škodolibě oslavovali Ježíšovu smrt a své zdánlivé vítězství.
Podle dalších legend se onen setník stal křesťanem,
umřel rovněž mučednickou smrtí, stětím.
Jan Suchánek

BYLO

OZNÁMENÍ

je
organologem
OPRAVA VARHAN
V e v a r h a n á ř s k é d í l n ě a kampanologem Litoměřické
v Bautzen finišují důkladné diecéze, za nadační fond
opravy dílů a částí našich předseda dozorčí rady pan
var ha n. Nyn í pr o bí há Jaromír Drábek a Jiří Kreisel.
nejsložitější část prací B y l i j s m e s e z n á m e n i
v dílnách, tedy kompletní s průběhem oprav, prošli jsme
restaurování hracího stolu dílny a viděli složitou
varhan. Proto jsme se a precizní práci varhanářů.
rozhodli dílnu navštívit Zatím vše nasvědčuje, že se
a podívat se, jak práce pod ař í var hany znovu
probíhá. Cesty se účastnil rozeznít na podzim tohoto
P. Štěpán Smolen za farní r o k u . V í c e i n f o r m a c í
úřad, tedy zástupce investora, a fotografie naleznete na
dále pan Radek Rejšek, který www.jabloneckevarhany.cz
VÝROČÍ
ANTON GERRITZEN – ZASVĚCENÍ NOVÉHO KOSTELA
Další pozoruhodný počin spojený se jménem děkana
Gerritzena, kterého jsme připomněli minule, byla jeho snaha
o publicitu připravované stavby, o hravé a aktivní zapojení
veřejnosti a zisk dodatečných darů. Ve zpravodaji farního
úřadu z července 1917 v článku „Patron nového farního
kostela“ Gerritzen uvádí, že kvůli válečné nouzi a zákazu
konkurovat státní válečné pomoci nelze pomýšlet na veřejnou
sbírku.
A i když se dosud podařilo získat zhruba 350 tisíc
korun, na stavbu to nestačí. Pokud se však již během války
shromáždí dost peněz, práce na stavbě započaté ihned po
uzavření míru zmírní nouzi otců rodin, kteří se vrátí z války.
Nejde proto
o žádnou konkurenci pro válečné sbírky. Ve
zpravodaji byla vložena poštovní poukázka a čtenáři vyzváni
k zaslání libovolně malé částky. Na poukázku měli se svým
jménem napsat i návrh na patrona budoucího kostela.
Gerritzen navrhuje možná zasvěcení formou „básně“ o čtrnácti
slokách: Erlöserkirche (kostel Spasitele či Vykupitele),
Siegeskirche (Vítězný kostel, či kostel Vítězství), Marienkirche
(kostel P. Marie), Karl- und Zitakirche (podle císařského páru),
St. Josef, St. Anton, St. Peter und Paulus, heilige Barbara,
St. Michael, hl. Johannes. Čtenáře však vyzývá
i k předkládání dalších vlastních návrhů. Anketa byla po
děkanově úmrtí zastavena. Nicméně z informací
publikovaných do roku 1919 vyplývá následující pořadí: pro
Pannu Marii 315 hlasů, podpořených částkou 2971 korun.
Teprve na druhém místě se objevuje Nejsvětější Srdce Ježíšovo
(144 hlasů a 1142 korun), na třetím Vykupitel (60 hlasů, 567
korun), na čtvrtém kostel sv. Antonína (18 hlasů, 129 korun).
Teprve s velkým odstupem návrhy další: 4 hlasy pro sv. Josefa,
shodně po 3 hlasech pro: Mírový kostel císaře Karla, kostel
Karla a Zity, sv. Michaela, kostel Míru a po jednom hlasu pro:
kostel Ježíše Krista (nebo Nejsvětější Trojice), Boha Otce,
sv. Wolfganga a Vítězství. (Zatím se však nepodařilo zjistit,
proč byl farní chrám o třináct let později zasvěcen Srdci
Ježíšovu, když P. Marie s takovým náskokem v anketě vítězila.)
Borek Tichý

FARNÍ LETNÍ TÁBOR
Rádi bychom vám nabídli farní tábor pro děti od 6 do 15 let.
Uskuteční se na faře v Osečné od 14. 7. do 24. 7. 2022.
Letošní cena je 3000 Kč za dítě. Sourozenecká sleva je 300 Kč
za každé další dítě.
Hlavní vedoucí Jan Nepomuk Praus – 607 832 671, 725 364 025
Informace a přihláška budou k dispozici na farních
webových stránkách.

OZNÁMENÍ
POMOC PRO UPRCHLÍKY
Jak jsme již informovali, na janovské faře poskytujeme
ubytování lidem z Ukrajiny. Pokud chcete přispět na uhrazení
nákladů s tím spojených, můžete poslat dar na běžný účet
farnosti 220 099 5750/2010 s variabilním symbolem 123.
Děkujeme.
FARNÍ WEB
Mnozí jste již zaznamenali, že od března fungují nové farní
stránky. Zatím poskytují základní informace o bohoslužbách,
akcích, ohlášky, kontakty a farní listy. Budou postupně
doplňovány např. o historické informace z našich farností,
plánujeme zveřejnit též kontakty na jednotlivá společenství,
která se v rámci farnosti scházejí.

PRAVIDELNÉ
SETKÁVÁNÍ MAMINEK
Každý čtvrtek od 9.30 do 12 hodin se na faře setkávají
maminky s malými dětmi. Srdečně zveme!
PODĚKOVÁNÍ
PORTRÉT VĚZEŇSKÉ KAPLANKY
Zloději, podvodníci a feťáci. Tito, a jim podobní, plní české
věznice až po okraj. V naprosté většině se do výkonu trestu
dostali kvůli své bezohlednosti a zaměření pouze na sebe.
Bohem jim bylo vlastní břicho a desaterem slova – já, já, moje,
moje. Přesto i mezi nimi jsou lidé, kteří chtějí změnit svůj život,
litují svých činů a touží být ve spojení s něčím, co přesahuje
horizonty jejich životů. Právě proto vysílají církve do vězení
kaplany jako průvodce na cestě ke svobodnému životu. Jedním
z nich je i Květa Jakubalová, dlouholetá kaplanka ve Věznici
Rýnovice.
Zaslechla Boží hlas volající ke službě a po studiu teologie
začala v roce 1994 docházet jako dobrovolnice do vězení.
Služba těm úplně nejposlednějším jí přirostla k srdci, a když
v roce 1998 dostala možnost pracovat jako kaplanka, nemusela
se dlouho rozhodovat. V roce 2010 odpověděla na další výzvu
a stala se hlavní kaplankou Vězeňské služby. Za celoživotní
zásluhy byla Vězeňskou službou oceněna několika medailemi
a Českou biskupskou konferencí medailí Svaté Anežky České.
Za mimořádné a dlouholeté zásluhy převzala v roce 2021 od
Vězeňské služby ČR plaketu I. stupně Františka Josefa Řezáče,
katolického kněze a zakladatele moderní penologie.
Odsouzený je pro kaplana v první řadě člověk. Nesoudí ho
podle jeho trestného činu, neboť ten, kdo je Počátkem
i Koncem, miluje každého, bez ohledu na jeho skutky. Květa
Jakubalová při práci s vězni dávala vždy důraz na pravdu
a lásku. Pravda bez lásky je krutá, láska bez pravdy, obzvlášť ve
vězení, naivní a slepá. Jejíma rukama prošlo za 28 let několik
set odsouzených. Pro mnohé z nich byla právě ona tím
rozhodujícím člověkem, který je přivedl k obratu od cesty zla.
Její láska v pravdě pomáhala rozlišovat dobré od zlého
a podstatné od nepodstatného.
Po 28 letech se 31. března tohoto roku její kaplanská služba ve
věznicích uzavřela, ale nadále bude docházet do Věznice
Rýnovice jako dobrovolnice. Na místo kaplana nastoupí Jan
Suchánek ml., který před nedávnem dostudoval teologii a ve
věznici již pracuje jako pedagog volného času.
Ačkoliv služba Květy Jakubalové probíhala většinou ve skrytu
za ostnatými dráty, mnoho bývalých odsouzených jí vděčí za
svůj nový život. Pán Bůh zaplať.
Milá Květo, děkujeme mnohokrát a přejeme hodně zdraví.
Více v rozhovoru na www.farnostjablonec.cz.
Zbyněk Pavienský
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POŘAD BOHOSLUŽEB

VELIKONOCE
VELIKONOČNÍ ÚKLID
Proběhne v sobotu 9. dubna
od 9 hodin. Přijďte, prosíme,
pomoci.
KVĚTNÁ NEDĚLE
Začneme opět v kostele svaté
Anny od 9 hodin. Po úvodních
obřadech a žehnání ratolestí
půjdeme průvodem do kostela
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,
kde bude mše svatá s pašijemi.
ZPOVĚDNÍ DEN
Před Velikonocemi, ve středu
13. dubna, bude na faře
od 9 hodin do večerní mše
svaté zpovědní den.
V 15 hodin přijede zpovědník
z jiné farnosti.

VELKÝ PÁTEK
Na Velký pátek se budeme
společně modlit křížovou
cestu v Bedřichově před
kostelem od 11 hodin.
Společná modlitba breviáře
v kostele v Jablonci
v 8 hodin a v 15 hodin.
BÍLÁ SOBOTA
Na Bílou sobotu bude
příležitost k tiché adoraci
u Božího hrobu od 8 do
18 hodin. Dále bude
možnost společné modlitby
breviáře v 8 hodin – ranní
chvály a ve 12 hodin –
modlitba uprostřed dne. Při
velikonoční vigilii ve
20 hodin budou pokřtěni
naši katechumeni.

1. 4. Pá 17.00 Jablonec

2. 4. So

3. 4. Ne

8.00 Jablonec

pobožnost křížové cesty v 16.30
duchovní obnova na faře

16.00 Lučany
7.30 Rychnov
9.30 Jablonec

5. neděle postní
14.00 Nová Ves Iz 43,16–21; Žl 126; Flp 3,8–14; Jan 8,1–11
18.00 Jablonec

4. 4. Po 18.00 Jablonec
5. 4. Út 18.00 Mšeno
6. 4. St 18.00 Jablonec
7. 4. Čt 18.00 Jablonec
8. 4. Pá 17.00 Jablonec
9. 4. So

pobožnost křížové cesty v 16.30

8.00 Jablonec
16.00 Lučany

7.30 Rychnov

Květná neděle
9.30 Jablonec Iz 50,4–7; Žl 22; Flp 2,6–11; Lk 22,14–23,56
10. 4. Ne
(v 9 hodin svěcení ratolestí v kostele
14.00 Rádlo
sv. Anny, průvod do hlavního kostela)
18.00 Jablonec
11. 4. Po 18.00 Jablonec
12. 4. Út 18.00 Mšeno
13. 4. St 18.00 Jablonec

zpovědní den na faře

16.00 Rychnov
14.4. Čt 18.00 Lučany

Zelený čtvrtek

18.00 Jablonec
16.00 Rychnov
15. 4. Pá 18.00 Lučany

BUDE
BIBLICKÁ HODINA
V pondělí 4. dubna bude
biblická hodina pod vedením
vězeňského kaplana Zbyňka
Pavienského. Přijďte více
poznat bibli od 18.30 na faru
(hned po mši svaté).
HOVORY O VÍŘE
Ve středu 6. dubna po mši
svaté v 19 hodin budou
hovory o svatém Františku
z Assisi s P. Štěpánem
Smolenem.
PŘEDNÁŠKA
Srdečně zveme na přednášku
a besedu s vrchní státní
zástupkyní v Praze paní –
JUDr. Lenkou Bradáčovou,
P h . D . :
( N E )
SROZUMITELNÁ
JUSTICE, ve středu 6. dubna
v 18.15, KC Kino v Železném
Brodě.
MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY
Ministrantské schůzky budou
te nt o mě síc v pá te k
1., 8. a 22. dubna po mši
svaté.
PĚT HVĚZD NA POUŠTI
Srdečně vybízíme všechny,
kdo ještě nenavštívili výstavu

„PĚT HVĚZD NA
POUŠTI“ k jejímu zhlédnutí
ještě do 16. dubna
v Městské galerii Vlastimila
Rady v Železném Brodě.
SETKÁNÍ SENIORŮ
Setkání seniorů bude ve
středu 20. dubna od
16 hodin na faře. Program:
zpívání s Olinkou
Valentovou
SUNRISE MASS
Jablonecká premiéra
moderní mše norského
skladatele Oly Gjeila
v podání Rosexu a hostů se
uskuteční v sobotu
23. dubna od 17 hodin
v kostele Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova. Více informací
najdete na www.rosex.eu
www.facebook.com/
RosexChoir.
BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ
Neděle Božího milosrdenství
bude 24. dubna, zároveň
bude výročí posvěcení
kostela. Při mši svaté budou
představeny děti, které letos
poprvé přijmou eucharistii.
Tento den bude i agapé, na
které srdečně zveme.

Velký pátek

18.00 Jablonec
18.00 Rychnov
16. 4. So 20.00 Lučany

vigilie Zmrtvýchvstání Páně

20.00 Jablonec
7.30 Rychnov
17. 4. Ne

9.30 Jablonec
14.00

Janov

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

18.00 Jablonec
18. 4. Po

9.30 Jablonec
18.00 Jablonec

Pondělí velikonoční

19. 4. Út 18.00 Mšeno
20. 4. St 18.00 Jablonec
21. 4. Čt 18.00 Jablonec
22. 4. Pá 17.00 Jablonec
23. 4. So

8.00 Jablonec
16.00 Lučany

svátek sv. Vojtěcha

7.30 Rychnov

2. neděle velikonoční
Neděle Božího Milosrdenství
24. 4. Ne
14.00 Rýnovice Sk 5,12–16; Žl 118; Zj 1,9–11a.12-13.17–19;
Jan 20,19–31
18.00 Jablonec
9.30 Jablonec

25. 4. Po 18.00 Jablonec

svátek sv. Marka

26. 4. Út 18.00 Mšeno
27. 4. St 18.00 Jablonec
28. 4. Čt 18.00 Jablonec
29. 4. Pá 17.00 Jablonec
30. 4. So

8.00 Jablonec
16.00 Lučany

svátek sv. Kateřiny Sienské

