POŘAD BOHOSLUŽEB
7.30 Rychnov

1. 5. Ne

9.30 Jablonec

14.00 Nová Ves

3. neděle velikonoční
Sk 5,27b–32.40b–41; Žl 30(29);
Zj 5,11–14; Jan 21,1–19

18.00 Jablonec
2. 5. Po 18.00 Jablonec
3. 5. Út 18.00 Mšeno

svátek sv. Filipa a Jakuba

4. 5. St 18.00 Jablonec
5. 5. Čt 18.00 Jablonec
6. 5. Pá 17.00 Jablonec
7. 5. So

svátek sv. Jana Sarkandra

8.00 Jablonec
16.00 Lučany
7.30 Rychnov

8. 5. Ne

9.30 Jablonec
14.00

Rádlo

4. neděle velikonoční
Sk 13,14.43–52; Žl 100(99);
Zj 7,9.14b–17; Jan 10,27–30

18.00 Jablonec
9. 5. Po 18.00 Jablonec
10. 5. Út 18.00 Mšeno

Zachraňte kněze

11. 5. St 18.00 Jablonec
12. 5. Čt 18.00 Jablonec
13. 5. Pá 17.00 Jablonec
14. 5. So

8.00 Jablonec
16.00 Lučany
7.30 Rychnov

15. 5. Ne

9.30 Jablonec
14.00

Janov

5. neděle velikonoční
Sk 14,21b–27; Žl 145(144);
Zj 21,1–5a; Jan 13,31–33a.34–35

18.00 Jablonec

16. 5. Po 18.00 Jablonec

svátek sv. Jana Nepomuckého

17. 5. Út 18.00 Mšeno
18. 5. St 18.00 Jablonec
19. 5. Čt 18.00 Jablonec
20. 5. Pá 17.00 Jablonec
21. 5. So

8.00 Jablonec
16.00 Lučany
7.30 Rychnov

22. 5. Ne

9.30 Jablonec
14.00 Rýnovice

6. neděle velikonoční
Sk 15,1–2.22–29; Žl 67(66);
Zj 21,10–14.22–23; Jan 14,23–29

18.00 Jablonec
23. 5. Po 18.00 Jablonec

24. 5. Út 18.00 Mšeno
25. 5. St 18.00 Jablonec
26. 5. Čt 18.00 Jablonec

slavnost Nanebevstoupení Páně

27. 5. Pá 17.00 Jablonec
28. 5. So

8.00 Jablonec
16.00 Lučany
7.30 Rychnov

29. 5. Ne 9.30 Jablonec
18.00 Jablonec

7. neděle velikonoční
Sk 7,55–60; Žl 97(96);
Zj 22,12–14.16–17.20; Jan 17,20–26

30. 5. Po 18.00 Jablonec

svátek sv. Zdislavy

31. 5. Út 18.00 Mšeno

svátek Navštívení Panny Marie

LITURGICKÝ CYKLUS C
VŽDY VE ČTVRTEK A V SOBOTU OD 19 DO 20 HODIN JE V KOSTELE PŘÍLEŽITOST K TICHÉ
MODLITBĚ PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ.
KE SVATÉ ZPOVĚDI JE MOŽNÉ PŘISTOUPIT V KOSTELE OBVYKLE PŮL HODINY PŘEDE MŠÍ
SVATOU NEBO PO TELEFONICKÉ DOHODĚ KDYKOLIV.

Sešli jsme se onehdy se spolubratry kněžími a dali se do
řeči o tom, co se nás všech nejbytostněji týká – totiž o prodejích
a pronájmech, o nákladech a výnosech, o hospodárném topení
a diverzifikaci investic. Kam až oko dohlédne, zdá se být veškerý
klérus zaměstnán otázkou spásy farních účtů. Třeseme se
strachem z pekla jménem insolvence. Vyhlížíme nebe finanční
soběstačnosti farností. Zabýváme se majetkem, aby se jednou
někdo na našem místě mohl zabývat Bohem.
Jak jsme tak řečnili o dotacích a odvodech třesouce se
před strašným Dnem zúčtování, propadl jsem se náhle do sebe
a přestal na chvíli poslouchat. V tom propadlišti sebe sama na
mě číhala nenechavá myšlenka – myšlenka, že modlitba a péče
o duše je vlastně volnočasová aktivita pro faráře, kteří nemají
nějaké záživnější koníčky.
Čas strávený na kolenou zaměstnavateli vykazovat
nemusím. Nikdo po mně nežádá ani tabulku toho, kolika
pochybujícím jsem poradil, kolik neznalých poučil, kolik
zarmoucených potěšil a kolik obtížných snesl. Pokud se mi však
podaří vyvést farnost ze slzavého údolí nejistých příjmů do
království prosperity, stanu se hrdinou. Všechny teologické
otázky se nakonec scvrkly na dvě zásadní: Jak peníze ušetřit? Jak
peníze nahromadit? Pokud páterovi zůstane čas i na křesťanství,
je to jistě milé, ale rozhodně ne nezbytné, a nejspíš to svědčí
o tom, že dotyčný nemá nic pořádného na práci.
Od té doby, co mě přepadla ona děsivá myšlenka, že
k bytí úspěšným farářem není třeba ani znát ani hlásat Krista,
začínám mít o sebe i své spolubratry strach. A proto vás, drazí
farníci, zvu k záchranné misi: Otravujte své bližní, zejména své
kněžské bližní, Bohem! Chtějte po nich Trojjedinného, a chtějte
ho po sobě navzájem. Ptejte se, jak najít Pána, a doprovázejte se
v jeho hledání! Zvěte se k modlitbě, povzbuzujte se k duchovní
četbě! Zahanbujte klérus svou zbožností!
Kněží, kteří budou obklopeni lidmi hladovými po spáse,
žadonícími o zpověď, škemrajícími o eucharistii a pokládajícími
všetečné teologické dotazy, totiž budou nakonec nuceni věnovat
se třeba i spáse nesmrtelných duší. Pokud jim takto nepomůžete,
budou dělat to, co se od nich přednostněji žádá – budou
budovat ekonomicky soběstačné farnosti, třeba i bez farníků.
Budou se řídit větou, kterou Kristus nikdy neřekl: „Nejprve
hledejte všechno ostatní, a Boží království vám bude přidáno.“
P. Štěpán Smolen

BYLO
DUCHOVNÍ OBNOVA
Začátkem dubna proběhla na
faře postní duchovní obnova.
P. Tomáš Enderle k nám
promlouval na téma slov
z bohoslužby oběti: VZAL,
POŽEHNAL, LÁMAL
A DÁVAL – jak význam
těchto slov vnímat v tom, co
prožíváme v našich
konkrétních životech. Mnohé
též zaujal kázáním
o naslouchání, někteří využili
svátosti smíření. Vděčně
vzpomínáme na jeho
moudrost, nadhled i osobitý
humor.
VELIKONOČNÍ TŘÍDENNÍ
Rádi
bychom ze srdce

poděkovali všem, kteří se
obětavě podíleli svou pomocí
na přípravách i průběhu
velikonočních obřadů.
Ministrantům, hudebníkům,
všem, kdo pomohli s úklidem,
překrásnou výzdobou, ale
i těm, kdo naši farnost
podpírají modlitbou. Vše
proběhlo
důstojně
a slavnostně, vrcholem se
staly křtiny sedmi
katechumenů, z nichž někteří
byli i biřmováni. Jejich jména
jsou: Ladislava Jasanská,
Kateřina Jasanská, Tereza
Pelouchová, Tereza Eliášová,
Richard Kaiser, Viktor Mikeš
a Martin Souček. Modleme se
za ně i nadále.

BUDE
BIBLICKÁ HODINA
V pondělí 2. května bude
biblická hodina pod vedením
vězeňského kaplana Zbyňka
Pavienského od 18.30 (hned
po mši svaté).
HOVORY O VÍŘE
Ve středu 4. května po mši
svaté v 19 hodin budou
hovory o svatém Janu od
Kříže s P. Štěpánem
Smolenem.
PRVNÍ PÁTEK
Dne 6. května je první pátek
v měsíci. Bude se konat
obvyklá adorace od 9 hodin
do večerní mše svaté.
Zapisujte se, prosíme, na
jednotlivé půlhodiny.
MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY
Ministrantské schůzky budou
te nt o mě síc v pá te k
6. a 20. května po mši svaté.
ÚKLID FARY
V úterý 10. května a v úterý
24. května od 10 hodin opět
uklízíme faru. Děkujeme za
vaši pomoc.
SETKÁNÍ SENIORŮ
Setkání seniorů se uskuteční
ve středu 11. května od
16 hodin na faře. Host: paní
Balatková.
VEČERY CHVAL
Všechny srdečně zveme na
Večery chval, které se tento
měsíc konají ve středu
13. května od 19 hodin.

Přijďte chválit Boha písněmi.
POUŤ DO HEJNIC
Na sobotu 14. května
chystáme pěší pouť do
Hejnic,
kde
bude
v odpoledních hodinách
slavena mše svatá. Pokusíme
se naplánovat dlouhou
variantu pro mládež a krátkou
(nejen) pro rodiny. Více
informací bude v ohláškách
a na webu farnosti.
POZVÁNÍ NA KONCERT
V sobotu 21. května
v 15 hodin jste srdečně zváni
do kostela sv. Václava
v Rychnově u Jablonce na
koncert smíšeného pěveckého
sboru Vokál klub. Tento sbor
působí již 18 let při
Sjednocené organizaci
nevidomých a slabozrakých.
POSVÍCENÍ VE MŠENĚ
V úterý 24. května oslavíme
v kostele ve Mšeně v 18 hodin
84. výročí posvěcení kostela.
Tento kostel byl posvěcen
22. května 1938.
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Ve čtvrtek 26. května bude
slavnost Nanebevstoupení
Páně. Mše svatá se bude konat
v 18 hodin v hlavním kostele.
POUŤ V LUČANECH
V sobotu 28. května
v 16 hodin bude v Lučanech
slavena poutní mše svatá.
Zdejší kostel je zasvěcen
Navštívení Panny Marie.

OZNÁMENÍ
FARNÍ LETNÍ TÁBOR
Pro děti ve věku 6–15 let se uskuteční na faře v Osečné od
14. července do 24. července farní tábor. Cena je 3000 Kč
za dítě, sourozenecká sleva: 300 Kč za každé další dítě.
Hlavní vedoucí Jan Nepomuk Praus – 607 832 671, 725 364 025
Děti můžete již přihlašovat, na farních webových stránkách
najdete informace s odkazem na přihlášku.
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
V měsíci květnu budou po mši svaté ve všední dny májové
pobožnosti. Od Nanebevstoupení Páně, 26. května, se budeme
modlit novénu k Duchu Svatému a májové pobožnosti již
nebudou.

POZVÁNKY ODJINUD
POZVÁNKY ČKA ČESKÝ RÁJ
Letos v předvečer svatojanské pouti v pátek 13. května od
19 hodin se na rozdíl od dvou minulých let můžeme setkat
s Mons. prof. PhDr. Tomášem Halíkem, Th.D. v Městském
divadle Turnov. Zúčastní se oblíbeného pořadu O literatuře,
který již řadu let pořádá Kulturní centrum Turnov a moderuje
Petr Vizina, novinář, moderátor a spisovatel.
ČKA srdečně zve všechny věrné návštěvníky akcí ČKA i na
přednášku a následnou besedu: pplk. Mgr. Otakar Foltýn: „Proč
lidé válčí“ která se koná ve středu 25. května v 18.15 v aule
SUPŠ v Železném Brodě.
V bleskové akci s přednášejícím toto setkání domluvila v této
pohnuté době paní Dr. Lenka Bradáčová. Její neuskutečněná
přednáška bude nahrazena v červnu 2022.
Děkujeme jí a těšíme se na setkání s přednášejícím i se spoustou
posluchačů, neboť je to téma nadmíru aktuální.
POUŤ NA POUŠTI
Pozvánka na 26. obnovenou a poCovidovou svatojanskou
pouť Na Poušti:
ČKA srdečně zve na svatojánskou pouť na kostelíčku sv. Jana
Nepomuckého na Poušti v sobotu 14. května. Pouť začne
v 11 hodin slavnostní mší, kterou přijede opět sloužit P. Tomáš
Halík.
Odpoledne ve 13.30 zahrají „Matičky“ ze Semil nejmenším
dětem i dospělým už tradičně loutkovou pohádku.
Ve 14.30 zazní už 52. benefiční koncert.
Nedílnou součástí poutě bude výstava v prostorách kostelíčku
„PĚT HVĚZD NA POUŠTI“, která byla před poutí v Městské
galerii Vlastimila Rady.

BÁSNĚ
JEŽÍŠ
Bože, ať k Tobě vzplanu
láskou.
Vzplaň mě, než mi slzy
zaschnou.
Chci milovat Tě do omdlení.
Nic jinýho mi dobrý není.
Chci jen Tebe, chci Tvý nebe.
Přikřižuj mě, hned, na sebe!
Tluču, otevři mi dveře,
roztrhni ty mraky.
A miluj mě taky.

KATECHUMENI
Rodina moje nová,
na city není strohá.
Stolujem vespolek a jsi tu Ty.
Sladkými krmíš mě pocity.
Máme kliku, máme štěstí,
jsme teď Tvoje ratolesti.
Buď naší silou vlivnou,
když na nás třeba plivnou.
V Kristu jsme kamarádi,
máme Tě Bože rádi.
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