POŘAD BOHOSLUŽEB
1. 6. St 18.00 Jablonec
2. 6. Čt 18.00 Jablonec

3. 6. Pá 17.00 Jablonec
4. 6. So

památka sv. Justina, mučedníka

památka sv. Karla Lwangy
a druhů, mučedníků

8.00 Jablonec
16.00 Lučany
7.30 Rychnov

5. 6. Ne

slavnost Seslání Ducha svatého
Sk 2,1–11; Žl 104,1ab+24ac.29bc–30.31+34;
14.00 Nová Ves
Řím 8,8–17; Jan 14,15–16.23b–26
18.00 Jablonec
9.30 Jablonec

6. 6. Po 18.00 Jablonec

památka Panny Marie, Matky církve

7. 6. Út 18.00 Mšeno
8. 6. St 18.00 Jablonec
9. 6. Čt 18.00 Jablonec

svátek Ježíše Krista, nejvyššího
a věčného kněze

10. 6. Pá 17.00 Jablonec
11. 6. So

8.00 Jablonec
16.00 Lučany

Jablonec poutním místem?
památka sv. Barnabáše, apoštola

7.30 Rychnov
12. 6. Ne

9.30 Jablonec
14.00

Rádlo

slavnost Nejsvětější Trojice
Př 8,22–31; Žl 8,4–5.6-7.8-9; Řím 5,1–5;
Jan 16,12-15

18.00 Jablonec
13. 6. Po 18.00 Jablonec

památka sv. Antonína z Padovy

14. 6. Út 18.00 Mšeno
15. 6. St 18.00 Jablonec
16. 6. Čt 18.00 Jablonec

slavnost Těla a Krve Páně

17. 6. Pá 17.00 Jablonec
18. 6. So

8.00 Jablonec
16.00 Lučany
7.30 Rychnov

19. 6. Ne

9.30 Jablonec
14.00

Janov

12. neděle v mezidobí
Zach 12,10–11; Žl 63,2.3–4.5–6.8– 9;
Gal 3,26–29; Lk 9,18–24

18.00 Jablonec
20. 6. Po 18.00 Jablonec
21. 6. Út 18.00 Mšeno

památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

22. 6. St 18.00 Jablonec
23. 6. Čt 18.00 Jablonec
24. 6. Pá 17.00 Jablonec

25. 6. So

8.00 Jablonec
16.00 Lučany

slavnost sv. Jana Křtitele

památka Neposkvrněného Srdce
Panny Marie

13. neděle v mezidobí
1 Král 19,16b.19–21; Žl 16,1–2a+5.7–8.9–
9.30 Jablonec
10.11; Gal 5,1.13–18; Lk 9,51–62
26. 6. Ne
9.30
slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
14.00 Rýnovice
Ez 34,11–16; Žl 23,2–3a.3b–4.5.6;
18.00 Jablonec
Řím 5,5–11; Lk 15,3–7
7.30 Rychnov

27. 6. Po 18.00 Jablonec
28. 6. Út 18.00 Mšeno

památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

29. 6. St 18.00 Jablonec

slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

30. 6. Čt 18.00 Jablonec

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.

Přemítal jsem, čím naši živou farnost ještě více oživit. I napadlo
mě, že nejoživenější místa v církvi, bývají ta poutní. Těší se
čilému ruchu, přísunu finančních prostředků a monumentálním
stavbám. Jak však proměny dosáhnout? Přišel jsem na tři
strategie:
A) Mezi poutními místy zvláště vynikají ta mariánská. Snad by
stačilo přesvědčit Pannu Marii k zjevení. Potíž je však v tom, že
Matka Boží se nejraději ukazuje nevzdělaným pasáčkům, jichž je
v naší vlasti, s ohledem na vysokou úroveň gramotnosti a na
průmyslovou orientaci hospodářství, nedostatek. Nicméně
pokud by někdo z vás, drazí farníci, byl ochoten počít dítě, upřít
mu školní docházku, pořídit mu pastvinu a brav, dát mu do ruky
růženec a čekat, byl bych mu jménem budoucích poutníků
vděčný.
B) Druhým řešením by bylo obstarat farnosti mučedníka,
k jehož ostatkům by pak přicházely zástupy. Ani to však dnes
není jenom tak. Katolíků, kteří by se jako sv. Ignác z Antiochie
těšili, až budou k slávě Boží drceni zuby šelem, bývá dnes spíš
poskrovnu. A nedostatkovým zbožím jsou i mučitelé. Každý si
u nás může plácat, co chce, a nikdo ho pro ty řeči v kotli loje
neuškvaří. Pokud byste v sobě však mučednickou touhu
postřehli a našli ve svém okolí souseda, jenž by si vás rád
umučil, neváhejte. Jen je třeba dát pozor, aby vás dotyčný
odrovnal skutečně pro víru a nikoliv pro ty dva metry čtvereční
zahrady, které mu už deset let zabíráte. Také, prosím, dbejte na
to, aby byl při vašem umučování užit předmět, který netřímají
jako atribut již zástupy světců před vámi. Nevhodné jsou
například meče. Výtečným řešením by naopak bylo hrablo na
sníh, jež by ladilo i se severským místem skonu.
C) Poslední možností je stát se vyznavačem, tedy světcem
neumučeným, jenž však vyniká láskou k Bohu a bližním. Je to
sice o něco méně bolestivé, než se stát pokrmem lvů,
nevýhodou takového procesu však je, že trvá dlouho. Je-li vám
například patnáct a plánujete-li být dlouhověcí, jste pro náš účel
nepoužitelní. Přesto vás prosím, abyste se snažili umřít svatí,
nebo aspoň v pověsti svatosti. Čím více želízek v ohni budeme
mít, tím větší naděje je, že někdo z nás rozšíří řady zemských
patronů ve svatováclavském chorálu.
Pomozte i vy, aby byly z Jablonce do dvaceti let druhé Lurdy
nebo druhý Ars. Zvolte si sami, zda se míníte stát spíše
primitivním pastevcem, bytostí umučenou pomocí frézy na sníh,
anebo někým, kdo jde každý měsíc ke zpovědi. Kéž však nikdo
nezůstane v tomto velkém úsilí o přestavbu stranou!
První div pro budoucí poutní místo už máme: Nedávno jeden
čtyřletý farník prosil Pána, aby se jeho bráška narodil v den
svých narozenin. A prosba byla vyslyšena! Zázrak už tedy je.
Chybí nám jen světec.
P. Štěpán Smolen

BYLO
FARNÍ POUŤ DO HEJNIC
V sobotu 14. května se vydalo
pěšky celkem 38 poutníků
k Panně Marii, prostřednici
všech milostí, do Hejnic.
Putovali jsme ve dvou
skupinách. Zcela neplánovaně
jsme se během poutě potkali,
pokračovali částspolečně
a pomodlili se slavný růženec.
Naším cílem byla mše svatá
v bazilice. Skupinka mládeže,
která šla delší trasu, si ji ještě
prodloužila a měla zpoždění,

ale nakonec jsme se všichni
šťastně
shledali
v Hejnicích. Do mše svaté,
kterou pro nás sloužil
P. Štěpán Smolen, jsme
přinesli Pánu své radosti
i starosti, blízké, za které jsme
putovali i celou naši farnost.
Poutě v kratší verzi se
účastnily také rodiny. Děti si
přišly na své i díky hrám, které
je i při únavě ke konci poutě
udržely v dobré náladě. Díky
patří organizátorům a těšíme
se na další pouť!

BUDE
HOVORY O VÍŘE
Přijďte poznat blíže svatého
Ignáce z Loyoly ve středu
1. června po mši svaté
v 19 hodin s P. Štěpánem
Smolenem.
PRVNÍ PÁTEK
Dne 3. června 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
3. a 17. června po mši svaté.
SVATODUŠNÍ ADORACE
Před slavností Seslání Ducha
Svatého, v sobotu 4. června
od 19 hodin, zveme na
svatodušní adoraci. Chvíle
před Nejsvětější Svátostí
budou obohaceny o liturgické
texty a písně k Duchu
Svatému.
BIBLICKÁ HODINA
V pondělí 6. června bude
biblická hodina od 18.30
(hned po mši svaté). Vede
vězeňský kaplan Zbyněk
Pavienský.
ÚKLID FARY
V úterý 7. června a v úterý
21. června opět uklízíme faru.
Děkujeme za vaši pomoc.
SETKÁNÍ SENIORŮ
Setkání seniorů se uskuteční

ve středu 8. června od
16 hodin na faře. Hostem
bude paní Kálalová.
VEČERY CHVAL
Všechny srdečně zveme na
Večery chval, které se tento
měsíc konají ve středu
8. června od 19 hodin.
Přijďte chválit Boha písněmi.
PÁN PRSTENŮ NA FAŘE
Od pátečního večera
10. června do sobotního
večera 11. června bude na
faře promítán film Pán
prstenů, který byl natočen na
motivy knihy katolického
spisovatele J. R. R. Tolkiena.
Na tuto akci zveme zejména
mládež. Kromě vlastního
promítání a diskuse
o křesťanském rozměru díla
bude na programu také
společné stolování a modlitba.
TĚLO A KREV PÁNĚ
Ve čtvrtek 16. června
od 18 hodin bude slavnostní
mše svatá, která bude
zakončená průvodem
s Nejsvětější Svátostí ke
čtyřem oltářům uvnitř kostela.
Večerní eucharistická adorace
tento čtvrtek již nebude.
CELONOČNÍ ADORACE
V pátek 24. června bude po
mši svaté zahájena celonoční
eucharistická adorace před
slavností Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova. Končit bude ranní
mší svatou následující sobotu
v 8 hodin.
OZNÁMENÍ

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY FARNOSTI
Naše stránky se rychle plní informacemi a jsou živým
doplněním farního listu. Velkou a hlavně praktickou výhodou
stránek je jejich přehledné zobrazení i na displejích mobilních
telefonů nebo na tabletech. Stránky se totiž přeskládají tak, že je
i na těchto přístrojích jejich obsah dobře čitelný. Snadno se tak
rychle můžete podívat, kde je například aktuální nedělní
odpolední mše. Pod týdenním pořadem bohoslužeb jsou vždy
také vypsány ohlášky, důležité informace o dění ve farnosti.

OZNÁMENÍ
Pokud Vám tedy v kostele nějaká informace unikla, tady ji
najdete – a to i v archivu předešlých týdnů. Měsíční přehled
o dění ve farnosti je přehledně zobrazen po kliku na
„Kalendář“, kde můžete rychle projít budoucí i minulé měsíce.
Hezky se také plní zajímavostmi a pozvánkami „Blog“. Protože
článků rychle přibývá, hodí se možnost vybrat si „Kategorii“,
a tím se rychleji dostat k tématu, které Vás zajímá. U některých
článků jsou i zajímavé fotografie – například v kategorii „dějiny
farnosti“. Brzy se jistě začne plnit i „Galerie“, která bude
dokumentovat dění ve farnosti i obrazem. Na stránkách jsou
samozřejmě také ke stažení aktuální i archivní „Farní listy“,
které si můžete vytisknout. Nabídku stránek uzavírají všechny
důležité informace o farnosti, které naleznete po kliknutí na
„Kontakt“.
V případě, že máte čas, je ve spodní části stránky praktický
rozcestník „Užitečné odkazy“, který Vás nasměruje na další
zajímavé a podnětné informace.
Jiří Kreisel
VARHANY – DRUHÁ ETAPA OPRAV
V pondělí 16. května byly v kostele zahájeny další práce na
opravě varhan. Dosud téměř vše probíhalo ve varhanářské dílně
firmy Hermann Eule v Bautzen. Kompletně restaurovaný hrací
stůl varhan bude zpět do kostela dovezen 7. června. Zde
proběhne náročná akce – nastěhování varhanního stolu nahoru
na kůr. Prosíme o podporu modlitbou za zdárný průběh nejen
tohoto obtížného stěhování, ale celého projektu druhé etapy
oprav, abychom mohli začátkem září společně prožít slavnostní
zahájení provozu a rozezvučení varhan po téměř tříleté odmlce.

POZVÁNKY ODJINUD
POZVÁNKA ČKA ČESKÝ RÁJ
ČKA Český ráj srdečně zve na přednášku a besedu s vrchní
státní zástupkyní v Praze paní JUDr. Lenkou Bradáčovou,
Ph.D. (Ne)srozumitelná justice ve středu 15. června v 18.15,
KC Kino v Železném Brodě.
NOC KOSTELŮ
PROGRAM NOCI KOSTELŮ
Jarmark na Horním náměstí od 14 do 17 hodin mezi kostelem
a farou (hudba, dílničky, výstava, ...) pořádá Jablonecká
ekumena.
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v 17 hodin mše svatá,
18–20 hodin bude přístupný kůr s prohlídkou montáže varhan,
možnost individuální prohlídky s informacemi k 90. výročí
posvěcení kostela, možnost ztišení a modlitby.
Kostel Seslání Ducha Svatého v Rýnovicích – otevřeno
18 až 20.30, od 18.30 se můžete těšit na vystoupení pěveckého
sboru „MyJenNěkdy“.
Kostel sv. Václava v Rychnově v 17 hodin zahájení zvoněním
nového zvonu, 17–18.50 otevřeno s možností výstupu na věž,
19–20 hodin koncert Iuventus Gaude!, 20.30 uzavření kostela.

POUTNÍ SLAVNOSTI V ČERVNU
Rýnovice – Seslání Ducha Svatého, neděle 5. června ve
14 hodin
Bedřichov – sv. Antonína Paduánského, sobota 11. června
v 11 hodin
Rádlo – Nejsvětější Trojice, neděle 12. června ve 14 hodin
Mšeno – Nejsvětější Trojice, úterý 14. června v 18 hodin
Janov – sv. Jana Křtitele, sobota 19. června ve 14 hodin
Jablonec – Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, neděle 26. června
v 9.30, po mši svaté agapé.
Farní list – zpravodaj pro farní obvod Jablonec nad Nisou.
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