BYLO
BOŽÍ TĚLO
Ve čtvrtek 16. června jsme
oslavili slavnost Těla a Krve
Páně. V kostele plném
věřících, téměř jako v neděli
a za účasti obou kněží, jsme
po mši svaté uctili Eucharistii
v průvodu uvnitř kostela ke
čtyřem oltářům. Zapojili se též
zdatní ministranti s kadidlem
i děti, které hojně zpestřovaly
cestu před Nejsvětější Svátostí
kvě tina mi. K ostel by l
prozářen Boží přítomností
a mohli jsme opět posílit naši
víru v Ježíšovu přítomnost
v chlebu a víně.
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
V neděli 19. června přijalo
poprvé Eucharistii 20 dětí.
Pro naše rodiny i celou

farnost to byl slavný den.
Některé děti na tuto svátost
čekaly a připravovaly se již
druhý školní rok kvůli
přerušení příprav pandemií.
Modleme se za tyto děti
i nadále, aby vytrvaly
v upřímném vztahu s Ježíšem
po celý jejich život.
FARNÍ POUŤ
V neděli 26. června se konala
hlavní jablonecká pouť
k Ne jsvě tě jšímu Srdci
Ježíšovu. Po slavnostní mši
svaté s hojnou účastí lidu se
konalo venkovní poutní
agapé. Děkujeme všem, kdo
přišli, a také těm, kdo pomohli
při této milé farní akci.
Budeme rádi za vaše podněty,
co ještě na podobných
setkáních zlepšit.

BUDE
POŘAD BOHOSLUŽEB
V červenci a srpnu nebudou
nedělní odpolední mše svaté
ve 14 hodin. Místo těchto
bude po dobu prázdnin
obvyklá mše svatá v 11 hodin
v Bedřichově. Ostatní nedělní
bohoslužby budou ve stejný
čas, tedy Rychnov od 7.30,
Jablonec od 9.30 a 18 hodin.
Ve všední dny bude změna
pouze v pondělí – mše svaté
budou v 7 hodin ráno. Tento
čas se může ještě po dohodě
změnit. Pondělní večerní
bohoslužby se konat
nebudou.
Časy pravidelných bohoslužeb
se mohou, s ohledem na
personální
nouzi
o prázdninách, ještě měnit.
Prosíme, sledujte aktuální
ohlášky v kostele nebo na
webu na jednotlivé týdny.
Děkujeme za pochopení
a přejeme požehnaný letní
odpočinek.
SVATÍ CYRIL A METODĚJ
Na slavnost slovanských
věrozvěstů v úterý
5. července budou mše svaté
v 7.30 v Rychnově
a v 18 hodin ve Mšeně.
Tento den je doporučená
účast na mši svaté.
POSVÍCENÍ
V sobotu 9. července
v 16 hodin v Lučanech
oslavíme 140. výročí
posvěcení zdejšího kostela.
Další posvícenská mše svatá,

k 89. výročí posvěcení kostela,
bude v Bedřichově na konci
prázdnin, a to v neděli
28. srpna v 11 hodin.
SVATÁ ANNA
Mše svatá ke cti svaté Anny,
patronky našeho města, se
bude konat v úterý
26. července v 19 hodin,
v kostele Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova v návaznosti na
koncert k poctě svaté Anny.
Koncert začíná v 17 hodin –
viz prázdninové koncerty.
Tento den nebude mše svatá
ve Mšeně.
DOBRÁ VODA
Kaple na Dobré Vodě je
zasvěcena Nanebevzetí Panny
Marie, proto se zde bude
mimořádně konat mše svatá
v neděli 14. srpna ve
14 hodin. Jste srdečně zváni.
PRÁZDNINOVÉ KONCERTY
V kostele Navštívení Panny
Marie v Lučanech se bude
konat 5. července v 18 hodin
tradiční cyrilometodějský
koncert. V podání Petra
Graua na flétnu a Jaroslava
Nováka na kytaru zazní
sklady F. Bendy, G. Faurého,
M. Ravela, J. Nováka
a dalších. Koncert se koná za
pod por y Mě sta Lučan
a lučanské farnosti.
Dobrovolné vstupné bude
použito na pokračující opravy
lučanského kostela Navštívení
Panny Marie.

BUDE
V kostele Nejsvětější Trojice
ve Mšeně
bude koncert
19. července v 17 hodin. Jan
Žďánský – violoncello, Jiřina
Marešová – varhany.
Program: J. S. Bach,
A. Dvořák, A. Vivaldi a další.
V kostele Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova na Horním náměstí
se bude konat 26. července
v 17 hodin koncert Krása
Quartet k poctě sv. Anny,

patronky města. Program:
F. X. Richter, W. A. Mozart
a A. Dvořák.
V kostele Nejsvětější Trojice
ve Mšeně se 16. srpna
v 17 hodin uskuteční koncert
Ivana Michalovičová –
varhany, Anna Jouzová
Som merová – h ou sle.
Program: J. S. Bach,
J. Brahms, T. A. Vitali,
H. Distler.

OZNÁMENÍ
EUCHARISTICKÉ ADORACE
Během července a srpna se budou konat adorace v obvyklých
časech: každý pátek od 16 do 17 hodin, čtvrtky a soboty od
19 do 20 hodin, první pátky od 9 hodin do mše svaté. Kromě
těchto pravidelných bude možnost adorace i po většinu
všedních prázdninových dní. Přesné časy budou zveřejněny
vždy na aktuální týden v ohláškách a na webu farnosti.
PRÁCE NA OBNOVENÍ FARY
V červenci budou probíhat práce na renovaci farní kuchyně
a jídelny. Pokud budete chtít pomoci, domluvte se přímo
s P. Štěpánem Smolenem, osobně nebo telefonicky. Bude se
jednat hlavně o pomocné práce spojené s přípravou před
malováním, především škrábání zdí. Též uvítáme pomoc
s malováním samotným. Koncem srpna bychom pak chtěli
malovat vchod, chodbu a velkou spolčovnu. Bližší plán prací
ještě oznámíme. V průběhu celého léta je možné přijít pomoci
s natíráním oken. Děkujeme za každou formu pomoci. Hlaste
se, prosíme, na faře.
NÁBOŽENSTVÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23
1. stupeň ZŠ, ve čtvrtek 16.30–17.30
2. stupeň ZŠ, ve čtvrtek 15.30–16.30
děti po 1. sv. přijímání, v pátek 14.15–15.15
příprava na 1. sv. přijímání, v pátek 15.30–16.30
Od 8. třídy je mládež zvaná i na společenství mládeže v pátek
po mši svaté. Děti určitě na náboženství přihlaste, i když vám
navrhovaný termín nevyhovuje, určitě vymyslíme alternativu.
Náboženství není volnočasová aktivita, ale povinné vzdělávání,
ke kterému jste se zavázali při křtu dítěte.

VARHANY
VARHANY SE VRACÍ NA KŮR
Po dvou letech se dne 7. června vrátily z varhanářských dílen
v německém Bautzenu části varhan, odvezené k restaurování.
Dřevěné píšťaly tam byly ošetřeny proti červotoči
a renovovány, mnoho dalších dílů bylo repasováno, proběhla
výměna různých těsnění. Nejvíce času při restaurování však
potřeboval hrací stůl varhan, který byl kompletně rozebrán.
Každá klávesa, rejstříková sklopka a další ovládací díly byly
citlivě ošetřeny a hlavně vyměněny všechny opotřebované
pneumatické elementy.
Vyzvednutí hracího stolu s hmotností 700 kg zpět na kůr bylo
technickým oříškem. Při přípravě proto byla oslovena firma,
která má zkušenosti s transportem těžkých břemen a ta navrhla
Farní list – zpravodaj pro farní obvod Jablonec nad Nisou.
Redakční kruh: Jindra Drábková, Ludmila Macková, Štěpán
Pospíšil, Štěpán Smolen, Jan Suchánek, Jiří Škoda, Borek Tichý.
Za obsah odpovídá: R. D. Štěpán Smolen. Vydavatel:
Římskokatolická farnost – děkanství, Horní náměstí 12,
466 01 Jablonec nad Nisou; telefon: 483 312 327. Grafika
záhlaví: Pavel Akrman. Datum vydání: 1. 7. 2022. Sazba:
Jiří Škoda.

VARHANY
použít speciální jeřáb, který se pohybuje na pásovém
podvozku. Po proměření šíře dveří do kostela bylo jasné, že se
devítitunový minijeřáb dostane dovnitř, i když mu ve veřejích
na každé straně zůstanou necelé dva centimetry. Volba tohoto
způsobu se ukázala správnou, a tak ve dvě hodiny odpoledne
těžký stůl úspěšně dosedl na podlahu varhanního kůru.
Práce budou celé léto pokračovat sestavováním celého
nástroje, montáží opravených dílů, čištěním kovových píšťal
a jejich osazením na svá místa. Jako poslední budou z dílen
firmy Hermann Eule Orgelbau přivezeny a osazeny velké
prospektové píšťaly. Následně proběhne kompletní naladění
píšťal a intonace celého nástroje. Na tuto závěrečnou, vysoce
náročnou část celého díla, firma plánuje celý měsíc. Vše hotovo
by mělo být do letošního září, kdy je plánována dne
4. září 2022 mše svatá se svěcením opravených varhan.
Více informací, obrázků a video ze stěhování najdete na farních
stránkách.
Jiří Kreisel

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI JABLONEC
PŘÍJMY LEDEN – KVĚTEN
Sbírky ……………………………………………….... 153 tis.
Dary běžné ……………………………………………. 93 tis.
Dary na opravy ………………………………………... 42 tis.
Dary na mzdy …………………………………………. 65 tis.
Dary na ubytování Ukrajinců ………………………….. 40 tis.
Příjmy z nájmů ………………………………………. 341 tis.
VÝDAJE LEDEN – KVĚTEN
Zálohové platby za elektřinu …………………………... 66 tis.
Zálohové platby za plyn ……………………………….. 97 tis.
Zálohové platby za vodu ……………………………… 23 tis.
Náklady na mzdy ……………………………………… 45 tis.
Potřeby k bohoslužbám a drobný materiál ………..…… 46 tis.
Odpady, telefon, zabezpečení …………………………. 17 tis.
Opravy ………………………………………………... 51 tis.
VYSVĚTLENÍ K HOSPODAŘENÍ FARNOSTI
Uvedené údaje berte jako orientační náhled. Například za
energie zaplatí farnost po vyúčtování zcela jistě více, než jsou
uvedené zálohy, celkové předpokládané náklady na elektřinu
a plyn pro letošní rok jsou 432 tisíc korun. Dále z nájemného
každá farnost platí povinné odvody ve výši 35 % biskupství.
Za jakékoliv vaše dary velice děkujeme. V minulosti byly
střádány především na opravu kostela, díky nim máme teď
kostel v dobrém stavu. Aktuálně jsme v situaci, kdy jsme
nuceni kvůli prudkému nárůstu cen energií jednak spořit na
jejich úhradu a jednak zvážit další investice v souvislosti
s šetřením energií. V první řadě bude třeba na faru pořídit
nové, úspornější, plynové kotle. Výhledově nás totiž čeká
zhruba padesátiprocentní navýšení nákladů na elektřinu a plyn
v roce 2023. Plánovaná renovace interiéru fary, která se již
rozbíhá, bude financována z mimořádných darů a také
z příspěvku z biskupství. Věříme, že díky vaší štědrosti
a pomoci bude pastorační činnost naší farnosti i v této nelehké
situaci nadále probíhat k Boží slávě i radosti nás všech.

PODĚKOVÁNÍ
STĚHOVÁNÍ LOUDOVÝCH
Renata a Jiří Loudovi se svými třemi dětmi se stěhují
z janovské fary, kde sedm let nejen bydleli, ale pečlivě se o faru,
kostel a okolí starali. Velký dík jim patří za to, že vytvářeli na
faře prostředí domova, byli k dispozici ubytovaným, uklízeli
a zdobili kostel. Janovská farnost se také v mnohém posunula
díky obětavé práci Jiřího Loudy v ekonomické radě. Do další
etapy života přejeme ze srdce celé rodině Boží požehnání.

Gravitační vlny
Dvakrát za sebou jsem se s úžasem vydržel dívat na více
než tříhodinovou přednášku o tom, jak se vědcům po více než
50 letech snažení podařilo 14. září 2015 detekovat gravitační
vlny vzniklé ze srážky dvou obřích černých děr v závěrečné fázi
vzájemné rotace a vzdálených od nás 1,2 miliardy světelných let,
která se odehrála právě před 1,2 miliardami let. Tisíce fyziků,
vědců, techniků, matematiků, počítačových a dalších odborníků
v mnoha oblastech po dlouhá desetiletí na celém světě pracovaly
na tom, jak vymyslet, vyrobit, zdokonalit a vyladit zařízení, která
dokáží měřit s nepředstavitelnou citlivostí téměř 10-22 (deset na
minus dvacátoudruhou, tedy česky s přesností 0,000 000 000
000 000 000 01 %).
Dvě ramena těchto zařízení, která jsou na sebe kolmá,
měří asi 4 kilometry. Výsledky měření, které byly čtyři měsíce
zpracovávány, ověřovány a připravovány k prezentaci, opět
potvrdily platnost teorie relativity, kterou Albert Einstein
formuloval před 100 lety. Ony dvě černé díry (tedy objekty
největšího možného zhuštění hmoty, z nichž nemůže uniknout
žádné světlo, a proto jsou „černé“ – neviditelné, ale vyznačují se
velikou gravitační silou) se srazily přesně tak, jak bylo výpočty
předpokládáno. Gravitační vlna se totiž nejen šíří rychlostí
světla, ale současně nepatrně deformuje prostor, tedy mění
vzdálenosti mezi pevnými tělesy.
Změřená gravitační vlna přesně odpovídala teorii. Navíc
tato srážka proběhla jen nedlouho po té, co se měřicí zařízení
s onou dostatečnou přesností podařilo zprovoznit. Vlastní
měření trvalo jen několik desetin vteřiny, byly detekovány pouze
poslední čtyři oběhy. Nadšení a úžas vědců byly přímo
hmatatelné, ale rovněž obavy, aby v měření a výpočtech nebyly
chyby. Spočítali i hmotnosti obou černých děr před srážkou
(dohromady 65 hmotností našeho Slunce), hmotnost po srážce
(62 Sluncí) i velikost vyzářené energie vzniklé srážkou (3 Slunce).
Protože gravitační vlny byly detekovány u dvou od sebe
vzdálených zařízeních, dokázali vědci spočítat i směr, z kterého
vlny přišly.
Kdo chce, může (navzdory pozemským starostem) jen
s úžasem přemýšlet o nekonečných vzdálenostech, časech,
hmotách, přírodních zákonech, propojenosti celého vesmíru,
dotýkat se toho, co nás přesahuje, téměř nekonečna, třeba při
pohledu na Mléčnou dráhu na noční letní obloze.
Jan Suchánek

POŘAD BOHOSLUŽEB ČERVENEC

POŘAD BOHOSLUŽEB SRPEN

1. 7. Pá 17.00 Jablonec

1. 8. Po 7.00

Jablonec

8.00 Jablonec

2. 8. Út 18.00

Mšeno

16.00

3. 8. St 18.00

Jablonec

4. 8. Čt 18.00

Jablonec

5. 8. Pá 17.00

Jablonec

8.00

Jablonec

16.00

Lučany

7.30

Rychnov

9.30

Jablonec

2. 7. So

Lučany

7.30 Rychnov
14. neděle v mezidobí
9.30 Jablonec
Iz 66,10–14c; Žl 66,1–3a.4-5.6–7a.16+20;
3. 7. Ne
11.00 Bedřichov
Gal 6,14–18; Lk 10,1–12.17–20
18.00 Jablonec
4. 7. Po 7.00 Jablonec
5. 7. Út

7.30 Rychnov
18.00

Mšeno

6. 8. So

památka sv. Prokopa, opata
slavnost sv. Cyrila a Metoděje

7. 8. Ne

11.00 Bedřichov

památka sv. Alfonsa Marie z Liguori

památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

svátek Proměnění Páně

19. neděle v mezidobí
Mdr 18,6–9; Žl 33,1+12.18–19.20+22;
Žid 11,1–2.8–19; Lk 12,32–48

6. 7. St 18.00 Jablonec

18.00

Jablonec

7. 7. Čt 18.00 Jablonec

8. 8. Po 7.00

Jablonec

památka sv. Dominika, kněze

8. 7. Pá 17.00 Jablonec

9. 8. Út 18.00

Mšeno

svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže

8.00 Jablonec

10. 8. St 18.00

Jablonec

svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

16.00

11. 8. Čt 18.00

Jablonec

památka sv. Kláry, panny

12. 8. Pá 17.00

Jablonec

9. 7. So

Lučany

7.30 Rychnov
15. neděle v mezidobí
Dt 30,10–14; Žl 69,14+17.30–31.36ab+37;
10. 7. Ne
11.00 Bedřichov
Kol 1,15–20; Lk 10,25–37
18.00 Jablonec
9.30 Jablonec

11. 7. Po 7.00 Jablonec
12. 7. Út 18.00

13. 8. So

svátek sv. Benedikta, opata

Mšeno

Rychnov

9.30

Jablonec

18.00

Jablonec
Jablonec

8.00 Jablonec

16. 8. Út 18.00

Mšeno

16.00

17. 8. St 18.00

Jablonec

18. 8. Čt 18.00

Jablonec

19. 8. Pá 17.00

Jablonec

8.00

Jablonec

16.00

Lučany

7.30

Rychnov

9.30

Jablonec

památka sv. Bonaventury, biskupa

Lučany

7.30 Rychnov
9.30 Jablonec
11.00 Bedřichov

16. neděle v mezidobí
Gn 18,1–10a; Žl 15,2–3a.3b–4.5bc;
Kol 1,24–28; Lk 10,38–42

18.00 Jablonec

20. 8. So

18. 7. Po 7.00 Jablonec
19. 7. Út 18.00

Mšeno

21. 8. Ne

20. 7. St 18.00 Jablonec
21. 7. Čt 18.00 Jablonec
22. 7. Pá 17.00 Jablonec
8.00 Jablonec
16.00

Lučany

7.30 Rychnov
24. 7. Ne

7.30

15. 8. Po 7.00

15. 7. Pá 17.00 Jablonec

23. 7. So

Lučany

14.00 Dobrá Voda

14. 7. Čt 18.00 Jablonec

17. 7. Ne

Jablonec

14. 8. Ne 11.00 Bedřichov

13. 7. St 18.00 Jablonec

16. 7. So

8.00
16.00

9.30 Jablonec
11.00 Bedřichov
18.00 Jablonec

svátek sv. Marie Magdalény
svátek sv. Brigity, řeholnice

17. neděle v mezidobí
Gn 18,20–32;
Žl 138,1–2a.2bc+3.6–7ab.7c–8;
Kol 2,12–14; Lk 11,1–13

11.00 Bedřichov
18.00

Jablonec

22. 8. Po 7.00

Jablonec

23. 8. Út 18.00

Mšeno

24. 8. St 18.00

Jablonec

25. 8. Čt 18.00

Jablonec

26. 8. Pá 17.00

Jablonec

8.00

Jablonec

16.00

Lučany

27. 8. So

25. 7. Po 7.00 Jablonec

svátek sv. Jakuba, apoštola

7.30

Rychnov

26. 7. Út 19.00 Jablonec

památka sv. Jáchyma a Anny

9.30

Jablonec

27. 7. St 18.00 Jablonec
28. 7. Čt 18.00 Jablonec
29. 7. Pá 17.00 Jablonec
30. 7. So

11.00 Bedřichov
18.00

Jablonec

29. 8. Po 7.00

Jablonec

8.00 Jablonec

30. 8. Út 18.00

Mšeno

16.00

31. 8. St 18.00

Jablonec

Lučany

7.30 Rychnov

31. 7. Ne

památka sv. Marty, Marie a Lazara

28. 8. Ne

9.30 Jablonec

11.00 Bedřichov
18.00 Jablonec

18. neděle v mezidobí
Kaz 1,2; 2,21–23;
Žl 90,3–4.5–6.12–13.14.17;
Kol 3,1–5.9–11; Lk 12,13–21

20. neděle v mezidobí
Jer 38,4–6.8–10; Žl 40,2.3.4.18;
Žid 12,1–4; Lk 12,49–53

slavnost Nanebevzetí Panny Marie

památka sv. Bernarda, opata

21. neděle v mezidobí
Iz 66,18–21; Žl 117,1.2;
Žid 12,5–7.11–13; Lk 13,22–30
památka Panny Marie Královny
svátek sv. Bartoloměje, apoštola

památka sv. Moniky
22. neděle v mezidobí
Sir 3,19–21.30–31;
Žl 68,4–5ac.6–7ab.10–11;
Žid 12,18–19.22–24a; Lk 14,1.7–14
památka umučení sv. Jana Křtitele

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.

