POŘAD BOHOSLUŽEB
1. 11. Út

2. 11. St

7.00 Jablonec
18.00 Mšeno

7.00 Jablonec
18.00 Jablonec

slavnost všech svatých

vzpomínka na všechny věrné zemřelé

3. 11. Čt 18.00 Jablonec
4. 11. Pá 17.00 Jablonec památka sv. Karla Boromejského, biskupa
5. 11. So

8.00 Jablonec
16.00 Lučany
7.30 Rychnov

6. 11. Ne 9.30 Jablonec
18.00 Jablonec

32. neděle v mezidobí
2 Mak 7,1–2.9–14; Žl 17,1.5–6.8+15;
2 Sol 2,16–3,5; Lk 20,27–38

7. 11. Po 7.00 Jablonec
8. 11. Út 18.00 Mšeno
9. 11. St 18.00 Jablonec

svátek Posvěcení lateránské baziliky
památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele
10. 11. Čt 18.00 Jablonec
církve
11. 11. Pá 17.00 Jablonec
památka sv. Martina, biskupa
12. 11. So

8.00 Jablonec
16.00 Lučany

památka sv. Josafata, biskupa
a mučedníka

7.30 Rychnov
13. 11. Ne

9.30 Jablonec
14.00

Rádlo

33. neděle v mezidobí
Mal 3,19–20a; Žl 98,5–6.7–8.9;
2 Sol 3,7–12; Lk 21,5–19

18.00 Jablonec
14. 11. Po 7.00 Jablonec
15. 11. Út 18.00 Mšeno
16. 11. St 18.00 Jablonec
17. 11. Čt 18.00 Jablonec

památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

18. 11. Pá 17.00 Jablonec

19. 11. So

8.00 Jablonec
16.00 Lučany
7.30 Rychnov

20. 11. Ne

9.30 Jablonec
14.00

Janov

slavnost Ježíše Krista Krále
2 Sam 5,1–3; Žl 122,1.2.4.5; Kol 1,12–20;
Lk 23,35–43

18.00 Jablonec
21. 11. Po 7.00 Jablonec
22. 11. Út 18.00 Mšeno

památka Zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě
památka sv. Cecílie, panny a mučednice

23. 11. St 18.00 Jablonec
24. 11. Čt 18.00 Jablonec

památka sv. Ondřeje Dung Laca a druhů

25. 11. Pá 17.00 Jablonec

mše se sv. Krescencií

26. 11. So

8.00 Jablonec
16.00 Lučany

7.30 Rychnov
27. 11. Ne

9.30 Jablonec
14.00 Rýnovice

1. neděle adventní
Iz 2,1–5; Žl 122,1–2.(4–5.6–7.)8–9;
Řím 13,11–14; Mt 24,37–44

18.00 Jablonec
28. 11. Po 6.00 Jablonec
29. 11. Út 18.00 Mšeno
30. 11. St 6.00 Jablonec

svátek sv. Ondřeje, apoštola

LITURGICKÝ CYKLUS C
KE SVATÉ ZPOVĚDI JE MOŽNÉ PŘISTOUPIT V KOSTELE OBVYKLE PŮL HODINY PŘEDE MŠÍ
SVATOU NEBO PO TELEFONICKÉ DOHODĚ KDYKOLIV.

Zbytečné varhany
Trvalo to pět let, stálo to šest milionů a k čemu to
všechno bylo? Copak by nám nestačily elektrické klávesy za
pár tisíc? Yamaha by se pěkně píchla do elektřiny a
o doprovod ke mši by bylo postaráno. K ladění kláves by
nebylo nutno přizývat Turkyni a Jihokorejce, odpadlo by
piplání se s dvěma a půl tisícem píšťal a stěhování
skorotunové mašiny z kostela a zase zpátky. Nebylo by se
muselo prosit o příspěvky na městě a kraji, u bohatých
mecenášů i mezi prostým lidem. Někteří farníci by lépe a déle
spali. Stálo nám to všechno za to?
Z hlediska úspornosti, užitečnosti, praktičnosti a jiných
rozumností jsou varhany skutečně monstrózní omyl. Je to věc
rozložitě hmotná, zoufale se nehodící do naší virtuální doby.
Homo je dnes přece více sapiens než kdy dřív a místo píšťalovité
obludy na kůru mu postačí sluchátko v uchu.
Ale jak to, že současný sapiens právě ve chvíli, kdy
přestal plýtvat silou na nesmysly a naplno se soustředil na
rozvoj svého blahobytu, produkuje věci převážně ohyzdné,
zatímco dokud na sebe sama zapomínal a soustředil se na
oslavu Stvořitele, padaly z něj kantáty a katedrály?
Kostel čnící nad Jabloncem a tisíce nepraktických
píšťal v jeho útrobách připomínají člověku (možná i trochu
vyčítavě), že je víc než jen zvířátkem, co stráví své dny
obstaráváním slasti pro sebe a své nejbližší a potom prostě
zhyne. Jsme tvory, kteří ze sebe vydávají to nejlepší právě ve
chvíli, kdy sebe sama překročí směrem k Pánu. Středověký
člověk možná vyléval splašky na ulici, ale také vlastníma
rukama vystavěl katedrálu v Chartres. Současník má sice
splachovací klozet, ale postaví nanejvýš tak Central nebo
nějaký z těch zaměnitelných, nebetyčných kvádrů z oceli a ze
skla, které dnes obvykle okupují jádra velkoměst.
Varhany jsou vrcholným projevem západní civilizace,
vyjádřením její (někdejší) ochoty bláznit pro Hospodina. Při
jejich stavbě se snoubí důvtip stovky různých oborů, aby
nakonec vznikla krása tak zbytečná, tak plýtvavá jako gesto
svaté Magdaleny, která Pána pomazala z nádoby
drahocenného nardu, místo aby (jak ji Jidáš napomínal) olej
prodala a výtěžek rozdala chudým. Jaká radost mít v kostele
tak zbytečný zvukostroj. Sama jeho existence je aktem
adorace. Kéž se jeho zvukem necháme ponoukat k plýtvání
sebou samým pro Krista.
Štěpán Smolen

BYLO
VÍKEND OTCŮ S DĚTMI
Když jsem ve farnosti
vyrůstal, zaslechl jsem pár
super příběhů o tom, jak děti
trávily víkend jenom s otci.
Dal jsem si malý slib, že až
budu mít své děti… Bylo
nebylo a přišel onen čas
myšlenku oprášit, covidem
pozdržet a pak realizovat,
pět statečných otců se vydalo
do nitra Lužických hor na
chatu do Trávníků.
Vybavenost chaty nám
poskytla bezproblémové

útočiště na víkend plný deště.
Hned první den došlo k té
očekávané úžasné věci a to
k sblížení dětí s dětmi a otců
s otci. Druhý den jsme
prozkoumali podzemí bývalé
nacistické továrny a později
skladu PHM ve vesničce
Jánská. Poslední den jsme si
užili super výlet, zakončený
dvojitou duhou, na jejímž
konci jsme se rozloučili a řekli
si, že na jaře jedeme znovu.
Díky všem za nenucený
a pohodový víkend!
Ladislav Novák

BUDE
RORÁTY
VARHANY – KONCERT
V době adventní budou ranní V úterý 8. listopadu
mše svaté ke cti Panny Marie v 18 hodin, bude pořádán
každ é pond ělí, s tře d u velký koncert varhanní hudby,
a sobotu, vždy v 6 hodin ráno. na kterém bude účinkovat
T í m n a s t a n e z m ě n a Přemysl Kšica, působící jako
pravidelných ranních adorací, v a r h a n í k v k o s t e l e
které budou na mši svatou sv. Mikuláše na Malé Straně.
navazovat. Ranní adorace Spoluúčinkovat
bude Jiří
budou tedy pondělky, středy Pohnán na žesťové nástroje.
a soboty v adventu od 6.30 do DUŠIČKY A ODPUSTKY
7.30. (Mše svaté v pondělí
Připomínáme možnost získání
v 7 hodin, ve středu
v 18 hodin a v sobotu plnom oc ný c h od pustků
v období od 1. listopadu do
v 8 hodin během adventu
8. listopadu. K získávání je
nebudou.)
nutné být ve stavu milosti
HOSPIC SV. ZDISLAVY
Boží posvěcující (bez těžkého
Srdečně Vás zveme ve středu h ř í c h u ) . V e d n e c h
2. listopadu od 18.45 na faru 1. listopadu (odpoledne)
na krátké povídání o Hospici a 2. listopadu (celý den) lze
sv. Zdislavy, který pečuje z í s k a t t y t o o d p u s t k y
o těžce nemocné a umírající. návštěvou kostela se svatým
Paní Marie Rissová přiblíží přijímáním, modlitbou Páně,
služby, které hospic nabízí. vyznáním víry a modlitbou na
Budete mít prostor zeptat se úmysl Svatého otce. V ostatní
na vše, co Vás zajímá ohledně dny při návštěvě hřbitova,
hospicové péče.
modlitbou zde (alespoň
v duchu) za duše v očistci a na
SLAVNOST – VELKÝ ÚKLID
úmysl Svatého otce.
Na sobotu 5. listopadu ve
Pro získání je nutné, vedle
14 hodin je naplánován velký
výše řečeného, svátost smíření
úklid před slavností posvěcení
v okruhu maximálně dvou
opravených varhan. Přijďte
týdnů, mít úmysl odpustek
p om oc i k o ste l uk lid it
zí ska t, ne mí t za lí be ní
a zkrášlit.
v žádném hříchu, svaté
VARHANY – POSVĚCENÍ
přijímání, modlitba na úmysl
Varhany nám poprvé naplno Svatého otce a modlitba za
zahrají při nedělní mši svaté duše v očistci.
6. listopadu v 9.30, kdy Mše svaté 2. listopadu budou
budou
p o s v ě c e n y v 7 hodin ráno a 18 hodin
litoměřickým biskupem Mons. večer v hlavním kostele.
Jane m Baxantem. Mši V sobotu 5. listopadu
doprovodí na varhany skvělá v 10 hodin bude společná
varhanice Jiřina Marešová, pobožnost na hřbitově.
působící na pražských POSVÍCENÍ V RÁDLE
univerzitách i kostelních
V neděli 13. listopadu, při
kůrech.
mši svaté ve 14 hodin,
oslavíme v Rádle 90. výročí
posvěcení kostela.

PRAVIDELNÉ
KATOLICTVÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ
Jednou za čtrnáct dní se ve čtvrtek od 16.30 do 17.30 konají na
faře setkání kněze nejen s nově pokřtěnými. Listopadová témata
jsou: 3. listopadu – pokračování tématu Církevní hierarchie, co
to je a jak se v tom vyznat, 24. listopadu – Mariánská zjevení.
Všichni zájemci jsou zváni.
MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY
V listopadu budou ministrantské schůzky v pátek 4. listopadu
a 18. listopadu po mši svaté.
SETKÁNÍ SENIORŮ
Ve středu 9. listopadu bude setkání seniorů v 16 hodin na faře.
Hostem bude Olinka Valentová a téma Popelka Nazaretská.
VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Pokračování cyklu přednášek Neřesti pátera Smolena bude tyto
středeční večery: 9. listopadu – Závist, 16. listopadu – Lenost,
23. listopadu – Marnivost, 30. listopadu – Pýcha. Jste zváni od
18.45 hodin na faru.
PRAVIDELNÝ ÚKLID FARY
Na faře budeme v listopadu uklízet v úterý 8. listopadu
a 22. listopadu. Přijďte pomoci. Děkujeme.
OZNÁMENÍ
PRÁCE POKRAČUJÍ
Na faře se dále pracuje, nyní především na úpravách suterénu.
U spodního vchodu byla postavena stěna s vchodovými dveřmi,
aby do fary skrze mříž a slabé dveře nevnikal chlad. Dále se
připravují prostory pro stěhování Vydavatelství IN do suterénu.
Proběhl úklid nepotřebných věcí z krypty. Do společenské
místnosti byly pořízeny obrazy – zarámované nákresy vitráží.
PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
Naše farnice, právnička Ladislava Jasanská, nabízí farníkům
zdarma právní poradenství, a to vždy ve středu od 9 do
11 hodin na faře. Zájem je třeba oznámit předem nejpozději
v pondělí daného týdne na e-mail: ladislava@jasanska.com

SVATÁ KRESCENCIE
MŠE SE SVATOU KRESCENCIÍ
Od roku 2015 si v naší farnosti každoročně připomínáme
sv. Krescencii (1682–1744), františkánku z Kaufbeuren. Tehdy
jsme při společné akci v Neugablonz dostali její obraz. Od roku
2017 při příležitosti našich mší tiskneme i pamětní obrázky. Její
úcta mezi lidem je stará a od konce války ji mnozí považují i za
ochránkyni přistěhovalců do Kaufbeuren, kteří založili
Neugablonz. Proto jsou její ostatky v kostele Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova v Neugablonz již dlouho. V našem farním
chrámu máme její ostatky od roku 2019 v relikviáři na
svatostánku. Letošní připomínka bude 25. listopadu, což je
výroční den jejího svatořečení v roce 2001 papežem Janem
Pavlem II. Na připomínku dne svatořečení se každoročně koná
v Kaufbeuren slavná mše s procesím z hlavního kostela
sv. Martina do klášterního kostela, kde Krescencie žila a kde je
pochována.
Borek Tichý

POZVÁNKY ODJINUD
ČKA ČESKÝ RÁJ
ČKA Český ráj Vás zve na přednášku a besedu s prof. PhDr.
Tomášem Petráčkem, Ph.D., Th.D. na téma „Křesťanství,
pacifismus a válka“. Přednáška se koná ve čtvrtek
10. listopadu v 18.15 v aule sklářské školy v Železném Brodě.
Farní list – zpravodaj pro farní obvod Jablonec nad Nisou.
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