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                       ZPRAVODAJ 
                        FARNOSTI 
 
 
při bazilice minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Jablonné v Podj.              3/2016 
 
 
 
Drazí farníci, 
 
v tomto měsíci prožijeme společně velikonoční 
svátky – to co tvoří střed naší víry i dynamiku 
našeho křesťanského života. Ježíš svou smrtí 
přemohl smrt a svým vzkříšením obnovil život. 
Přes utrpení se vchází do Života. Spojení s Kristem 
působí naši proměnu: „Nežiji už já, ale žije ve mně 
Kristus.“ (Ga 2,20). Život, který nám byl darován, 
máme chránit – jak ten nadpřirozený, tak i ten 
přirozený.  
 
K velkým stínům současnosti patří společenská 
neúcta k lidskému životu. Ti nejbezbrannější z nás, 
ať už na počátku či na sklonku svého života jsou ohroženi a mnohdy i 
úmyslně zabíjeni. Děje se tak podle „zákona“ a se souhlasem většiny české 
společnosti. Naší povinností je se tomuto zlu postavit a všech našich 
ohrožených bližních se zastat. Jedna z forem pomoci je i Národní pochod pro 
život, který projde Prahou v sobotu 2. dubna. Zvu Vás tímto k účasti. Kdo 
byste se chtěli připojit, dejte mi, prosím, vědět. 
 
Požehnaný zbytek postní doby, během níž se uskuteční 1. svatá zpověď 
některých dětí z farnosti, přeje 

                 + P. Pavel Maria OP 
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1.3.   Generální vizitace magistra řádu fr. Brunona Cadoré v Jablonném 
6.3.   Lectio divina v 11.15 – velký refektář 
7.3.   Společenství živého růžence po nešporách na faře 
12.3.   Setkání dominikánských terciářů a přátel řádu 
12.-13.3.  První jarní výprava do Českého Ráje 
13.-20.3.  Týden modliteb za mládež 
18.3.   První svatá zpověď dětí z naší farnosti 
18.-19.3.  Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem v Litoměřicích 
19.3.   Modlitby matek v 19.00 v malém refektáři 
19.3.   Hodina Země (20.30 – 21.30) 
20.3.   Květná neděle s průvodem s ratolestmi v 10.00 
24.3.   Mše svatá na památku Večeře Páně v 17.00 
25.3.   Křížová cesta v bazilice ve 14.00 
25.3.   Památka Umučení Páně v 17.00 
26.3.   Vigilie Vzkříšení Páně ve 20.00 
27.3.   Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
2.4.   Pochod pro život v Praze (web: pochodprozivot.cz) 
 
Masopust na Hvozdu 
Masopustního veselí jsme si užili poslední lednovou neděli na vrcholu hory 
Hvozd/Hochwald. Po mši svaté v restauraci Hochwaldbaude jsme se 
občerstvili a převlékli do karnevalových kostýmů. Ačkoli v širém okolí již 
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sněhu nebylo, tak hora Hvozd byla pod sněhem. Užili jsme si tedy 
tříkilometrový sjezd na saních do Hainu a pokračovali do Krompachu na 
vyhodnocování nejlepší domácí marmelády. Ochutnávalo se 16 soutěžních 
marmelád na 130 palačinkách. Vítězem se stala broskvová marmeláda se 
skořicí z Radvance, na druhém místě ovocná směs z Polevska a konečně na 
třetím místě mangová z Krompachu.   
 
Putování na Hokkaido 
Již osmý ročník tábora 
o jarních prázdninách 
nás zavedl na 
putování na 
Hokkaido. Jelikož nám 
byly odcizeny letenky 
japonskou mafií 
Jakuzou, tak nám 
nezbývalo než se 
vydat do Japonska po 
zemi. První den jsme 
měli zaměřený na 
Slovensko (je 

zajímavé, jak se 
slovenština stává 
rychle cizím jazykem), druhý den jsme byli na Ukrajině, kde jsme prožili 
maslenicu (ukrajinský masopust), stavěli a upalovali čučelo (slaměné 
strašidlo). Na Popeleční středu jsme z Ukrajiny doletěli do Mongolska, neboť, 
jak jistě tušíte, na východě Ukrajiny je válka. V Mongolsku jsme se mimo jiné 
museli  věnovat lukostřelbě a zápasu, což jsou součásti velkého svátku 
Nádam. Večer jsme pak slavili mši svatou. Z Mongolska jsme se další den 
dostali do Ruska, konkrétně na ostrov Sachalin, kde žil mimo jiné i ruský 
spisovatel A. P. Čechov, který svůj pobyt zde komentoval slovy „ ja zdes 
prosachalinilsja“. Zde jsme také prožili velkou noční hru proti Jakuze, která 
nám v noci unesla vyrobené lodě potřebné pro přeplutí ze Sachalinu na 
Hokkaido. V pátek jsme přistáli konečně na Hokkaidu, o čemž nás přesvědčil 
místní domorodec, samuraj. Pak nás čekal jen závěrečný oheň, divadelní 
představení a druhý den úklid chalupy.  
Užili jsme si společně se sedmnácti dětmi krásný týden. 

Popeleční středa (putování na Hokkaido) – před mší svatou 
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Výlet do Českého ráje  12.3. – 13.3.2016 
V sobotu ráno  12.3. se vydáme na dvoudenní vandrování Českým rájem. 
Zatím stále hledáme vhodné a levné ubytování v této překrásné oblasti a 
podle možností ještě upravíme trasu. Chce-li se někdo k nám na výlet přidat, 
tak ať se ozve na email karel.spal@gmail.com 
   
Patašpička 19.3. 
19.3. uvede Patašpička představení  Píseň o svaté Zdislavě na Vísecké rychtě 
v Kravařích u České Lípy.  Jste srdečně zváni na „Velikonoce na rychtě“, kde 
se krom našeho vystoupení můžete zaposlouchat do hudby Lusatie Consort, 
plést pomlázky, malovat kraslice, péct jidáše, vynést Moranu do Bobřího 
potoka…  
 
Program v Kravařích bude probíhat od 10.00 do 16:00. 
 
Divadlo bří v hábitu 
Divadlo bří v hábitu vystoupí 22. 3.  s divadelním představením „Podruhé si 
tě již nevezmu“ na přehlídce ochotnického divadla v Praze (Dolní Chabry). 
 

za Centrum sv. Zdislavy i farnost Karel Spal a P. Pavel Maria OP 
 
 
 

 
 
Motalová Ludmila sestavila: Jablíčko zelené, červené a bílé – arménské 
pohádky. Vyvážená chuť kari, skořice, šafránu a medu. Velmi hluboké, 
křesťanské, moudré. Minimum mrtvol, hodně odpuštění, přesto velmi 
dramatické, poutavé, poetické. Vhodné pro děti všeho věku. Dozvíte se jaké 
je největší prokletí, co bylo za čin života líné Huri, co se stane, když se 
spravedlnost svěří psu… a mnoho jiného. (Lidové nakladatelství, Praha 1972, 
186 stran)                                                                                                 -fršm- 

 

Za fotografie děkujeme br. Mgr. Karlu Šimonovi. 

Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na  Miloslava Žantu, m.zanta @volny.cz  
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