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                       ZPRAVODAJ 
                        FARNOSTI 
 
 
při bazilice minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Jablonné v Podj.              4/2016 
 

 

 
Milí farníci, 
 
slavíme Vzkříšení našeho Pána. Radost veliká. Kristovo Vzkříšení je událost 
historická a zároveň i přesažená. Pokud jde o historii – Pán skutečně vstal z 
mrtvých. Právě to tělo, které bylo bez života pochováno do skalního hrobu, 
se Boží mocí třetího dne opět spojilo s Kristovou lidskou duší a oživlo. Pro 
nás je tato historická událost ujištěním, že vstání z mrtvých je možné. 
Zároveň má vzkříšený Kristus již definitivní oslavené Tělo. S tímto Tělem není 
vázán na prostor a čas našeho (starého) světa, byť se v něm může zjevovat. 
Je to Tělo, které může pobývat i v nebeské slávě i na budoucí „nové zemi“. 
Tento fakt je zas pramenem naší naděje, že i my, Kristu oddaní, budeme 
jednou po vzkříšení mrtvých v oslavených tělech zakoušet radost bez konce. 
Už nyní – radujme se v Pánu. 
      Žehná + P. Pavel Maria OP 

 
 

 
 
 
2.4.   XV. Národní pochod pro život v Praze (web: pochodprozivot.cz) 
3.4.   Lectio divina v 11.15 ve velkém refektáři 
4.4.   Společenství živého růžence po nešporách na faře 
9.4.   Setkání dominikánských terciářů 
10.4.   Zasedání farní rady v 11.15 ve velkém refektáři 

A K T U Á L N Í   D Ě N Í   V E   F A R N O S T I 

Ú V O D N Í   S L O V O 
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14.4.  Setkání ekonomických rad litoměřické diecéze od 19.00 ve 
velkém refektáři 

14.4.  Setkání s farníky z Lückendorfu nad společným projektem – 
19.30 – fara 

16.4.   Společenství Modlitby matek v 18.00 v klášteře 
16.4.   Koncert Jakuba Nohy v 19.00 ve velkém refektáři 
17.4   První svaté přijímání dětí z naší farnosti 
18.4.   Posvěcení sochy sedícího Krista – v 17.00 v Markvarticích 
24.4.   Farní studium v 11.15 v malém refektáři 
26.4.   Koncert dětí v 16.30 v bazilice 
1.5.  Zahájení poutní sezóny.  
 - Vernisáž výstavy V srdci paní Zdislavy v 11.15 v ambitech 
 - Průvod ke studánce s žehnáním pramene sv. Zdislavy ve 13.30 

od baziliky. 

První jarní výprava 
12.–13.3. jsme vyrazili na první jarní výpravu, a to hned do Českého ráje. 
Tím, že ještě nezačala turistická sezóna, tak byl Český ráj téměř liduprázdný. 
Ve společnosti 20 dětí a jedenácti dospělých jsme si užili jarního sluníčka a 
zahráli spoustu her. Putovali jsme z Mnichova Hradiště přes Valečov do 

Květná neděle – připomínka slavného vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma 
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Drábských světniček a dále do Příhraz, kde jsme přespali v turistické 
ubytovně. Druhý den jsme kolečko dokončili a přes Příhrazské stěny a Obětní 
kámen došli na zříceninu hradu Valečov a dále do Mnichova Hradiště.  
Nyní plánujeme sjíždění řeky, a zdá se, že se vydáme na vzdálenou Šumavu, 
odkud pojedeme „nejkrásnější“ českou vodu, tedy Vltavu. 
 
Nové příběhy z Petrovic a Lückendorfu 
V rámci projektu komunitního divadla „Nové příběhy z Petrovic a 
Lückendorfu“ jsme absolvovali první divadelní zkoušky.  
Na první zkoušce v obecním domě v Lückendorfu jsme po divadelní rozcvičce 
a několika hrách prováděli brainstorming na obě uvedené vesnice. 
Druhou zkoušku jsme strávili také v Německu a vyplnili jsme ji (předem 
domluvenými) rozhovory s místními lidmi. Vyprávěli nám o svém dětství, 
dospívání, o svém životě, o své obci, rozhovory byly zhruba dvouhodinové ve 
velmi přátelské atmosféře. Potěšila nás i znalost Petrovického divadelního 
festiválku. Podobné rozhovory bychom rádi vedli i v Petrovicích v pátek 
odpoledne na naší další divadelní zkoušce (8.4.). 
Zkoušíme dvakrát měsíčně ve dvou skupinách (české a německé), každá 
druhá zkouška je však společná. 
 
Jakub Noha 
V sobotu 16.4. bude ve velkém refektáři dominikánského kláštera od 18:30 

hrát a zpívat písničkář, kytarista, textař a básník Jakub Noha. Jste srdečně 

zváni. 

První svaté přijímání 
V neděli 17.4. půjdou během mše svaté od 10:00 k prvnímu svatému 

přijímání Magdalena Žantová, Veronika Kosařová, Sofie Spalová, Katarina 

Lapková a Matěj Tesař. 

za Centrum sv. Zdislavy i farnost Karel Spal a P. Pavel Maria OP 
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Když má člověk svobodu, musí být pevný v kramflecích, aby se mu 

nerozplynula v bezbřehé nekonečno. To se dnes děje mnoha schopným 

lidem … říká šest a šedesátiletý písničkář v rozhovoru pro E 15. Vydali mu 8. 

CD – jako projev zájmu za čtyřicet let práce a rovněž vyšla kniha: kytara 

s palmou (texty písní). Nejedná se o Jakuba Nohu, syna básníka Jana, ale o 

Oldřicha Janotu. A kdyby se to zdálo lehčí … maják nám zářil nocí … a 

v bouřích …                                                                                                 -fršm- 

   Obřady Velkého pátku  Velikonoční Vigílie 

Za fotografie z farnosti děkujeme br. Mgr. Karlu Šimonovi. 
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na  Miloslava Žantu, m.zanta @volny.cz 

P R A C H   Z   K N I H. . .  knižní glosa (4) 


