200 let petrovického kostela
12.11. v 15:00 si připomeneme mší svatou v Petrovicích dvousté výročí
tamního kostela Nejsvětější Trojice. Srdečně vás zveme.

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

První adventní neděle
První adventní neděli oslavíme 27.11. mší svatou od 10:00 u nás v bazilice.
Přineste si s sebou adventní věnce a umístěte je k balustrádě před
kněžištěm, v průběhu mše svaté budou požehnány.

11/2016

ÚVODNÍ SLOVO
Milí farníci,

za Centrum sv. Zdislavy Karel Spal
také se nestačíte divit, jak ten čas letí? Opět tu máme slavnost Všech
svatých, Dušičky, závěr církevního roku a nový Advent.

P R A C H Z K N I H. . . knižní glosa

Letos s církevním rokem končí i milostivý rok Boží Milosrdenství. Svatá brána
v bazilice sv. Petra ve Vatikánu se zavírá 20. listopadu na slavnost Krista
Krále. Podle nařízení Apoštolského stolce se v místních církvích budou
zavírat Brány Milosrdenství o týden dříve, tedy již 13. listopadu.

Motto: Zprvu s ním půjde cestou spletitou, naplní ho děsivým strachem, bude
ho trápit svou kázní, dokud mu nebude moci plně důvěřovat a nevyzkouší ho
svými příkazy (Sír 4, 17).
Poslední týdny se knihovna přemisťuje klášterem. Z jednoho křídla do
druhého. Zvířeného prachu je víc než všech listů všech knih. K čemu jsou,
není-li čtenářů. Na kroužek vaření chodí sedm účastníků. Za rok jsem v
knihovně neviděl čtenáře (snad jeden nebo dva spolubratři). Ještě ve mně
nevychladla krev knihovníka z Plzně a z Prahy. Nebudu se dělit tedy o
novinky, ale o „stařinky.“ Možná jen pocity a dojmy.
Myšlenka na listopad: „Žádný člověk vám nemůže nic vyjevit, kromě toho,
kdo již leží napůl spící v úsvitu vašeho poznání. Učitel, jenž kráčí ve stínu
chrámu mezi svými následovníky, nerozdává ze své moudrosti, ale spíše ze
své víry a laskavé péče. Je-li opravdu moudrý, pak vás nezve, abyste vstoupili
do domu jeho moudrosti, ale raději vás vede k prahu vaší vlastní mysli.“
Gibran, Kahlil, 1883-1931 Prorok, z anglického originálu The Prophet
přeložila Jana Žlábková.
-fršm-

Velkou událostí v naší farnosti je 200. výročí posvěcení kostela Nejsvětější
Trojice v Petrovicích. Mše svatá se zde po více jak dvaceti letech bude sloužit
v sobotu 12. 11. v 15.00 hodin.
Rád bych Vás, milí farníci, povzbudil k modlitbám za duše zemřelých a k
vyprošení plnomocných odpustků pro ně. Svátost smíření, která je jednou z
podmínek, můžete využít i pro poslední průchody Svatou branou, než se
uzavře. A pak už v jednotě s Pánem a s novou nadějí vstoupíme společně do
doby adventní.
K tomu Vám žehná P. Pavel Maria OP

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

Výtěžek z dobrovolného vstupného jsme věnovali na opravu kostela, kde se
nyní dokončuje nová střecha sakristie a fasáda průčelí kostela.

Út 1.11.

17:00 SLAVNOST VŠECH SVATÝCH v bazilice

St 2.11.

16:00 Dušičková pobožnost na hřbitově u kněžského hrobu
17:00 Mše sv. za všechny věrné zemřelé
10:00 Mše sv. se zaměřením na děti ve Lvové. Následuje

Mezi námi/Zwischen uns
Projekt komunitního divadla jsme reprízovali hned druhý den po festiválku
(18.9.) v žitavském Kronenkino a o týden později jsme vystupovali před
zaplněným sálem v Lückendorfu. Nyní jednáme o dalších vystoupeních
v regionu.

Ne 6.11.

Drakiáda.
Závěr poutní sezóny
V neděli 2.10. jsme oslavili závěrečnou pouť letošní sezóny při příležitosti
svátku Panny Marie Růžencové. Společně s ukončením poutní sezóny došlo i
k ukončení průvodcovské služby v bazilice.

Po 7.11.
Po nešporách Společenství Živého růžence na faře
So 12.11.
Setkání dominikánských terciářů
So 12.11. 15:00 Slavnostní Mše sv. k výročí posvěcení kostela
v Petrovicích
Ne 13.11. 10:00 Děkovná Mše sv. na závěr roku Milosrdenství. Uzavření
Svaté brány.
So 19.11. 19:30 Modlitby matek v refektáři kláštera
Ne 27.11. 11:15 1. neděle adventní – farní studium
15:00 Adventní koncert v bazilice (TUL a ZUŠ Jab.)
16:00 Žehnání adventního věnce na náměstí Míru
Divadelní festiválek v Petrovicích
17.9. proběhl v petrovickém kostele Nejsvětější Trojice divadelní festiválek
spojený s výtvarnou dílnou Markéty Váchalové Vojtíškové a čajovnou
v indiánském tee-pee. Na pódiu jsme pak mohli uvítat německou Scholu
z Hartau s muzikálem Altes Haus, Miriam Raichovou s její harfou, Šalom
Raichovou s jejím divadelním monologem, projekt komunitního divadla Mezi
námi/Zwischen uns a Patricka Weissiga, který opět promítal několik
filmových dokumentů z česko-německo-polského trojzemí.
Zpětně chceme poděkovat nejen všem vystupujícím, ale i těm, kteří nám
s organizací festiválku pomohli. Městu Jablonné v Podještědí, panu
Zuzaňákovi za elektřinu a podporu, Lídě Šajtarové a Heleně Egertové za
provoz čajovny, rodině Kocourků za zapůjčení tee-pee, CHKO Lužické hory za
zapůjčení stolů a laviček, našim německým projektovým partnerům z
Hillersche Villa, Česko-německému fondu budoucnosti a nadaci Via.

Z ukončení poutní sezóny 2.10.

Drakiáda
6.11. připravujeme drakiádu, tentokrát u Filipa Humpla v Židovicích. Den
zahájíme mší svatou, následovat bude vysvěcení domu a pouštění draků.
Kdo se chce připojit, tak ať si vezme s sebou ještě něco dobrého na piknik.
A v předvečer drakiády budeme mít první plánovací schůzku k japonskému
táboru o jarních prázdninách, který bude tentokrát na skautské chatě
Seleška na Hvozdu.
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