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

12/2016

ÚVODNÍ SLOVO
Drazí farníci,
požehnáním adventních věnců začíná krásná doba očekávání Pánova
příchodu. Už téměř dva tisíce let vyhlížejí křesťané Kristův návrat ve slávě a
volají marana tha (Pane, přijď). My se k nim přidáváme a věříme, že Pánův
příchod je každým dnem o den blíž.
Hlavní téma druhé části Adventu je tajemství Vtělení. Ten již uskutečněný
sestup Božího Syna do našeho lidství. Jaká je to nedohledná hloubka Boží
lásky. Událost srovnatelná jen se Stvořením a přitom se děje nenápadně v
tichu a pokoře Mariina čistého srdce. Až narozením Dítěte Ježíše se stává pro
všechny lidi dobré vůle zjevné, jak na nás Bohu záleží a jak se pro nás vydává
všanc. Kéž ho v tom dokážeme napodobovat.
Chtěl bych ještě poděkovat všem, kdo jakkoliv přispěli k výroční slavnosti
posvěcení kostela Nejsvětější Trojice v Petrovicích. S Boží pomocí se to
akorát stihlo a na ozdobeném oltáři mohla být po letech opět slavena
Eucharistie. I účast z německé strany byla hojná a milá. Děkuji též otci
Angelikovi, že se postaral o opravu pobořeného kněžského hrobu na
jablonském hřbitově.
Ať prožijete klidný Advent a radostné Vánoce.
V Kristu Váš P. Pavel Maria OP
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AKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FARNOSTI
Ne 27.11. 11:15
15:00
16:00
Pá 2.12.–Ne 4.12.
So 3.12. 11:00
Ne 4.12. 11:00
Ne 4.12. 11:20
Po 5.12. 18:00
So 10.12.
Ne 11.12. 7:00
So 17.12 19:30
Čt 22.12. 18:00
So 24.12. 7:30
24:00
Pá 30.12. 17:00

1. neděle adventní – farní studium
Adventní koncert v bazilice (TUL a ZUŠ Jab.)
Žehnání adventního věnce na náměstí Míru
Adventní víkendovka v klášteře pro děti z Jablonného
Poutní Mše svatá ke sv. Barboře v Rynolticích
Sv. Mikuláš v bazilice
Lectio divina v hovorně kláštera
Společenství živého růžence na faře
Setkání dominikánských terciářů
Mše svatá v bazilice s rorátními zpěvy
Modlitby matek
Vernisáž výstavy v ambitu a „Hra o ráji“ v refektáři
Ranní Mše svatá v zimní kapli
Půlnoční
Svátek Svaté rodiny s obnovou manželských slibů v
bazilice
So 31.12. 17:00 Mše sv. na poděkování za uplynulý rok
23:30 Adorace, půlnoční zvonění, šampaňské před bazilikou

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
sobota 24. 12.
Štědrý den

neděle 25. 12.
Slavnost Narození Páně
pondělí 26.12
Svátek sv. Štěpána

7.30
16.00
22.00
22.30
24.00
7.30
10.00
7.30

zimní kaple baziliky v Jablonném
kostel sv. Pankráce v Jitravě
kostel sv. Barbory v Rynolticích
kostel sv. Jana Křtitele ve Zdislavě
bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy
zimní kaple baziliky v Jablonném
bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy
zimní kaple baziliky v Jablonném

10.00

bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy
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pátek 30.12.
Svátek Svaté rodiny
sobota 31.12.
Mše sv. na závěr roku
neděle 1.1.2017
Slavnost Matky Boží P.
Marie
pátek 6.1.
Slavnost Zjevení Páně
sobota 7.1.
neděle 8.1.
Svátek Křtu Páně

17.00

bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy

17.00

bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy

7.30

zimní kaple baziliky v Jablonném

10.00

bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy

17.00

bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy

10.00

zimní kaple baziliky v Jablonném

16.00
7.30
10.00

kostel sv. Pankráce v Jitravě
zimní kaple baziliky v Jablonném
bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy

Požehnané a radostné Vánoce a šťastný Nový rok
přejí bratři a sestry dominikáni

uzavření Svaté brány Milosrdenství 13.11.2016
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Farní pouť 21.-23.10.
Farní pouť směřovala na Moravu, do rodiště sv. Zdislavy. Po návštěvě
Křižanova jsme zamířili do Laviček, kde je kostel zasvěcený sv. Zdislavě a na
závěr víkendu jsme navštívili poutní kostel Božího milosrdenství ve
Slavkovicích.
Návštěva v Mařenicích 28.10.
Zatímco se v Praze (ne)udělovala státní vyznamenání, tak my jsme uvedli
v Mařenicích na obecním úřadě autorskou divadelní hru Návštěva o tom,
jaký poplach v Krompachu způsobí nahlášená (z Pražského hradu) návštěva
prince Charlese.
Drakiáda 6.11.
V sobotu se část z nás (8 dětí, 4 dospělí) zúčastnili role hostitelů na Dni
otevřených dveří ve Schkole v Hartau a odtamtud jsme pokračovali krásnou
túrou do Židovic u Lemberka. Tam jsme dorazili se setměním a po večeři
jsme začali chystat plánovaný tábor o jarních prázdninách na Selešce a
samozřejmě také vylepšovat a upravovat draky na nedělní drakiádu.
V neděli jsme slavili mši svatou a následně proběhlo vysvěcením domu
(účast 35 osob). Poté následoval díky dokonalému bezvětří spíše přespolní
běh než drakiáda. Draky se nám sice podařilo dostat na oblohu, ale to bylo
vše, jakmile člověk přestal běžet, tak drak klesal k zemi…
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200 let petrovického kostela 12.11.
Po dlouhých letech byla v petrovickém kostele Nejsvětější Trojice sloužena
mše svatá, a to při příležitosti dvoustého výročí jeho postavení a vysvěcení.
Již v úterý jsme se snažili kostel poklidit a připravit se na tuto událost. Stále
se však uvnitř i vně pokračovalo ve stavebních úpravách. Jaké to bylo pro nás
příjemné překvapení vidět v sobotu kostel s novou fasádou (a bez lešení) na
průčelí, s nově osazeným oknem a vyspravenou dírou ve stropě… Mši svatou
sloužil otec Pavel Mayer, koncelebroval pater Johne a účastnila se i
evangelická farářka z Lückendorfu Barbara Herbig a pastor Bernhard
Stempel. Po mši svaté bylo před kostelem připravené malé občerstvení.
Velký dík patří také panu starostovi Rýdlovi, který nám pomohl s organizací
večera, panu Patrákovi za zapůjčení party stanu, taktéž panu Groeselovi,
německému architektu z Lückendorfu, pomáhajícímu při rekonstrukci
kostela a tlumočníku panu Hanzlovi. V neposlední řadě pak panu Zuzaňákovi,
kterému vděčíme za úklid po stavbě okolo kostela a jenž nám na všechny
petrovické akce poskytuje zázemí i elektřinu.
Úklidový týden 21. – 26.11.
V tomto týdnu jsme se pustili do úklidu baziliky, aby byla připravena na
příchod malého Jezulátka.
První adventní neděle 27.11.
Poslední listopadovou nedělí začíná adventní období, které končí až
v předvečer (tzv. štědrý večer) Slavnosti Narození Páně 25.12. Přejeme všem
krásný advent!
2.12.; 9.12; 16.12 Zkoušky na půlnoční
O těchto pátcích se budou v refektáři kláštera konat od 18. 30 hodin zkoušky
zpěvu na půlnoční mši. Zveme co nejvřeleji všechny, kteří by rádi přispěli ke
kráse vánoční liturgie svým zpěvem či hraním. Letos budou na repertoáru
především lidové koledy, takže se mohou zapojit opravdu všichni.
3.12. Mezi námi/Zwischen uns v kině Varšava v Liberci od 19:00
Vážené publikum,
pro četné nářky jsme se rozhodli sestoupit ze sudetských hor až do Liberce a
komunitní česko německý rodinný cirkus s tragikomickými prvky tam provést
v kině a pro kino Varšava 3. 12. 2016 od 19 hodin. Po představení uvede
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Patrick Weissig premiéru dokumentu o projektu. Vezměte si deky, místy z
toho mrazí. A vezměte taky kamarády!
4.12. Návštěva sv. Mikuláše v bazilice + Lectio Divina
Na neděli 4.12. máme po mši svaté ohlášenou návštěvu svatého Mikuláše
v naší bazilice. Tak jako jiné roky dorazí patrně v doprovodu andělů a slabší
povahy můžeme ujistit, že čerti do kostelů nechodí…
Po mikulášské nadílce budeme v klášteře pokračovat v rozjímání Písma
svatého pod vedením manželů Raichových.
10.12. Rorátní dílna
Od 14 hodin se v refektáři kláštera můžete těšit na setkání s varhanicí
Pavlínou Jůzovou, která nás bude učit staročeské rorátní zpěvy. Po společné
večeři pak bude filmový večírek a možnost přespání v klášteře. Zájemci o
informace a ubytování se mohou ptát na b.spalova@gmail.com
11.12. Roráty
V 7 hodin ráno v bazilice můžete zažít rorátní mši svatou při svitu svíček,
která k adventu neodmyslitelně patří.
20.12. Veřejná generálka Hra o ráji
Nedočkavci se mohou přijít podívat v 18. 00 do refektáře kláštera na
veřejnou generálku Hry o ráji, tanečně divadelního pojednání o hliněném
Adamovi, maškrtné Evě a mistrném hadovi s vánočně nadějným koncem.
Účinkuje Patašpička, Lusatia Consort a Divadelní spolek bří v hábitu.
22.12. Hra o ráji, vernisáž výstavy ZUŠ, Betlémské světlo
Tradiční předvánoční večer
v klášteře zahájíme v 18 hodin
v ambitech kláštera vernisáží
výstavy prací žáků ZUŠ nazvané
Vesmírem. Můžete se těšit na
kosmické občerstvení a přílet
betlémského světla, které si
budete moci i po kouscích
odnosit domů. V 18:30 přijde na
řadu slavnostní premiéra Hry o
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ráji v refektáři kláštera. Hra o ráji je tanečně divadelní pojednání o hliněném
Adamovi, maškrtné Evě a mistrném hadovi s vánočně nadějným koncem.
Účinkuje Patašpička, Lusatia Consort a Divadelní spolek bří v hábitu.
25.12.2016 – 8.1.2017
Od slavnosti Narození Páně až do Křtu Páně bude možnost navštívit a
prohlédnout si Betlém přístupný v bočním vchodu do baziliky od 9:30 do
16:00.
30.12. Svátek svaté rodiny
Srdečně zveme na obnovu manželských slibů, kterou vykonáme během mše
svaté od 17:00.
31.12. Silvestr
Čeká nás poděkování za rok 2016, adorace od 23:30, půlnoční zvonění na
zvony a šampaňské před kostelem.
7.1. Hra o ráji ve Cvikově, hotel Sever
V 17.00 v rámci tříkrálového večera uvedeme derniéru Hry o ráji.
za Centrum sv. Zdislavy Karel Spal

P R A C H Z K N I H. . . knižní glosa
Ještě, že nejsem knihovník, jen bych se rozčiloval a to mi doktor zakázal, tak
alespoň vířím prach vzpomínek, někdy i knihy, na niž prach nestačil padnout.
Potkal jsem čtenáře – tohoto sloupku. (Mnoho lidí si myslí, že umí číst, ale
neumí – jen znají písmena; čtení vyžaduje reflexi, rozpravu, sdílení …) Někdy
bych se spokojil i s polykači slov.
Je adventní čas, doba radosti – tiché, čas nespěchání (bezčasí) … očekávání …
Dvacet lidí se potkalo, aby přemýšleli (meditovali) jak medicína, školství, víra,
počítače, sport, film, hudba, móda … budou (vypadat) za dvacet let. Proto se
kniha jmenuje prostě: 2036. Předvídat budoucnost je snadné – píše Filip
KŮŽEL – složité je, předpovědět to správně. Dodává: Dobrý způsob jak
předpovídat budoucnost, je vyt vořit ji.
Tak i my můžeme prožívat advent a vánoce. Mimochodem, u Boha stejně čas
není.
-fršmZa fotografie z farnosti děkujeme br. Mgr. Karlu Šimonovi.
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na Miloslava Žantu, m.zanta @volny.cz
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