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                       ZPRAVODAJ 
                        FARNOSTI 
 
 
při bazilice minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Jablonné v Podj.           2/2017 

 

 
 

Milí farníci, 
 
rád bych v tomto jubilejním roce (100. výročí zjevení ve Fatimě) zaměřil své 
úvahy na Pannu Marii. Ona má v úctě křesťanů přední místo. Je matkou 
Ježíše Krista, tj. Matkou Boží, a má tak ke Kristu nejblíže. Proto Ježíše, svého 
syna, nejlépe ze všech lidí zná a nejvíce ho miluje. Od Panny Marie se 
můžeme i my učit Krista lépe znát a více ho mít rádi. Protože Ježíš svěřil z 
kříže svou Matku vedle stojícímu apoštolu Janovi, a Jana zas svěřil Marii jako 
syna, můžeme i my považovat Pannu Marii za svou matku. Věříme, že Panna 
Maria o nás ví, že nás má ráda a že se za nás u Boha přimlouvá. 
 
Dokladem toho jsou četná soukromá zjevení Panny Marie, v kterých nám 
Matka Boží přichází na pomoc, povzbuzuje nás k víře a věrnosti a někdy nám 
zanechává i důležitá poselství. V únoru budeme slavit svátek Panny Marie 
Lurdské (11. 2.). Je to snad nejznámější soukromé zjevení Panny Marie v 
našem evropském regionu. Roku 1858 dochází asi k 18 setkání Matky Boží s 
čtrnáctiletou dívkou sv. Bernadettou Soubirous. Maria si přála, aby na místě 
zjevení byl postaven kostel a ukázala Bernadettě, kde bude ze země vyvěrat 
pramen. Od té doby navštěvují Lurdy miliony poutníků ročně a na přímluvu 
Panny Marie zde dochází k mnoha tisícům zázračných uzdravení. Tento den 
se stal zároveň i Světovým dnem nemocných. 
   
S přáním pevného zdraví a ochrany Panny Marie  
 
                                                  Váš P. Pavel Maria Mayer OP  

Ú V O D N Í   S L O V O 
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So 4.2. 19:30 Modlitby matek 

Ne 5.2. 11:15 Lectio Divina v zimní kapli 

Po 6.2.   Společenství živého růžence (po nešporách) 

So 11.2.  Světový den nemocných. Terciáři 

Ne 19.–26.2. Zimní tábor na Selešce. Expedice do Japonska. Prosíme o 

modlitby za Boží ochranu 

Ne 26.2. 11:15 Farní studium o andělech v malém refektáři 

St 1.3.   Popeleční středa 

 
22.12. Putování vesmírem a Hra o ráji 

Dva dny před Vánocemi jsme uspořádali v ambitu kláštera vernisáž výstavy 
žáků výtvarného oboru ZUŠ. Výstava má název „Putování vesmírem“ a 
můžete ji shlédnout ve volně přístupných ambitech do konce března 2017. 
Po vernisáži měla premiéru divadelní Hra o ráji, na které se podíleli herci 
z divadla Bří v hábitu, tanečníci z Patyšpičky a muzikanti ze souboru Lusatia 
Consort. Volnou předlohou nám byla staročeská koleda, se kterou se chodilo 

A K T U Á L N Í   D Ě N Í   V E   F A R N O S T I 
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dopoledne na Štědrý den. Příběh vypráví o stvoření světa, o Adamovi a Evě, 
o stromu poznání a hadovi, ale též o naději, která se rodí o Vánocích…  
 
30.12. Podruhé si tě již nevezmu 
Den před Silvestrem jsme s krompašským divadelním souborem Ďas 
vystupovali v Mařenicích na obecním úřadě a reprízovali jsme představení 
„Podruhé si tě již nevezmu“. Příběh ze židovského prostředí, který se celý 
točí okolo jedné svatební smlouvy… 
   
6. – 7.1. Tříkrálová koleda 

Jedno ze setkání na městském úřadě, tentokráte se starostou města Jablonného v Podj. 
 

V pátek i sobotu jsme vyrazili na Tříkrálovou koledu organizovanou Charitou 
ČR. Bylo nás celkem šest skupinek a podařilo se nám vykoledovat 19 157 Kč, 
které jsme odeslali na konto Charity. Letos jsme podali záměr na využití 65% 
tříkrálové sbírky s tímto zdůvodněním: „V našem městě působí již několik let 
tanečně-folklorní soubor Patašpička, který se připravuje na výjezd v létě 
2017 na festival Europeade (26. – 30. 7. 2017, www.europeade.eu) do 
finského Turku. Rádi bychom část peněz ze sbírky použili na podporu rodin, 
kterým by finanční situace nedovolila děti na zájezd poslat. Náklady na pobyt 
dítěte a cestu na festival totiž dosáhnou i přes podporu města a souboru 
samotného cca 6 000, což je zvláště u rodin s více dětmi či u dětí z dětského 
domova vysoká částka. Chceme umožnit účast všem dětem poctivě 
pracujícím v souboru bez rozdílu sociálního zázemí.“  
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Bude-li nám záměr schválen, tak zbývajících 35 % sbírky je rozděleno mezi 
projekty litoměřické (diecézní) charity (15%), na humanitární pomoc do 
zahraničí (10%), na projekty celorepublikové Charity ČR je vyčleněno 5 % a 
dalších 5% slouží k pokrytí režie Tříkrálové sbírky.  
Viz http://dchltm.cz/charita-litomerice/  http://www.charita.cz/ 
Všem dárcům děkujeme!!! 

… koledování na běžkách   Úprava koruny před klášterem 
 
7.1. Hra o ráji 
V sobotu 7.1. jsme se po Tříkrálové sbírce přesunuli do Cvikova, kde jsme 
v kulturním centru Sever vystupovali s naší divadelní Hrou o ráji v rámci 
Tříkrálového koncertu. Hráli jsme před asi sto padesáti diváky a pro děti byla 
zajímavá zkušenost hrát divadlo na mikrofony. Po našem představení 
následoval krásný Tříkrálový koncert v podání souboru Lusatia Consort. 
 
 
 

http://dchltm.cz/charita-litomerice/
http://www.charita.cz/
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28.1. Masopustní karneval na Hvozdu 
V sobotu 28.1. se chystáme na tradiční masopustní veselí na Hvozdu. Pravé 
poledne oslavíme mší svatou v restauraci Hochwaldbaude, po ní bude 
následovat agapé a občerstvení, převlek do masopustních obleků a 
karnevalový sjezd na saních do obce Krompach, kde budeme na palačinkách 
testovat nejchutnější domácí marmeládu.  
 
19. – 26.2. Farní tábor na Selešce 
V únoru se připravujeme na farní tábor o jarních prázdninách. Tentokrát 
budeme pobývat na skautské chatě Seleška, ale celý tábor se bude 
v podstatě odehrávat až v dalekém Japonsku… 
 

za Centrum sv. Zdislavy Karel Spal 
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1.5. (po) Zahájení poutní sezóny – pouť dětí ke svaté Zdislavě 

10:00 Mše svatá v bazilice – J.M.can Rudolf Repka 

11:15 Vernisáž výstavy 2. ročníku soutěže „V srdci paní Zdislavy“ 

13:30 Průvod ke studánce s žehnáním Zdislavina pramene 

 
13.5. (so) Panny Marie Fatimské – 100. výročí zjevení   

10:00    Mše svatá a zásvětná modlitba 

 
27.5. (so) Hlavní pouť ke svaté paní Zdislavě  

07:00 Mše svatá u oltáře svaté paní Zdislavy  

09:00 Mše svatá diecézní – biskup Mons. Jan Baxant 

11:00 Mše svatá dominik. rodiny – Mons. Dominik kardinál Duka OP 

15:00 Slavnostní nešpory před Nejsvětější Svátostí 

 zpovídání 8:00 – 12:00 

 
3.6. (so) Pouť motorkářů 

10:00  Mše svatá v bazilice   

13:00  Žehnání motorkářů a jejich mašin  

 
4.6. (ne) Slavnost Seslání Ducha svatého  

10:00  Mše svatá v bazilice  

18:00   Svatodušní poutní Mše sv. v zámecké kapli na Lemberku – J.M. 

can. Karel Havelka 

 
9.6. (pá) Noc kostelů  

18:00  Mše sv. 

  Výstavy. Komentované prohlídky 

 
11.6. (ne) Slavnost Nejsvětější Trojice 

10:00 Mše svatá v bazilice – fr. Justin Dvorský OP, novokněz 

P Ř E D B Ě Ž N Ý    K A L E N D Á Ř   P O U T Í    2 0 1 7 
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 9.7. (ne) Německá pouť k paní Zdislavě   

10:00 Mše svatá farnosti  

11:30 Poutní Mše svatá v německém jazyce 

 
15.7. (so) Pouť nemocných k paní Zdislavě 

11:00 Mše svatá s udílením pomazání nemocných – biskup Mons. Jan 

Vokál 

zpovídání 9:00 – 12:00 

 
6.8. (ne) Svatovavřinecká pouť 

10:00 Mše svatá – fr. Metoděj Němec a fr. Kliment Mikulka, novokněží 

 
8.8. (út) Slavnost svatého Dominika  

18:00 Mše svatá s bratry františkány 

 
27.8. (ne) 110. výročí beatifikace sv. Zdislavy 

10:00 Slavná Mše svatá 

 
9.9. (so) Pouť kmotrů a kmotřenců 

10:00 Mše svatá 

14:00 Divadelní festiválek v Petrovicích 

 
16.9. (so) Diecézní pouť rodin ke svaté Zdislavě (spoluorganizuje DCR) 

11:00 Mše svatá – provinciál Benedikt Mohelník OP 

  Následný program pro rodiny 

 
30.9. (so) Pouť ke svaté Zdislavě - Perle české šlechty 

11:00   Poutní Mše svatá – generální vikář J.M. can. Martin Davídek 

 
1.10. (ne) Svátek Panny Marie Růžencové; zakončení poutní sezóny 

10:00 Mše svatá – fr. Filip Boháč OP 

11:00 Adorace, svátostné požehnání, litanie ke svaté Zdislavě 
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Bratři a sestry v Kristu, 
 
přijměte, prosím, mé přání hojnosti Božího 
požehnání a ochrany Panny Marie pro 
všechny dny nastávajícího nového roku, 
významného i tím, že si s celou církví 
budeme připomínat 100 let od Fatimského 
zjevení. V měsíci září se uskuteční Národní 
pouť do portugalské Fatimy a následně 
bude fatimská socha Panny Marie putovat 
při jednodenním zastavení po jednotlivých 
diecézích v ČR. V naší diecézi to bude 
v pátek 22. září 2017, kdy bych velmi rád 
celou naši litoměřickou diecézi opět 
zasvětil Panně Marii. Program tohoto dne 
bude upřesněn později. Již však nyní vás 
všechny, bratři a sestry, vybízím, abychom 
nejen ten den, ale celý rok prožili v úzkém sepětí s Matkou církve. Máme 
mnoho důvodů pro to, abychom k ní doslova přilnuli s dětskou oddaností 
podobně, jako tehdy malí fatimští vizionáři. 
 
Před 100 lety ničila svět a zvláště Evropu 1. světová válka, v Rusku se 
prodírala k životu zhoubná ideologie, u nás se začala pomalu rozpadat 
Rakousko-uherská monarchie. V tehdejším velkém neklidu se někteří naši 
rodiče a mnozí naši prarodiče narodili. Jejich narození a hlavně jejich 
neradostné dětství bylo nepochybně poznamenáno celosvětovými a 
celoevropskými událostmi, plodícími jen další nepokoje, nesváry, 
nepřátelství, nejistoty. Za těchto okolností tehdy do lidského společenství 
vstoupila Panna Maria, Boží posel, Prostřednice všech milostí s výzvami, 
které jsou známy jako „Fatimská tajemství“. Posléze se tyto Mariiny výzvy, 
zprvu svěřené jen třem fatimským dětem, staly známými a nám křesťanům 
srozumitelnými. Docela nedávno, před několika málo lety, se nám 
s papežskou autoritou v duchu Kristova evangelia dostalo o podstatě 
Fatimského zjevení zřetelného vyjádření, které bychom mohli shrnout do 

P A S T Ý Ř S K Ý   L I S T   N A   N O V Ý   R O K   2 0 1 7 
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několika málo vět a slov: obrátit se k Bohu s velkou důvěrou, konat pokání za 
hříchy své a svých bližních, neboť peklo je hrůznou skutečností, odmítnout 
sobectví vlastních zájmů na úkor druhých, pochopit cenu utrpení jako 
součást následování Krista, sklonit se k ponižovaným a trpícím s úctou 
k jejich smírným obětem, ve světě přemáhat zlo dobrem, zamilovat si Krista 
– jediného Spasitele lidí a uvěřit jen Jemu a nikomu jinému. Před 100 lety 
dala Panna Maria prostá, ale důležitá doporučení. Lidé, žijící v té době, se 
jistě všichni nestali rázem dokonalými, ale ti, kteří Mariino poselství přijali za 
své, byli odolnějšími a schopnějšími, třeba svým nepatrným dílem, leccos 
statečně vydržet, změnit svět k lepšímu a být druhým spolehlivější oporou. 
Dnes, po sto letech zjišťujeme, že Mariina doporučení neztrácejí na významu 
a aktuálnosti. I nyní přece na nás ze všech možných koutů planety a i 
z našeho blízkého okolí stále doléhají vážná dramata našich bližních. Lidské 
tíživé nejistoty jsou znovu a znovu přítomné. Současně však můžeme 
pozorovat, že ze světa a lidské rodiny se naštěstí zcela nevytratili Bohu 
zasvěcení jedinci, kterým nejde jen o jejich prospěch, ale žijí rozhodnutím 
nasadit se pro druhé. Jak jinak můžeme pochopit např. rodiče, kteří dali 
přednost svým dětem, početnější rodině, před svým pohodlím? Jak si 
vysvětlíme chování některých mladých lidí, projevujících solidaritu a ochotu 
se s druhými dělit a na sebe tolik nemyslet? Co vede naše věkem starší bližní 
k tomu, aby své obtíže stáří, nemoci, opuštěnost snášeli tiše v duchu oběti za 
své rodiny a nás všechny? Vstoupíme-li do historií těchto našich starších 
příbuzných a přátel, zmíněných rodičů s dětmi a mladých lidí, 
nesoustředěných jen na sebe, často zjistíme toto dvojí: žijí zasvěceně, tedy 
zůstávají věrni ušlechtilým úmyslům, a není jim cizí Matka Ježíšova. Jsem si 
jist, bratři a sestry, že přítomnost takových zasvěcenců a přátel Panny Marie 
není ve světě a stejně tak i v naší diecézi málo, ale ani mnoho!  
 
Proto vás, bratři a sestry, drazí diecézané, už dnes na Nový rok 2017, 
jubilejní Fatimský rok, upozorňuji na letošní zářijové zasvěcení Panně Marii, 
a velmi bych si přál, aby v naší diecézi na přímluvu Matky Boží rostl počet 
těch, kteří by současný tak neklidný svět změnili k lepšímu. Jsem přesvědčen 
o tom, že dílčím způsobem každý z nás je schopen účasti na tomto 
vznešeném díle záchrany. Vybízím vás k tomu, prosím vás o to, a na přímluvu 
Bohorodičky vám všem žehnám.          Váš + Jan  
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Farníky chceme ve zkrácené verzi informovat o zásadních informacích, příp. 
rozhodnutích farní rady. Pro případ jakýchkoliv bližších dotazů se můžete 
obrátit na členy farní rady. Farní rada se konala 13.1.2017, přítomno 8 členů 
farní rady, omluveno 7.  
 
Ohlédnutí za vánočními svátky a tříkrálovou sbírkou. Pozitivní hodnocení 
přípravy půlnoční mše sv. – liturgie, zpěvy a brožurka pro lidi. Tříkrálová 
sbírka vynesla dar 19 157 Kč. Pro příště se pokusíme lépe koordinovat akce 
sbírka – koncert atd. Na další rok oslovíme další děti, např. z Patašpičky do 
kolednických skupinek a jasněji určíme hranice jednotlivých kolednických 
skupinek. 

 

Ohlédnutí za rokem milosrdenství. Rok milosrdenství byl kněžími v JvP 
vnímán jako dobrá pastorační akce, došlo k nárůstu zpovědí, a to i zpovědí 
po mnoha letech. Poutníci byli dostatečně informováni a možnostech 
zpovědí a dalších služeb (např. nástěnkou, rozhovory na toto téma, když byla 
otevřená bazilika). 

 

Úkony duchovní zprávy 
o křest 6 x (z toho 2 dospělí) 
o biřmování 2x 
o svatba 5x, 3 katolíci (vše konvalidace), 2 disparitas cultus 
o pomazání nemocných 6x individuálně, cca 50 při pouti nemocných 
o pohřby 6x 
o eucharistie 6 500 (počet pravděpodobně vyšší, číslo není 100% 

z důvodu předávání služeb v sakristii) 
o první svaté přijímání 8x 
o pastorační skupiny 4x (růženec, modlitby matek, terciáři, lectio divina) 
o katecheze (farní studium, předškoláci, školáci, mládež) 

 

Hospodaření. Projednáno hospodaření za rok 2015, v přípravě rok 2016. 
Farní rada v budoucnu navrhne příspěvek na opravu baziliky a energie 
(jakmile to bude aktuální). 

 

F A R N Í   R A D A   L E D E N   2 0 1 7 
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Rekonstrukce baziliky a kláštera. Dokončuje se přestěhování knihovny. 
V březnu 2017 je nutné podat projekt na baziliku, provinciál fr. Benedikt se 
snaží domluvit s památkáři v Lbc – situace je velmi komplikovaná, včasné 
podání žádostí o grant ohroženy. Součástí rekonstrukce je kompletní bazilika 
(střecha, omítky, elektro, podzemí, úpravy vstupů do podzemí atd.). 

 

Začíná fatimský rok (viz. pastýřský list biskupa Jana). Jak odpovíme na výzvu 
pastýřského listu a P.M. Fatimské? Přinášet malé oběti, víc se modlit 
růženec, pamatovat na pokání. V září 2017 pravděpodobně pouť 
z Jablonného. 
 
Zapojení laiků. Farní rada pozitivně hodnotí zapojení dalších laiků do 
jakýchkoliv služeb (průvodcovství, nejmladší i hraní na varhany, úklid atd.). 
Jsme rádi za každého, kdo je ochoten sloužit. V rámci průvodcovské služby 
se zaměříme na „proškolení“ průvodců (vědomosti, evangelizace). 

 

Opravy v Kostele sv. Trojice, Petrovice. Plán pro letošní rok: opravit okna 
v sakristii, římsu nad portálem, kanalizaci pro dešťovou vodu, hromosvod, 
případně vitráže v presbytáři. Otec Pavel řeší se stavební úřadem svedení 
dešťové vody v rámci projektu chodníku Luckendorf – Petrovice. Pavel bude 
žádat na Ministerstvu kultury na tyto menší opravy. Pokusíme se 
zorganizovat pravidelné mše v Petrovicích (1-2x do roka). Oslovíme místní 
neziskové spolky, jestli se zapojí. 
 
Internet v malém refektáři. V řešení zprovoznění. 
 
Harmonogram na další půlrok (mimo vyjmenované poutě): 
o 4.3. modlitby matek litoměřické diecéze 
o první jarní výprava 
o 7.–8.4. setkání mládeže litoměřické diecéze 
o V srdci paní Zdislavy - ceny, porota 
o Úklid kostela před Velikonocemi 
o Velikonoce 
o 1.5. Zahájení poutní sezony, otevření baziliky 
o 4.-7.5. Feuerworkshop Jonsdorf 
o 27.5. Hlavní pouť, Barabanfest 
o 4.6. Letnice 
o 18.6. Farní den, oslovíme P. Pavla Dokládala (téma k P.Marii) 
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o 25.7.-2.8. Patašpička Finsko 
o Farní voda 
o 9.9. Festiválek Petrovice 
o Říjen - Zahájení kurzů, kroužků 

 
 
 
 
 

Jsou různé soutěže, ale anketa „Kniha roku“ je záslužný počin. Redakce 
Lidových novin osloví 400 respondentů a letos odpovědělo 208 lidí (každý má 
tři tipy). Mám zkušenost, že „vítěze“ až do desátého místa je možné 
vynechat, teprve potom člověk objeví skvosty. Kniha: Exotem na této zemi 
od Ladislava Heryána a Krok do tmavé noci, Miloše Doležala, jsou výjimky- 
(4. a 5.  získaly knihy s náboženskou tématikou.) Slovy Chuchmy: „Kniha roku 
může být pojata coby inspiromat pro pátrání v kamenných či internetových 
obchodech, něco jako dávka tipů…“ A jak jsme se čtením na tom my?  

-fršm- 
 

 
Novoroční koncert 

 
 
 
 
 
 
 

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