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                       ZPRAVODAJ 
                        FARNOSTI 
 
 
při bazilice minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Jablonné v Podj.           3/2017 

 
 

 
 

Drazí farníci, 

za krátko vstoupíme do postní doby.  Je to období duchovní obnovy, kdy 

máme příležitost se více oddělit od věcí hmotných a pozemských, abychom 

byli svobodnější pro setkávání s Pánem. Půst, modlitba a almužna tvoří 

provázanou náplň naší obnovy. 

Jsem rád, že v březnu dojde v naší bazilice k setkání maminek z hnutí 

Modlitby matek z celé naší diecéze. I na konci března bude v našem klášteře 

rekolekce pro rodiny v rámci Centra pro rodinu sv. Zdislavy. 

Nezapomeňme dobře oslavit Zvěstování Páně (25.3.). Událost, kdy Panna 

Maria počala z Ducha Svatého svého i Božího Syna, nemá v dějinách obdoby. 

Nebe sestoupilo na zem. Bůh se spojil s člověkem. Poděkujme za tento 

nevýslovný dar modlitbou Anděl Páně. Tuto modlitbu se naši předkové 

modlili třikrát denně, vždy když se ráno, v poledne a večer zvonilo na 

klekání. Jakmile zazněl hlas zvonu katoličtí křesťané ustali v práci a tam, kde 

byli, doma či na poli, poklekli a modlili se Anděl Páně.  

Uctěme též sv. Josefa (letos 20.3.) a svěřme jeho přímluvám stavební 

obnovu naší baziliky. 

  S přáním požehnaného postu Váš P. Pavel Maria Mayer OP  

Ú V O D N Í   S L O V O 
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St 1.3. 17:00 Popeleční středa 

So 4.3. 9:30 Modlitby matek litoměřické diecéze 

Ne 5.3.  11:15 Lectio Divina v zimní kapli 

Po 6.3. 18:00 Společenství Živého růžence po nešporách na faře 

So 11.3.  Setkání dominikánských terciářů 

18.-19.3.  Jarní výprava (detaily budou upřesněny v ohláškách) 

Ne 26.3.  11:15 Farní studium 

31.3.-2.4.  Postní obnova pro rodiny (začátek v pátek večer) 

Otec Pavel Mayer v masopustním převleku (všimněte si mírné odchylky od řeholního hábitu ).  

 
Masopustní karneval na Hvozdu 
V sobotu 28.1. jsme slavili mši svatou s dětmi v restauraci Hochwaldbaude 
na vrcholu Hvozdu. Sešlo se nás celkem 25, některým se totiž podařilo 
opakovaně šlápnout na bludný kořen a nakonec byli rádi, že se jim podařilo 
vrátit zpět k autu. Po mši svaté a následujícím občerstvení došlo k převlékání 
do karnevalových převleků a o něco později bylo možno spatřit na sáňkařské 

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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dráze do Hainu např. dva hrozny vína, hobita, ducha, lištičky, hraběte 
Monte-Christa, imigranta východního původu, skupinku Irů…. Když jsme se 
vysáňkovali dosyta a vyhládlo nám, tak jsme se přesunuli na boršč a 
především na palačinkové vyhodnocování nejlepší domácí marmelády. 
Vedení poroty se ujal pater Pavel a skrze velmi sofistikovaný systém 
hodnocení jednotlivých marmelád jsme vyhodnotili jako nejlepší jahodovou 
marmeládu z Olbersdorfu. 
 
Tučňáci 
Únorový víkend strávili v klášteře manželé Horákovi, kteří v sobotu 11.2. 
uvedli v refektáři kláštera předpremiéru divadelního představení Tučňáci. 
Pohádku o třech tučňácích, kteří se s prvními kapkami potopy snaží nalodit 
na Noemovu archu, hrál Jan Horák, autor hojně hrané one-man show o sv. 
Františkovi z Assisi „František blázen“, o režii a dramaturgii se postarala 
Zuzana Horáková.                                              Jan Horák (v tomto okamžiku jako holubice) 

Tučňáci během plavby řeší otázku, kdo je Bůh, jak moc je pomstychtivý, je-li 
víc muž nebo věc, a jestli jsme si ho náhodou jenom nevymysleli, abychom 
měli čím strašit kamarády. Příběh klade spoustu otázek, ale nenabízí hotové 
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odpovědi a Pánaboha i potopu světa nechává zahalené tajemstvím, slibuje 
však zachování rodu lidí i tučňáků. 

 
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… Budeme se zabývat 
japonskou kuchyní, kaligrafií, haiku, bojovým uměním i japonským 
náboženstvím, děti se na táboře naučí japonskou hru Go.  
 
Na začátku byl oheň - zpět ke kořenům pro společnou budoucnost!  
Centrum sv. Zdislavy se letos stalo partnerem českoněmeckého projektu pod 
názvem „Na začátku byl oheň - zpět ke kořenům pro společnou 
budoucnost!“ Projekt je zaměřen na děti do 15 let z ČR i Německa, které si 
na společném víkendovém workshopu (4.-7.5) pod vedením zkušené 
lektorky osvojí techniky fireshow. Výstupem workshopu pak bude 
představení, které bude uvedeno na několika akcích v ČR i Německu. 
Případní zájemci o projekt nechť se ozvou na email karel.spal@gmail.com   

  

za Centrum sv. Zdislavy Karel Spal 
 
 
 
 

„Rozkoš není v objevení pravdy, ale v hledání.“ – Lev Nikolajevič Tolstoj 
Kouzlo psaní spočívá v míře rozkoše ze čtení… tak začíná úvodní úvaha 
věnující se „Knize roku 2016.“ Kéž by slova platila pro autora tohoto textu i 
jeho čtenáře. „Extatická vyznání“ Martina Bubera je tou z knih, co v anketě 
získala jeden nebo dva hlasy, nedostala „medaili,“ nicméně jsme dostali 
možnost tuto knihu objevit. Představovat židovského myslitele by bylo 
nošení dříví do lesa (knih do knihovny). Zmíněnou knihu Buber sepsal ve 
svých třiceti letech. Ve své době to byl významný počin. „Jeho snahou bylo 
vybrat co nejosobnější bezprostřední svědectví o niterném prožitku člověka.“ 
A tak se zde potkává Rámakršna s Hildegardou z Bingenu, Husajn al –Halládž 
s Jindřichem Suso. A jak je to s námi? Vezměme si příklad z Chucka Norrise: 
…nečte knihy, jen je pořádně zmáčkne a dostane z nich informace, které 
potřebuje.                                                                                             -fršm- 

 

Za fotografie 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 

 


