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při bazilice minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Jablonné v Podj.          4/2018 
 

 

 

Drazí farníci, 
 
první slavností v červnu bude slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně. Máme v 
bazilice oltář k tomuto tajemství. Je z roku 1911 a napodobuje svou formou 
protilehlý barokní Růžencový oltář z r. 1732. Božské Srdce Páně je ohniskem 
Ježíšovy lásky k člověku. Je to Srdce živé a nám zcela nakloněné a otevřené. 
Srdce toužící po naší blízkosti. Je velmi útěšné a dobré, když jdeme Srdci 
Ježíšovu vstříc, když i my toužíme do Něj vstoupit. Tam jsme v bezpečí. 
Ohnisko Kristovy boholidské lásky nás posvěcuje a mění k lepšímu. Je 
pramenem Boží milosti, jak vyjadřuje i latinský nápis na oltáři: S radostí 
budete čerpat vodu z pramenů spásy (Iz 12,3). 
 
Po stranách sochy Krista s otevřeným Srdcem stojí apoštolové Petr a Pavel. 
Ti jsou zárukou pravé nauky a identity katolické Církve. I jim hořela srdce pro 
Krista. Jejich slavnost bude červen uzavírat. Kéž je následujeme v tom, jak 
Pána milovali a jak o Něm svědčili. 

      V Kristu P. Pavel Maria OP  
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       P. Pavel Maria OP 
 
 
 

So 2.6.  15.00 Žehnání motorkářů letos nebude před bazilikou, ale 
v obci Zdislava 

Po 4.6. Setkání růžencového společenství po nešporách na 
faře 

So 9.6.  10.00 Pouť pro mládež s následným programem 
Ne 17.6.  10.00  Pouť Schönsttatského hnutí 
Čt 21.6.  9.15 Mše svatá kněží českolipského vikariátu 
 19.30 Modlitby matek  
Ne 24.6.  Farní den 
 
Uplyne letní květen a čeká nás předprázdninový měsíc červen, ve kterém 
končí školní rok, na dva měsíce ukončí svou činnost ZUŠ i nejrůznější kroužky 
a začne prázdninový čas (než to začne v září všechno nanovo). Tak jako jiné 
roky budeme i letos při mši svaté poslední červnovou neděli vzdávat díky za 
uplynulý školní rok. Je dobré si připomenout, že vzdělanost vždy bývala 
privilegiem a darem.   
 
První květnový den jsme oslavili poutní mší dětí a mládeže, kterou 
celebroval cvikovský vikář Rudolf Repka. Po ní následovala vernisáž výtvarné 
soutěže a odpoledne jsme společně vyrazili požehnat zdislavský pramen pod 
Lemberk. 
 
Devátého května jsme navštívili festival Spectaculum v nedaleké Žitavě a 
hned druhý den jsme vyrazili na prodloužený vodácký víkend. Ve čtvrtek 
jsme odjeli do Malých Svatoňovic, do rodiště bratří Čapků a zároveň 
poutního místa k Panně Marii Sedmibolestné. A tam, v podhůří Krkonoš jsme 
také na slavnost Nanebevstoupení Páně zažili letošní první opravdovou 
horskou bouřku. V pátek jsme si zahráli turnaj ve čtyřhře manželských dvojic 
a v sobotu ráno jsme zamířili do Nového Města nad Metují.  Letos to totiž 
nebyla Úpa, jak jsme si plánovali, ale vodácky náročná Metuje. Představte si 
třikrát zapadanější Ploučnici, která celkem teče a má bahnité břehy (někdy i 
po pás). Skály, džungle, stavidla, rákosí. Mnozí se převrátili, seskakovali 
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z lodí, či se učili spolupráci „…my už nemáme vůbec čas se hádat, my 
musíme jenom spolupracovat, jinak se cvaknem…“  
 
V srdci paní Zdislavy 
Srdečně vás zveme na 
výstavu dětských obra-
zů, které vystavujeme 
ve volně přístupném (9 
– 18) klášterním ambitu. 
V rámci výtvarné sou-
těže „V srdci paní 
Zdislavy“ se nám sešlo 
více než 250 obrázků 
z celé republiky i 
zahraničí a všechny se 
nám podařilo v ambitu 
vystavit. Tématem 
soutěže byl pohled na sv. 
Zdislavu jako stavitelku 
kostelů, klášterů a 
špitálů.  
 
Bazilika tančí 
25. května ve 20.30 jste 
mohli být přítomni svě-
tové premiéře před-
stavení Bazilika tančí. 
Představení vznikalo na 
základě improvizací 
souboru Patašpička na téma „co zažíváme v posvátném prostoru“. Je to 
vyváženost nebes a radost ze společného slavení, krása i bída lidských 
vztahů, možnost vztáhnout ruce k nebi… Představení bude mít reprízu 1.6. 
ve 20:30 v kostele sv. Alžběty ve Cvikově v rámci etnofestivalu mládeže 
Barabanfest. 
 
Čekání na Čechova 
16. června v 19 hodin v restauraci Hřebenovka na Krompachu bude mít 
premiéru divadelní hra Čekání na Čechova krompašského Divadelního 

Pouť dětí a žehnání pramene sv. Zdislavy (na foto dole je R. D. 

Mgr. Rudolf Repka a nový provinciál dominikánů fr. MUDr. 

Lukáš Jan Fošum OP 
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Amatérského Spolku, se kterým spolupracujeme.  Představení je součástí 
Krompašského jarmarku, který proběhne před kostelem od 14 do 16 hodin. 
Představení bude mít reprízu 8. 7. v 19 hodin taktéž v restauraci Hřebenovka 
na Krompachu, tentokrát v rámci Cyrilometodějských slavností.  
 
Českoněmecké komunitní divadlo 
Ani projekt českoně-
meckého komunitního 
divadla nezahálí. Pod 
vedením německého 
režiséra Andrease 
Hüttnera pracuje čtrná-
ctičlenný soubor na 
tématu „Rok 1918“. 
Pravidelné páteční 
zkoušky v žitavské 
Hillersche Villa mají 

vyústit v premiéru, 
kterou plánujeme na 

petrovickém festiválku 
8.9. v kostele Nejsvě-
tější Trojice v Petro-
vicích. 
 
Soustředění Patašpičky 
30.6. odjíždí taneční 
soubor Patašpička na 
týdenní soustředění do 
Lipnice nad Sázavou. Na 
tomto soustředění, na 
kterém nás na několik 
dní doplní i cvikovský hudební soubor Lusatie Consort, uvedeme v rámci 
festivalu Za záchranu podlipnických kostelů i představení „Velká noc buďe“, 
„Bazilika tančí“ a „Shalom v říši divů.“ 

            za řkf Karel Spal 
 

 

Za černobílé fotografie děkujeme br. Šimonu Hlavatému. Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na 
Miloslava Žantu, m.zanta @volny.cz 

Nahoře nácvik českoněmeckého komunitního divadla v Žitavě. 

Na dolní fotografii nácvik dětí na Noc kostelů „bazilika tančí“ 


