ZPRAVODAJ
FARNOSTI

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

9/2018

ÚVODNÍ SLOVO
Milí farníci,
léto se pomalu chýlí ke konci a nový školní rok je uveden dvěma krásnými
poutěmi (kmotrů/kmotřenců a rodin) v bazilice a jedním již tradičním
divadelním festiválkem v Petrovicích. Děkuji všem farníkům, zvláště Žantům
a Spalům, kteří se o dobrý průběh těchto událostí zasloužili. Jsem rád, že i
Centrum sv. Zdislavy pod vedením Jany Lapkové rozjíždí svůj bohatý
program pro veřejnost ve formě jazykových kurzů, kroužků a katolické
nauky. Centrum pro rodiny sv. Zdislavy díky sestrám dominikánkám zas
zkvalitňuje své služby Zdislavským poutníkům a dalším hostům. Vážím si též
nenápadné služby řady farníků (Arnošta Přikryla, Ludmily Bílkové, Zdeňka
Hanzla a dalších), kteří nám pomáhají uchovat baziliku otevřenou a
přístupnou množství rozmanitých návštěvníků.
Pro život farnosti je ústřední naše spojení s Ježíšem Kristem. On nás oživuje,
pozvedá svou milostí a formuje naše nitro. Přátelství s Ježíšem je největší
bohatství a naopak bez Krista neučiníme nic trvalého a významného pro
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věčnost. Proto každodenní setkávání s Pánem v
modlitbě a při četbě Nového zákona, časté slavení a
přijímání svátostí, v nichž k nám sám Ježíš přichází, a
adorace Nejsvětější svátosti jsou nezbytná pro
duchovní růst a požehnané působení. Radujme se z
toho, že je nám Kristus blízko a že je naším
největším Přítelem. On říká: „Jako Otec miloval
mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce.
Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce…“
(Jan 15,9-10).
Panna Maria, Královna rodin, a svatá Zdislava,
patronka rodin, nám při tom pomáhají.
Socha Panny Marie viz. strana 4

Váš P. Pavel Maria Mayer OP

AKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FARNOSTI
Ne 1.9.
So 8.9.

Při mši sv. žehnání školákům, studentům a učitelům.
10:00

Pouť kmotrů a kmotřenců, hlavním celebrantem je
Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D, biskup
českobudějovický

do 14:00 Oběd a prográmek v bazilice a farní zahradě
od 14:00 Festiválek v nedalekých Petrovicích
So 15.9.

11.00

Pouť rodin litoměřické diecéze, hlavním
celebrantem je R. D. ICLic. Mgr. Pavel Andrš (farář
farnosti Hejnice)

po mši sv. Program Centra pro rodinu na farní zahradě.
Termín modliteb matek upřesní pí. Jana Lapková.
Zprávy z farnosti... Prázdninový čas je za námi. Krásně jsme si užili
červencové taneční soustředění Patyšpičky v Lipnici nad Sázavou. Ubytováni
jsme byli v areálu, jehož autorem byl architekt Jaroslav Vaculík (jeden z
posledních žáků Le Courbisiera), a základna byla na břehu zatopeného
žulového lomu. Krom koupání, cyklistických i pěších výletů jsme se každé
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dopoledne věnovali tanečním zkouškám. Výstupem pak byla tři různá
vystoupení, která jsme uvedli na zřícenině lipnického hradu a na festivalu za
záchranu podlipnických kostelů. Celkem se nás na soustředění sešlo 30 dětí a
8 dospělých.

Společné foto ze soustředění Patyšpičky v Lipnici nad Sázavou

Přelom července a srpna jsme strávili na schólovém táboře ve Slavkově u
Brna. Velké horko, které v těch dnech panovalo, vyloženě vybízelo ke
každodennímu využívání místního koupaliště. Celotáborová hra se opírala o
život Dona Bosca, zakladatele Kongregace salesiánů Dona Bosca, který svůj
život zasvětil Bohu a dětem žijícím v nuzných podmínkách 19. století.
V srpnu se věnujeme přípravě petrovického Festiválku, připravujeme
podium, scénu a především pilně zkoušíme nové představení komunitního
českoněmeckého divadla Vincek & Franz: Provinzdrama ANNO 1918.
Tentokrát pracujeme s německým režisérem Andreasem Hüttnerem a
soubor se sešel v sestavě šesti dospělých a osmi dětí. Příběh je situován do
období vzniku Československa v roce 1918 a sleduje příběh české a německé
rodiny…. Představení bude mít premiéru 8. 9. od 14:30 v kostele Nejsvětější
Trojice v Petrovicích v rámci petrovického Festiválku.
Dalším divadelním představením na Festiválku bude českojazyčné Čekání na
Čechova, které nás odvede naopak daleko na východ, kde se v jedné
nádražní čekárně potkávají nejrůznější lidé při čekání na vlak do Moskvy.
Představení uvede krompašský Ďas od 17 hodin. Krom divadel vás na
Festiválku čekají i krátké českoněmecké filmové dokumenty o životě na
hranici, dětský cirkus z Hartau Schkolalino, novoborský bluesový Tetrahop,
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výtvarná dílna Markéty Váchalové Vojtíškové, výstavu fotografií Ivana
Brabce a spousta dalších překvapení. Festiválek začíná již v 10:00 poutí
kmotrů a kmotřenců v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném.
Taktéž jsme pro vás připravili rozpis aktivit Centra svaté Zdislavy, kde jsme
nově otevřeli pro zájemce kurz slovenského jazyka. Srdečně zveme nové
tanečnice a tanečníky do Patyšpičky. Bližší informace najdete v zeleném
letáku Centra sv. Zdislavy.
za řkf Karel Spal

Dne 12.8.2018 vysvětil Mons. Dominik Duka OP dřevěnou sochu P.Marie, která dostala jméno „Panna
Maria, královna rodin města Jablonného v Podještědí.“ Text prosby o požehnání sochy: „Vážený otče
kardinále, dovolte, abychom se v krátkosti představili. Jsme manželé Klára a Miloslav Žantovi z
Jablonného v Podještědí. Žijeme zde více než 15 let a v rámci apoštolátu jsme aktivní ve Svazu rodin
schönstattského hnutí České republiky. Poslední dobou si více uvědomujeme naléhavost duchovně –
modlitbou a jinak podkládat příchod nových rodin do našeho kraje, zvláště pak do Jablonného v
Podještědí, působiště sv. Zdislavy, patronky rodin. Rodiny mají nezastupitelnou úlohu při výchově dorostu
pro kněžská a řeholní povolání, ale i při své evangelizaci a dalších aktivitách důležitých pro plodné
působení církve obecně. Proto chceme P. Marii požádat, aby rodinám zde v Jablonném při jejich činnosti
žehnala a doprovázela je, ale také aby sem přivedla rodiny další, neboť práce je mnoho a dělníků málo.
Věříme, že P. Maria tuto prosbu nenechá bez odezvy. Socha, kterou jsme pojmenovali „Panna Maria,
královna rodin města Jablonného v Podještědí“ bude trvale umístěna na štítu našeho domu ve
Staroměstské ulici. A nyní Vás prosíme, otče kardinále, o požehnání sochy. Srdečně děkujeme.“

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