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při bazilice minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Jablonné v Podj.          1/2019 
 

 
 

Milí farníci, 
 

před námi je nový rok 2019. Zajímavé je, že se nejedná o prvočíslo. Přijdete 
na to, čím je dělitelné?  
 

Do nového roku vstupujeme s Matkou Boží Pannou Marií a s prosbami za 
mír ve světě. Naše vlast bude již 74 let bez války. Přestáli jsme komunistický 
teror i sovětskou okupaci, ale nemuseli jsme bojovat se zbraní v ruce s nepří-
telem. Věřím, že je to díky četným obětem věřících a modlitbám Církve za 
mír. Panna Maria, Královna míru, nad námi drží ochrannou ruku. 
 

Neposkvrněnou Pannu vzýváme též jako Matku jednoty křesťanů. Jak by-
chom si přáli, aby se všichni křesťané opět spojili v jedné všeobecné (katolic-
ké) Církvi, s jednou vírou, sedmi svátostmi a pod jedním pastýřem – pape-
žem. Můžeme k tomu v lednu přispět modlitbami za jednotu křesťanů. 
 

Přeji Vám všem pokojný a požehnaný rok.     
P. Pavel Maria OP  

Ú V O D N Í  S L O V O 

 

ZPRAVODAJ 
FARNOSTI 

rorátní mše sv. 
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       P. Pavel Maria OP 
 
 

Út  1.1. 10:00 Slavnost Panny Marie Matky Boží  

   Světový den modliteb za mír 

Ne  6.1. 10:00 Slavnost Zjevení Páně 

Po  7.1.  Společenství živého růžence po nešporách na faře 

So  12.1.     9:00 Setkání dominikánských terciářů v klášteře 

Ne  13.1.  11:15 Příprava na biřmování na faře 

 18. - 25.1. Týden modliteb za jednotu křesťanů 

Ne  20.1.  11:15 Příprava na biřmování na faře 

Ne  27.1.  11:15 Příprava na biřmování na faře 

 
 Žehnání (a rozsvěcení) adventního věnce na Náměstí Míru. 
 

Tříkrálová sbírka 4. – 6. 1.2019 
Hlavní koleda Tříkrálové sbírky proběhne o prvním lednovém víkendu 5.–6. 
1.2019. Koledovat však budeme i v prvním lednovém týdnu a koledu ukon-

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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číme až 12. a 13. ledna, kdy do kasiček vložíme dobrovolné vstupné z taneč-
ně divadelních premiér Barborek. 65% této částky částečně podpoří kroužek 
vaření, který v prostorách klášterní kuchyně vede sestra Roberta, částečně 
cestu Patašpičky k české menšině v Ivanovu Selu i zájezd místních seniorů do 
Olomouce. Zbývajících 15% využívá na své projekty diecézní Charita, 10% 
putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5% jde na celostátní projekty a 5% 
pokrývá režii sbírky. 

Všem dárcům děkujeme! 

Adventní koncert „Andělé v oblacích“ - Noktuelky, ZUŠ Jabl. v Podj., Bohemian Chór a Aurea Rosa. 
 

12.1. Barborky, Cvikov, hotel Sever, 17:00 
 

13.1. Barborky, Jablonné v Podještědí, Společenský sál, 17:00 
Taneční soubor Patašpička a soubor staré hudby Lusatia Consort uvádějí 
premiéry nového představení inspirovaného příběhem ranně křesťanské 
mučednice Barbory z Nikomédie. Představení má taneční, ale i hrané části, 
které na základě rakovnické hry z 18. století přebásnil Josef Egert. Hra před-
staví lidové tradice svázané se svátkem svaté Barbory, dá však také nahléd-
nout do vnitřního příběhu o hledání životního smyslu a odvahy podle něj žít. 
Hru chceme také uvést v létě 2019 pro české komunity žijící v Chorvatsku. 
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Dobrovolné vstupné obou lednových premiér bude věnováno na účely 
Tříkrálové sbírky. 
 

18.1. Čekání na Čechova, Nový Bor, divadlo, 19:00 
 

19.1. Čekání na Čechova, Mařenice, OÚ, 19:00 
Přijďte nás podpořit do Nového Boru, kde ve velkém divadle zahrajeme od 
19:00 Čekání na Čechova. Představení, které jsme uvedli v Jablonném v lis-
topadu, nás odvede daleko na východ, kde se v jedné nádražní čekárně po-
tkávají nejrůznější lidé při čekání na vlak do Moskvy.   
 

27.1. Vincek a Franz, Ebersbach, Kino, 17:00 
Představení komunitního českoněmeckého divadla Vincek & Franz: Pro-
vinzdrama ANNO 1918 uvedeme tentokrát v německém Ebersbachu. Příběh 
je situován do období vzniku Československa v roce 1918 a sleduje příběh 
české a německé rodiny… Představení je dvojjazyčné a je srozumitelné pro 
českého i německého diváka. 
 

„V srdci paní Zdislavy“ - IV. ročník výtvarné soutěže „V srdci paní Zdislavy“ 
pro děti ve věku 5 až 15 let. 
Tématem tohoto ročníku je pohled na svatou Zdislavu jako přímluvkyni 
snoubenců. Výtvarné práce můžete zasílat do 31. 1. 2019 na adresu: Klášter 
dominikánů, Klášterní 33, 471 25, Jablonné v Podještědí (označte prosím: V 
srdci paní Zdislavy). Výtvarné práce budou vystaveny v ambitech kláštera 
dominikánů od 1. května do 31. srpna 2019. Vernisáž a vyhlášení výsledků se 
koná 1. května 2019.   
 

Přejeme všem Boží požehnání do nového roku 2019!              Za řkf Karel Spal 

Momentka z návštěvy sv. Mikuláše a andělů v bazilice 
 

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


