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při bazilice minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Jablonné v Podj.          3/2019 
 

 
 

 
Milí farníci, 
rád bych Vás více informoval o našem kostele Nejsvětější Trojice 
v Petrovicích. Jak víte, nejde o farní kostel, ale o filiální (dceřiný) kostel naší 
farnosti.  Petrovičtí v minulosti dlouho usilovali o stavbu vlastního kostela, 
aby nemuseli o nedělích chodit za každého počasí 5 km do Jablonného. Je-
jich přání se naplnilo až roku 1816. Tehdy byl kostel, postavený na místě 
bývalé sýpky, slavnostně vysvěcen. V dalších letech se postupně pořídilo 
vnitřní vybavení kostela a také vitráže v presbytáři (sv. Petr a sv. Pavel). 
Z větších stavebních úprav došlo k přesunutí sakristie z původní severní stra-
ny kostela (kde byla zima a vlhko) na dnešní jižní stranu. 
Kostel byl do roku 1945 hojně navštěvován a převážně němečtí farníci se o 
něj dobře starali. Když po válce došlo k výměně obyvatelstva, návštěvnost 
bohoslužeb výrazně poklesla. Tak ubylo i sil a financí k udržování kostela 
v odpovídajícím stavu. Kostel pomalu chátral. Minulý režim neměl zájem 
kostely opravovat, spíše naopak. Když pak už nebyl nikdo z Petrovic, kdo by 
přišel na bohoslužbu, otec Jindřich Gajzler OP kostel zavřel. 
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Obnovu kostela, který se mezitím stal kulturní památkou, započal roku 2013 
můj předchůdce P. Jan Rajlich OP a pokračoval další děkan P. Savio Řičica OP. 
Dospělo se k rozhodnutí, že kostel nebude využíván jen k bohoslužbám, ale 
že se stane i prostorem pro další kulturní akce (divadlo, výstavy, koncerty) a 
setkávání, a to i přeshraniční, tj. mezi Čechy a Němci. Za tím účelem se zvláš-
tě díky rodině Spalových z Krompachu zaběhla tradice oblíbeného zářijového 
Divadelního festiválku, který je hojně navštěvován. Díky rodině Zuzaňáko-
vých byly obnoveny vánoční bohoslužby slova. Letos by do kostela měla být 
umístěna nová moderně zpracovaná Křížová cesta od mého spolubratra 
Karla Šimona OP. 
Souběžně pokračujeme v postupné opravě kostela. Vyměnila se okna v lodi 
kostela, opravila se střecha a nyní se postupně dává nová fasáda.  Je naděje, 
že letos se podaří dokončit vnější plášť, takže se kostel opět stane důstojným 
centrem a krásnou dominantou Petrovic. Zatím se, díky Bohu, daří získávat 
prostředky na opravu především z Ministerstva kultury. Významně přispívá i 
Liberecký kraj, jemuž zvláště vděčíme za obnovení vitráží, a také Město Jab-
lonné. Všem velmi děkuji, že pokračování obnovy umožňují. Chtěl bych také 
poděkovat rostoucímu počtu dárců z Petrovic. Děkuji, že Vám kostel také leží 
na srdci a že svým příspěvkem či brigádnickou pomocí napomáháte jeho 
úplné obnově. Bůh Vám odplať. 
     P. Pavel Maria Mayer OP 
 

       P. Pavel Maria OP 
 
 

Pá 1. – Ne 3.3.  Duchovní obnova pro Oázu v klášteře 

Ne 3.3.    Masopust na Hvozdu 

Po 4.3.    Společenství Živého růžence po nešporách na faře. 

Út 5. - Čt 7.3.  Tajuplný víkstřed v klášteře pro kroužek vaření 

St 6.3.   Popeleční středa 

So 9.3.   Setkání dominikánských terciářů 

Ne 10.3. 11.15 Příprava na biřmování 

Pá 15.3.  19.30  Farní rada 

Ne 17.3.  10.00 Přijetí katechumenů 

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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   11.15 Příprava na biřmování 

Út 19.3.  Slavnost svatého Josefa 

Ne 24.3.  11.15 Příprava na biřmování 

Po 25.3.  Slavnost Zvěstování Páně 

Pá 29. - Ne 31.3.  Duchovní obnova rodin 

 
V druhé polovině ledna jsme pokračovali v intenzivní divadelní činnosti. Če-
kání na Čechova jsme uvedli třikrát (18.1. v Novém Boru, 19.1. ve Cvikově a 
2.2. v Mařenicích), představení Vincek a Franz: Provinzdrama anno 1918 
dvakrát (27.1. v Ebersbachu a 9.2. v Liberci). „Divadlo není jen bezduchá 
zábava a koukání na herečky, ale především dřina,“ říká jedna z postav 
v Čekání na Čechova. Je to tak, za každým představením jsou hodiny zkou-
šek, hledání termínů na zkoušení i vystoupení, hledání alternací, domlouvání 
vystoupení, stavby a bourání podia a scény, shánění kostýmů, zajišťování 
dopravy, komunikace s německými partnery, psaní grantů a jejich účtování… 
Takže jsme svým způsobem rádi, že nám tento maraton nyní skončil a mů-
žeme připravovat novou divadelní hru Fantom z Morriswillu, kterou bychom 
rádi uvedli již v červnu letošního roku.   
 

17. 2. – 24. 2. Tábor na Selešce  
Na skautské základně Seleška jsme strávili osmidenní táborový pobyt s 25 
dětmi, na táboře se prolínala čeština s němčinou, ale i slovenština s ruštinou. 
Táborová hra nás přesunula na severoamerický kontinent, kde jsme se při-
pravovali na indiánské Panamerické sportovní hry. Vedle výjimečných spor-
tovních výkonů si děti vyrobily např. indiánské stavy a korálkovaly, získávaly 
indiánská pera za individuální výkony (nalezení a určení osmi druhů stromů, 
vyfotografování zvířete žijícího volně v přírodě, přepálení provázku ve výšce 
50 cm během 1 minuty atd.). První dva dny jsme si stihli zajezdit na běžkách 
okolo Hvozdu, třetí den jsme si zajeli na pláně u Luže. Při závěrečném slav-
nostním ohni jsme byli všichni unavení, ale zdraví a plní zážitků.   
 

3. 3. Masopust na Hochwaldu 
První březnovou neděli před Popeleční středou jsme oslavili tradiční maso-
pust v restauraci Hochwaldbaude na vrcholu hory Hvozd/Hochwald. Po aga-
pé se ti statečnější z nás spustili na nejrůznějších „klouzácích“ dolů z hory do 
Hainu. Odtud se 35 masopustních maškar přesunulo ke Spalům na Krom-
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pach, kde se po vydatném boršči pomalu schylovalo k dětem netrpělivě oče-
kávané trachtaci, která spočívá v bodovém hodnocení kvality domácích 
marmelád. Vždy se testují na palačinkách, kterých bylo letos připraveno na 
tuto prestižní soutěž 140. Zvítězila rybízová ze Zittau, těsně za ní následovala 
jahodová z Jablonného a na třetím místě třešňovovišňová z východočeských 
Malých Svatoňovic. 
 

15.3. Setkání farní rady 
V pátek 15.3. se v 19:30 sejde farní rada. Zveme všechny ty, kterým záleží na 
životě farnosti! 
 

29. – 31.3. Jarní výprava 
Letošní jarní výpravu směřujeme k řece Ohři, protékající mezi Doupovskými 
vrchy z jedné strany a Krušnými horami ze strany druhé. Ubytujeme se 
v dost spartánsky vybaveném tábořišti České tábornické unie v katastru ob-
ce Kotvina. Plánujeme si s sebou vzít kola, pro ty sportovněji naladěné 
účastníky se nabízejí horské výlety, pro ty méně nadšené vrchaře se nabízí 
cyklostezka podél řeky.                           za řkf Karel Spal 

Momentka z koncertu skupiny „Nootka Boyz,“ kterým začal letošní tábor na Selešce (na obr. Michal 
Lapka), kostel v Petrovicích. 
 

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


