FARNÍ ZPRAVODAJ

Z obřadu přijetí katechumenů (17.3.)

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

3/2019

ÚVODNÍ SLOVO
Milí farníci,
blíží se velikonoční svátky. Letos jsou o měsíc později než vloni (21.4.). Měnící se datum Velikonoc závisí na měsíčním úplňku. Boží hod velikonoční je
vždy nejbližší neděli po prvním jarním úplňku (přesněji po prvním úplňku po
21. březnu). O Velikonocích chceme opět vzpomenout Ježíšovu oběť, kterou
přinesl z lásky ke každému z nás. Vrcholem oslav je Kristovo slavné vzkříšení.
Ježíš svou mocí vstal z mrtvých a žije. Ukázal, že smrt nemá poslední slovo. I
my jsme pozváni k životu věčnému, prožívanému v přátelství s Bohem a
všemi, které máme rádi. Kristus nám k tomu otevřel cestu.
Bohoslužby v naší bazilice budou následovně: Zelený čtvrtek v 18.00 hod.
Velký pátek v 15.00 hod. Bílá sobota ve 20.00 hod. (s následnou oslavou v
klášteře) a Velikonoční neděle i pondělí v 7.30 a v 10.00 hod. Jsem rád, že
budeme moci společně znovu-prožít tajemství našeho vykoupení.
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27.dubna Prahou projde Národní pochod pro život a rodinu. Je to jeden ze
způsobů, jak dát veřejně najevo, že nám není jedno, že se denně u nás zabije
přes padesát počatých dětí a zraní stejně tolik maminek. Jde o skutečnou a
stále trvající genocidu našeho národa. Pokud byste se chtěli Pochodu zúčastnit a vyjádřit tak solidaritu s nejmenšími mučedníky, přihlaste se mi,
prosím. Kdyby nás bylo víc, mohli bychom objednat i autobus.
Rád bych Vás také pozval na vernisáž výstavy – Svatá Zdislava, přímluvkyně
snoubenců. Bude to na zahájení sezóny 1.5. v 11.15 hod. v ambitu kláštera.
Tentýž den po obědě se uskuteční žehnání Zdislavina pramene. Vycházet
budeme ve 13.30 hod. z Dominikánského náměstí před bazilikou. Těším se,
že se v hojném počtu připojíte.
Přeji Vám zdárné dokončení svatopostní obnovy a o Velikonocích jen radost
P. Pavel Maria Mayer OP
P. Pavel Maria OP

AKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FARNOSTI
Po 1.4.
Ne 7.4.

Společenství živého růžence – po nešporách na faře
11.15

So 13.4.

Příprava na biřmování
Setkání dominikánských terciářů

Ne 14.4.

11.25

Příprava na biřmování

Čt 18.4.

18.00

Památka Poslední večeře Páně

Pá 19.4.

15.00

Památka Umučení Páně

So 20.4.

20.00

Vigilie Vzkříšení Páně

Ne 21.4. v 7.30 a 10.00 BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
Po 22.4. v 7.30 a 10.00 PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
So 27.4.
St 1.5.

Národní pochod pro život a rodinu v Praze
10.00

Pouť dětí ke svaté Zdislavě

11.15

Vernisáž výstavy s vyhlášením výsledků

13.30

Procesí k prameni svaté Zdislavy
2

Momentka z březnové nedělní mše svaté. Na návštěvě do Jablonného připutovali poutníci z Oázy živé
církve.

15.3. Setkání farní rady
V pátek 15.3. se v dominikánském klášteře sešla farní rada. Projednalo se
hospodaření farnosti za uplynulý rok 2018, byli jsme seznámeni se stavem
žádosti o dotaci na celkovou opravu baziliky i o plánovaných opravách
na kostele Nejsvětější Trojice v Petrovicích. Ohlíželi jsme se uplynulou Tříkrálovou sbírkou a plánovali program na Noc kostelů (24.5.2019). Zamýšleli
jsme se nad oslavami Zdislavského jubilea, které oslavíme příští rok a probírali letošní poutní harmonogram. V neposlední řadě jsme zvolili jarní úklid
baziliky, který proběhne v týdnu od 8 do 13. května.
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 obce 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.
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3.4. V srdci Paní Zdislavy
Ve středu v 16 hodin se sejde komise k vyhodnocení letošního ročníku výtvarné soutěže V srdci Paní Zdislavy, jejíž téma letos znělo „svatá Zdislava,
přímluvkyně snoubenců“.
20.4. Vísecká rychta
Stejně jako jiné roky, tak i letos vystoupí Patašpička na velikonočním jarmarku na Vísecké rychtě v Kravařích. Chcete-li zažít příjemnou velikonoční atmosféru ve skanzenu, tak neváhejte a přijeďte se podívat.
Přejeme vám všem požehnané prožití velikonočních svátků.
za řkf Karel Spal

Ještě jedna fotografie z obřadu přijetí katechumenů.

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