FARNÍ ZPRAVODAJ

Z vernisáže výstavy „V srdci Paní Zdislavy“
foto Jan Katzer

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

6/2019

ÚVODNÍ SLOVO
Drazí farníci,
měsíc červen můžeme letos právem nazvat měsícem slavností. Bude jich
celkem 7, což je číslo plnosti. 1. června oslavíme patronku města – sv. Zdislavu – při hlavní pouti, na které přislíbil účast pan hejtman Martin Půta a litoměřický biskup Jan Baxant. Na Letnice (9.6.) bude slavnost Seslání Ducha
Svatého. Připomínáme si událost, ke které došlo padesátý den po Kristově
vzkříšení. Na apoštoly tehdy sestoupil Duch Svatý a uschopnil je nést radostnou zprávu o Kristu do celého světa. Zámecká kaple na Lemberku je zasvěcená Duchu Svatému a tak tam bude ten den v 18.00 tradiční pouť.
O týden později se můžeme těšit na další slavnost – Nejsvětější Trojice. Jedná se o ústřední tajemství naší víry: sdílená Láska tří Osob v jediném Bohu.
Následovat bude slavnost Těla a Krve Páně (20.6.). Při ní děkujeme za dar
podstatné Boží přítomnosti v Eucharistii a budeme se klanět Přítomnému.
V pondělí 24. 6., při slavnosti Narození sv. Jana Křtitele, si připomeneme též
výročí povýšení našeho poutního chrámu na baziliku minor. Měsíc bude
uzavírat slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (28.6.), vyjadřující nekoneč-
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nou lásku Pána ke každému z nás, a slavnost sv. Petra a Pavla (29.6.), apoštolských knížat.
V červnu také připravujeme farní pouť do Olomouce. Vyjíždět budeme
v neděli 23. 6. Odpoledne s návratem ve středu 26. 6. Ubytovaní budeme u
bratří dominikánů v olomouckém klášteře. Program bude bohatý. V pondělí
prohlídka celého města Olomouce. V úterý křtiny a pouť do Dubu nad Moravou a na Svatý Kopeček. Cena pouti je 800,- Kč na osobu, děti do 15 let polovic. Prosím farníky, aby se mi přihlašovali co nejdříve, nejpozději však do
neděle 16. června (pavel@op.cz 602 858 800). Těším se, že krása Olomouce
a žírné Hané rozšíří naše obzory.
S přáním Božího požehnání P. Pavel Maria OP
Pavel Maria OP
A K T U Á L N Í D Ě N Í V E F A RP. N
OSTI
So 1.6.
7.00
9.00
11.00
14.00
15.00
17.00
8.00 – 12.00
Ne 2.6.
Po 3.6.
Ne 9.6.

HLAVNÍ POUŤ KE SVATÉ ZDISLAVĚ
Mše svatá u oltáře svaté paní Zdislavy
Mše svatá diecézní – generální vikář ICLic. Mgr. Martin Davídek
Mše svatá dominikánské rodiny – biskup litoměřický
Mons. Mgr. Jan Baxant
Mše svatá – P. Metoděj Němec OP
Slavnostní nešpory před Nejsvětější Svátostí
Koncert
možnost zpovědi

10.00

Při Mši sv. zazpívá SBOR LUŽICKÝCH SRBŮ
Po nešporách SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE na faře
11.15
Příprava na svátost biřmování
18.00
POUTNÍ MŠE SV. NA LEMBERKU (Slavnost seslání Ducha
svatého, J.M. can. Karel Havelka)
Čt 13.6.
9.15
Mše sv. kněží českolipského vikariátu
So 15.6.
17.00
POUTNÍ MŠE SVATÁ MLADÝCH (P. Hyacint Ullman OP)
Ne 16.6.
11.15
Příprava na svátost biřmování
Út 18.6.
16.00
Kytarový RECITÁL ADAMA PAVLÍČKA v bazilice
Ne 23.6.
11.15
Příprava na svátost biřmování
cca v 15.00
Odjezd na FARNÍ POUŤ DO OLOMOUCE
St 26.6.
odpoledne Návrat z farní poutě do Olomouce
Ne 30.6.
11.15
Příprava na svátost biřmování
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Ohlednutí za posledními událostmi farní rodiny
Velikonoční triduum jsme si letos zpestřili křížovou cestou v přírodě na Velký
pátek. Vyrazili jsme od kapličky u Zdislaviny studánky směrem na janovický
hřbitov, odtud do nedalekých Pusteven a poté přes pastviny okolo Markvartického dubu zpět do Jablonného. Na Bílou sobotu vystupovala Patašpička
ve skanzenu na Vísecké rychtě v Kravařích, kde uvedla představení Barborky
a poté následovala výuka irského, francouzského i českého tance.
Na prvního máje byla zahájena v bazilice nová poutní sezóna. První letošní
pouť odsloužil provinciál dominikánů Lukáš Fošum OP. Po mši svaté následovala vernisáž a vyhlášení výsledků výtvarné soutěže V srdci Paní Zdislavy.
Vernisáž hudebně doprovodila místní hudební skupina MHD. Odpoledne pak
od baziliky vyrazil průvod, aby požehnal Zdislavin pramen.
Dne 6.5. nás navždy
opustil Jan Ondřej
Andreas, dlouholetý
dominikánský terciář a
kostelník naší baziliky.
Rozloučili jsme se
s ním naposledy při
mši svaté 11.5. Vždy
jsme jako rodina
s dětmi u něj měli
zastání, hrával s námi
divadlo (svatý Václav,
chodil
Honza Andreas, jak jsme jej znali... Sedmispáči),
s námi na Tříkrálové
sbírky… Sám za sebe mohu říci, že mi za těch dvacet let, co se známe, přirostl
k srdci a v srdci mi i zůstává.
17. – 19.5. jsme vyrazili na vodu a do poslední chvíle jsme nevěděli, jakou
řeku pojedeme. Velmi jsme si přáli jet řeku Úpu na dva dny (z Úpice do Jaroměře), voda však neustále kolísala okolo limitu sjízdnosti. Proto jsme si
připravili druhou variantu – jeden den spodní tok Úpy (Česká Skalice – Jaroměř) a druhý den Labe (Dvůr Králové – Jaroměř). Nakonec vše vyšlo, přestože jsme ještě patnáctého měli dopoledne na Krompachu nasněženo, tak na
víkend vyšlo krásné počasí, voda byla na hranici sjízdnosti a my jsme si mohli
projet Babiččino údolí, Ratibořice a další místa známá z Babičky od Boženy
Němcové (kterou jsme cestou v autě poslouchali coby audioknihu v podání
Libušky Šafránkové). Sešlo se nás letos 30, takže to byla úplná flotila.
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Barabanfest 31.5. – 1.6.
Srdečně vás zveme i na Barabanfest (12. ročník mezinárodního hudebního
festivalu mládeže), který se odehraje ve Cvikově. Páteční program je
v kulturním centru Sever od 20:30 do 22:30, sobotní program je v zahradě u
ZUŠ Cvikov (Niessnerova vila) od 14:00 do 23:00. V sobotu 1.6. zde vystoupí i
Patašpička od 16:30 s čekočangobálem a od 20:00 uvede představení Barborky obohacené o drama s ohni.
Fantom z Morrisvillu, veřejná generálka 13.6. od 18:00, premiéra 14.6. od
19:00
Divadelní společnost ĎAS si vás dovoluje pozvat na veřejnou generálku a
premiéru nově nastudované divadelní hry Fantom z Morriswillu. Obě představení se odehrají v Krompachu v restauraci Na Hřebenovce.
Vincek a Franz. Provinzdrama ANNO 1918
16.6. vystoupí komunitní divadlo Kam-e-rádi s představením Vincek a Franz.
Provinzdrama ANNO 1918 v Hartau od 15:00 při příležitosti dvacátého výročí
školy Schkola. Srdečně zveme na divadelní představení i seznámení se školou. Schkola působící v našem trojzemí má své školy v Lückendorfu (mateřská škola), Hartau (první stupeň), Ebersbach (druhý stupeň, gymnazium),
Ostritz (základní škola), Zittau (odborná škola). Školy na hranicích s ČR mají
jako druhý povinný jazyk češtinu, na hranicích s Polskem pak polštinu. Více
se dozvíte na stránkách https://schkola.de/
Farní výlet
Na závěr školního roku (23. – 26.6.) se chystáme na farní výlet do Olomouce,
průvodcem nám bude náš farář P. Pavel OP, který dlouho působil
v dominikánském klášteře v Olomouci.
Patašpička na cestě za českou menšinou v Chorvatsku 28.6. – 8.7.
Patašpička a Lusatia Consort se vydávají na cestu za českou menšinou v okolí
města Daruvaru, kde spolu s místní Českou besedou připraví společné vystoupení na tamější Etnofest v obci Ivanovo selo. Cestou se stavíme na hradě
Lipnice, kde uvedeme představení Bazilika tančí. Na cestu se vydává 55 tanečníků a hudebníků, kteří se poctivě připravovali celý rok. Cesta je tedy
vyvrcholením celoroční činnosti a dlouhodobé spolupráce, přesto by se neobešla bez chápající podpory města, za niž srdečně děkujeme.
za řkf Karel Spal
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na Miloslava Žantu, m.zanta@volny.cz
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