FARNÍ ZPRAVODAJ

Z mikulášské nadílky 8.12. v bazilice. Foto archiv

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

1/2020

ÚVODNÍ SLOVO
Drazí farníci,
historie, přítomnost i budoucnost naší farnosti je spojena se jménem Zdislavy z Lemberka – „Paní svatého života“. Všichni k ní máme osobní vztah a ona
jakoby stále žila mezi námi. Vnímáme její duchovní krásu, laskavost a dobrotu. Mnozí máme i vlastní zkušenost, jak nám Zdislavina přímluva pomohla. A
proč je Zdislava taková? Odpověď je jednoduchá – byla křesťanka. Spojila
svůj život s životem Božího Syna Ježíše Krista. Nechala se celá prostoupit
světlem a pravdou jeho radostné zvěsti. Nechala se naplnit jeho láskou. Bez
této křesťanské víry a lásky by nebylo ani svaté Zdislavy.
Vstupujeme do roku s kulatým letopočtem. Nový rok 2020 je pro naši farnost, město i vlast rokem jubilejním. Slavíme dvojkulaté narozeniny spolupatronky českého národa, Libereckého kraje, hlavní patronky Litoměřické
diecéze, dominikánské provincie i Města Jablonného. Hlavním Zdislaviným
patronátem ovšem zůstává rodina. Jako na patronku manželství a rodiny se
na sv. Zdislavu obracejí věřící u nás i v zámoří. Paní Zdislava požívá úcty například na několika místech Brazílie, Filipín a Vietnamu. 800. výročí narození
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světice budeme tedy slavit nejen my, ale také mnozí další spolu s námi. Přijede řada návštěv z domova, z rodného Křižanova i ze zahraničí.
V jubilejním roce má zároveň začít celková obnova naší baziliky. Chystáme se
opravovat lucernu nad kupolí, fasádu průčelí, elektroinstalace, osvětlení a
omítky uvnitř. Obnova se dotkne i podzemí baziliky, které chceme bezpečněji zpřístupnit. Rekonstrukce varhan je již v plném proudu. Žel Bohu nemůžeme počátek oprav příliš oddalovat, abychom vše stihli v požadovaném termínu tj. do konce roku 2022. Kvůli jubileu však bude bazilika na hlavní oslavy
přístupná. Největší slavnosti plánujeme 1. května na zahájení poutní sezóny
a pak 30. května, kdy se koná hlavní zdislavská pouť.
Svatá Zdislava nás bude v jubilejním roce provázet. Příklad jejího heroického
života je inspirující. Kéž ji dokážeme v obětavé lásce následovat.
Na přímluvu sv. Zdislavy Vám v roce Jubilea spolu s bratry a sestrami dominikánkami přeji hojnost Boží ochrany a požehnání
Váš P. Pavel Maria OP
P. Pavel Maria OP
AKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FAR
NOSTI
St 1.1.
Ne 5.1.
Po 6.1.
So 11.1.
Ne 12.1.
Po 13.1.

So 18.-25.1.

4:00

Slavnost Panny Marie, Matky Boží
Slavnost Zjevení Páně
Společenství živého růžence po nešporách na faře
Setkání dominikánských terciářů
Svátek Křtu Páně
POUŤ DO FILIPOVA (Bazilika Panny Marie pomocnice
křesťanů). Zájemci o pouť se můžou hlásit u P.Pavla
Mayera.
Týden modliteb za jednotu křesťanů

Především přejeme všem šťastný a požehnaný rok 2020. A protože zpravodaj vzniká ještě v adventním čase, tak se můžeme na chvíli do tohoto času
vrátit. V předvečer adventu jsme si v Jablonném užili Mikulášského jarmarku
spojeného s rozsvícením vánočního stromu na náměstí a v neděli 1.12. jsme
po koncertě v bazilice rozsvítili první adventní svíci. Adventní čas je také
spojen s úklidem baziliky před svátky a pilným nacvičováním zpěvů nejenom
na půlnoční mši. Letos se naši zpěváci zapojili ještě do vánočních zkoušek na
Krompachu. Patašpička se po výuce kolových tanců na Mikulášském jarmarku intenzivně připravuje na premiérové představení, které uvede na Ad2

ventním podvečeru v dominikánském klášteře 18.12. (tedy po uzávěrce).
Svatý Mikuláš s dvěma anděli nás v bazilice navštívil 8.12. a připomenul nám,
že nemáme býti hamižnými.
Letos jsme se spolu s dalšími kolegy zapojili do organizace Weihnachtsfeieru
pro děti z německé Schkoly, který se odehrál 12.12.. Šlo o putování dětí
z prvních až čtvrtých tříd za Vánoci napříč Evropou. Děti začínaly německou
podobou Vánoc a koled v Hartau a poté, již za tmy, pokračovaly lesními cestami z Jonsdorfu do Krompachu podle světýlek. Cestou potkaly francouzského papa Noela a naučily se francouzskou koledu, pokračovaly do Anglie,
kde je uvítal Father Christmas a u punče si zazpívaly We wish you, dále pokračovaly do Švédska za skřítkem Tomtemem, o něco dál na ně čekal ruský
Děda Mráz se Sněhurkou. Nakonec se dětem podařilo dojít do restaurace Na
Hřebenovce, kde je kromě českých Vánoc a koledy Půjdem spolu do Betléma, čekalo ještě vybarvování a skládání staročeského papírového Betléma a
závěrečná večeře.
Tříkrálová sbírka
Celostátní Tříkrálová sbírka Charity ČR bude letos probíhat od 1.1. do 14.1. I
u nás v Jablonném se v tomto termínu do Tříkrálové sbírky zapojíme dle
možností koledníků i doprovázejících dospělých osob. Koledování zakončíme
na Tříkrálovém koncertě ve Cvikově 12.1. od 17 hodin, kde jako host vystoupí i Patašpička doprovázená Lusatií Consort s představeními Chválím tě jako
sestra voda a V Jordáně křtíti ho budeme.
65% vykoledované částky částečně podpoří kroužek vaření, který
v prostorách klášterní kuchyně vede sestra Roberta, částečně cestu Patašpičky na přehlídku folklórních písní a tanců v Litvě. 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!
Tříkrálový koncert ve Cvikově
Zveme vás na Tříkrálový koncert Lusatie Consort v Kulturním domě Sever ve
Cvikově 12. 1. 2020 od 17 hodin. Jako host zde vystoupí i Patašpička doprovázená Lusatií Consort s představeními Chválím tě jako sestra voda a
V Jordáně křtíti ho budeme.
Pražský komorní balet - Petr Zuska; CARMINA VETERA
Ve středu 15.1. připravujeme hromadný výjezd do Novoborského divadla,
které od 19 hodin uvádí baletní představení choreografa Petra Zusky, který
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čerpal inspiraci ve starých lidových písních a baladách. Zazní hudba Hradišťanu, Spirituál Kvintetu a irské, židovské, arabské či ukrajinské písně a balady. Přidejte se k nám, vstupné: 200 Kč
Komunitní lyže
Víkend 24. – 26.1. se chystáme strávit někde na horách poblíž vleků a běžkařských tras. Místo vybereme dle počtu zájemců a nabízejících se možností.
Masopust na Hvozdu
První únorovou neděli 2.2. oslavíme masopust tradičně na Hvozdu/Hochwaldu. Začneme mší svatou od 10 hodin, kterou odsloužíme
v restauraci Hochwaldbaude. Po krátkém občerstvení se převlékneme do
masopustních převleků a na sáních/bobech budeme sjíždět bývalou sáňkařskou dráhou až do obce Hain. Zde se ještě chvíli bude sáňkovat a pak se
přemístíme ke Spalům, kde na nás bude čekat teplý boršč, a především tradiční soutěž o nejlepší domácí marmeládu testovanou na palačinkách. Z toho
vyplývá, že krom dobré nálady, čistého srdce a domácí marmelády uvítáme i
palačinky…
Vše dobré a požehnaný nový rok 2020.
za řkf Karel Spal

Ze svěcení adventního věnce na Náměstí Míru. Foto archiv
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na Miloslava Žantu, m.zanta@volny.cz
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