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při bazilice minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Jablonné v Podj.         2/2020 
 

 
 

Milí farníci, 

ještě jsme neuvykli novému letopočtu a už je jedna dvanáctina jubilejního 

roku za námi. To je rychlost. Děkuji ještě jednou všem, kdo jste se i za cenu 

nemalých obětí zapojili do Tříkrálové sbírky. Jde o hlavní charitativní službu 

naší farnosti. Teď nás čeká o něco delší únor. V něm se odehrají tradiční farní 

akce výstup na Hvozd s bohoslužbou blíže nebi a zimní tábor. Pokračují důle-

žité pravidelné aktivity: Společenství živého růžence, příprava na biřmování a 

příprava našich katechumenů na iniciační svátosti. Modleme se za všechny 

připravované. Neopomeňme ani památku Panny Marie Lurdské – den, kdy 

se modlíme za nemocné a případně je i navštivme. Závěr února už bude 

postní, kdy budeme moci vyjít na poušť za Pánem. 

    Žehná + Váš  P. Pavel Maria OP 

     

Ú V O D N Í  S L O V O 

 

FARNÍ ZPRAVODAJ 

Z Tříkrálové sbírky (děti koledují se S.M.Robertou Markétou Ševčíkovou, Foto archiv 
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       P. Pavel Maria OP 
 
 

 

Ne 2.2.  10:00 Mše sv. na Hvozdu 

Po 3.2.  Společenství Živého růžence po nešporách na faře 

So 8.2.   9:00 Setkání dominikánských terciářů 

od Ne 9. – 16.2. Zimní tábor 

Út 11.2.  Světový den modliteb za nemocné 

So 15.2.  10:00 Diecézní setkání katechetek v bazilice a klášteře 

St 26.2.  Den přísného postu, udílení popelce 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Letošní Tříkrálové sbírky se účastnilo více než 15 dětí (převážně z Patašpičky 
a Kuchařinek), které doprovázelo 7 dospělých. Koledovali jsme v Jablonném, 
na Lemberku, Lvové, v Kněžičkách, Heřmanicích, na Krompachu, i v rámci 
Tříkrálového koncertu, na němž vystupovala Patašpička doprovázená Lusatií 
Consort ve Cvikově. 

A K T U Á L N Í   D Ě N Í   V E   F A R N O S T I 

 

…ještě jedno foto z Tříkralové koledy. Foto archiv 
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Sbírka vynesla 25 906 Kč a bude rozdělena následovně: diecézní komise Třík-
rálové sbírky odsouhlasila farní záměr na využití 65% vykoledované sbírky na 
podporu dětí ze sociálně slabších rodin z Patašpičky při zájezdu do Klaipedy 
v Litvě, kde bude reprezentovat na mezinárodní folklorní přehlídce Europea-
de 2020, a kroužek vaření, který při dominikánském klášteru vede a financu-
je sestra Roberta a pravidelně s dětmi jezdí na víkend do Prahy. Dalších 15% 
sbírky je určeno na dílo diecézní (litoměřické) Charity 
(https://dchltm.cz/charita-litomerice/), 10% putuje na pomoc potřebným do 
zahraničí (https://www.charita.cz/jak-pomahame/v-zahranici/), 5% jde na 
celostátní projekty Charity ČR a 5% na režii Tříkrálové sbírky. 
Ve chvíli, kdy píši tento článek, tak je v rámci celostátní Tříkrálové sbírky 
vybráno více než 100 milionů Kč a ještě nejsou rozpečetěny všechny kasičky. 
Všem dárcům tedy Pán Bůh zaplať.   

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT VE CVIKOVĚ 
Taneční soubor Patašpička měl novou premiéru, a to při příležitosti Tříkrálo-
vého koncertu ve Cvikově v neděli 12.1. Koncert hudebně zahájila Lusatia 
Consort, poté doprovodila taneční představení V Jordáně křtíti ho budeme, 
pak následovala hudební pasáž a po ní další představení Patyšpičky Chválím 
tě jako sestra voda. Koncert byl zakončen čekočangobálem, neboli společ-
nými kolovými tanci, během něhož koledovali i tři králové…   
Patašpička připravuje další představení, tentokrát se po vodě budeme věno-
vat větru, a proto jsme si udělali společný studijní výlet 19.1. na druhý nej-
vyšší kopec Lužických hor, Pěnkavčí vrch. 
Ještě máme před sebou komunitní lyžování ve Strážném v Krkonoších (24. – 
26.1.) a únor začneme táborovou schůzkou (1.2.). 

MASOPUST NA HVOZDU (2.2.) 
První únorovou neděli 2.2. oslavíme masopust tradičně na Hvoz-
du/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 sáňkař-
skou 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 tra-
diční soutěž o nejlepší domácí marmeládu testovanou na palačinkách. Z toho 
vyplývá, že krom dobré nálady, karnevalového převleku, čistého srdce a 
domácí marmelády uvítáme i palačinky… 

https://dchltm.cz/charita-litomerice/
https://www.charita.cz/jak-pomahame/v-zahranici/


 
4 

9.2. – 16.2. ZIMNÍ DOBRODRUŽSTVÍ 
V neděli 9.2. vyrážíme na týdenní farní pobyt s dětmi. Opustili jsme skaut-
skou základnu Šestka a tentokrát míříme s šestadvaceti dětmi do hájenky 
Samota nedaleko Cvikova. Tentokrát s námi jede i několik německých dětí, 
které se ve škole učí česky, 12 dětí je dvojjazyčných a zbytek se ve škole učí 
němčinu, takže tábor bude jazykově inspirativní pro všechny zúčastněné.  
Na motivační celotáborové hře intenzivně pracujeme, ale nebudeme před-
jímat a o zážitky z tábora se podělíme až příště… 

FANTOM Z MORRISWILLU 22.2. 
V sobotu 22. února vystoupí Ďas, s představením Fantom z Morriswillu 
v kulturním Centru Sever ve Cvikově od 19:00. 

POPELEČNÍ STŘEDA 26.2. 
Od popeleční středy nás čeká čtyřicetidenní půst až do Velikonoc. Půst není 
jen odpíráním si masa, ale je také obdobím vnitřního zklidnění, zamyšlení se 
sama nad sebou, nad svým vztahem k Bohu, k lidem… Pro nalezení tohoto 
klidu a času na něj si mnozí dávají nejrůznější postní předsevzetí (abstinence, 
nesurfování na webu, nedívání se na televizi…). 

Přejeme požehnané a plodné postní období. 
za řkf Karel Spal 

 

 

Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na Miloslava Žantu, m.zanta@volny.cz 

Vernisáž: Zvířata - ra ta ta (umělecká škola v Jablonném - v ambitu kláštera), 18.12. Foto archiv 


