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                       ZPRAVODAJ 
                        FARNOSTI 
 
 
při bazilice minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Jablonné v Podj.        únor 2016 
 

 

 
Drazí farníci, 
 
v tomto měsíci vstoupíme do postní doby. Také se na ni vždy těšíte? Jistě 
bude nás to stát nějaký sebezápor, či odřeknutí si dobrých věcí. Ale není to 
samoúčelné. Vždyť tak činíme z lásky k Pánu i bližním. A vše příjemné, co 
Pánu obětujeme, on nám mnohonásobně vrátí v duchovní sféře. V postu 
může dojít k našemu prohloubení a vnitřní posile. Člověk, který je zdrženlivý 
v jídle, pití a nezabývá se rozptylujícími lákadly světa, se stává duchovně 
bystrý, svěží a horlivý. Taková duchovní obnova stojí za to a je právě tím co 
toužebně vyhlížíme. Hluboké postní ztišení a obnovu Vám i sobě ze srdce 
přeji a k tomu i žehnám. 

                 + P. Pavel Maria OP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ú V O D N Í   S L O V O 
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1.2.   Společenství živého růžence – po nešporách na faře 
5.2.  Zahájení projektu „Nové příběhy z Petrovic a Lückendorfu“ 
7.-13.2.  Zimní tábor „Cesta na Hokkaido“ v Horní Světlé 
10.2.  Popeleční středa 
13.2.   Setkání dominikánských terciářů a křest Terezky Danišové 
14.2.   Lectio divina v 11.15 
20.2.   Modlitby matek – 19.00 malý refektář 
26.2.   Setkání s lückendorfskými pamětníky 
28.2.   Farní studium (Radost evangelia) – 11.15 malý refektář 
 

 Z Tříkrálové sbírky, centrum Jablonné v Podještědí 

Měsíc leden je za námi a desátého února je již Popeleční středa, po které 
následuje 40ti denní půst. Nový rok jsme zahájili tříkrálovým koledováním a 
do kasiček Charity ČR vybrali 23 507 Kč. Bude-li nám schválen záměr na 
využití sbírky, pak z této částky získáme 65%, kterými chceme podpořit 
organizace integrující uprchlíky v nedaleké Žitavě. Potenciálně zbývajících 

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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35% sbírky je rozděleno mezi projekty litoměřické (diecézní) charity (15%), 
na humanitární pomoc do zahraničí (10%), na projekty celorepublikové 
Charity ČR je vyčleněno 5 % a dalších 5% slouží k pokrytí režie Tříkrálové 
sbírky. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
 

 Tříkrálová divadelní hra „No toto ty Tite“ 
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Během tříkrálového koledování jsme také uvedli tříkrálovou divadelní hru 

„No toto ty Tite,“ kterou pro nás napsal Josef Egert. Na představení se 

podílel divadelní spolek Bří v hábitu, Patašpička a Lusatia Consort, tedy 

souhrnem 53 účinkujících. První, sobotní představení jsme odehráli ve 

Cvikově (kulturní centrum Sever) na Tříkrálovém večeru, druhé, nedělní, 

jsme odehráli v kulturním centru v Jablonném. Chceme také poděkovat 

podniku Preciosa za technickou podporu představení, bez něhož bychom 

nemohli uvést egyptské stínové divadlo. 

 

16. ledna jsme se potěšili hudbou Oldřicha Janoty doprovázeného skupinou 

Ora pro nobis. Tento nevšední meditační večer při svíčkách bychom si rádi 

opět někdy zopakovali. 

Dne  23.1. proběhla sobotní ekumenická bohoslužba v rámci týdne modliteb 

za jednotu křesťanů. Závěr ledna (31.1) oslavíme mší svatou a masopustním 

veselím na vrcholu hory Hvozd. 
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 Příprava před koncertem Oldřicha Janoty a skupiny Ora pro nobis      Ekumenická bohoslužba 

 

Tábor  7.-13.2.2016  
Jarní prázdniny 7. – 13. 2. budeme trávit společně s dětmi na chalupě 

v Horní Světlé. Krom běhání na běžkách nás čeká táborová hra o Japonsku. 

Do Japonska se letos chystá 16 dětí a 7 dospělých a všichni se na hory 

těšíme. 
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Nové Příběhy z Petrovic a z Lückendorfu  Podílejte se na nich! 

5.2.2016 začíná nový projekt česko-německého  komunitního divadla pro 

děti i dospělé, zapojit se však můžete kdykoli během projektu. Schůzka 

začíná v 15:30 v refektáři dominikánského kláštera v Jablonném 

v Podještědí. Budeme se setkávat každý pátek odpoledne a vytvářet nové 

příběhy na základě starých. Zájemci, kteří by se nemohli úvodní schůzky 

účastnit prosím o zkontaktování na email karel.spal@gmail.com. 

Premiéra je naplánována na 17. 9. 2016 v kostele v Petrovicích v rámci 

tamějšího kulturního Festiválku. 

Hledáme herce, ale i pamětníky a ochotníky všeho druhu. Na Festiválek 

budou potřeba i ti, kteří umí něco vytvořit nebo uvařit, plánujeme i 

českoněmeckou čajovnu. 

Nebojte se přijít – dozvíte se něco nového o místní historii, zahrajete si, 

poznáte české i německé sousedy a uděláte něco pro obnovu petrovického 

kostela. 

Projekt pořádá Centrum svaté Zdislavy s podporou Nadace Via, Česko-

německého fondu budoucnosti, města Jablonné v Podještědí a Hillersche 

Villa e.v. 

za Centrum sv. Zdislavy i farnost Karel Spal a P. Pavel Maria OP 

 

Za fotografie děkujeme br. Mgr. Karlu Šimonovi, foto na str. 4 Zdeněk Nigrin 
 
 

 
 
Moudrý nepospíchá, zdvořilý nehubuje – je jedno z mnoha poučení z knihy 

Zpívající housle od: Marie Voříškové (1969, 1991) – hluboká moudrost, 

svérázný humor a milosrdná spravedlnost. Z jiného soudku je Řeka - čtvero 

ročních období a čtyři příběhy na břehu jedné řeky, které zachytil italský 

malíř Alessandro Sanna. Navzdory občasné krutosti je život většinou 

P R A C H   Z   K N I H. . .  knižní glosa (2) 

mailto:karel.spal@gmail.com
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radostný a zářivý, především se však stále proměňuje jako voda, která plyne. 

Kniha beze slov: téměř 400 akvarelových obrázků. (anotace) Kdo nehledá, 

nic nenajde… je další z cikánských muder (pro úplnost kniha je s ilustracemi 

Míly Doležalové)                                                                                                 -fršm- 

 
 
 
 

1. 5.  neděle – Zahájení poutní sezóny – pouť dětí ke svaté Zdislavě 
10:00 Mše svatá v bazilice – biskupský vikář P. Martin Davídek 

Po mši sv. vyhlášení výsledků 1. ročníku soutěže V srdci paní Zdislavy 
a vernisáž výstavy. Průvod ke studánce s žehnáním Zdislavina 
pramene. 

7. 5.  sobota – Pouť Poláků 
11:30 Mše sv. v polštině 

14. 5. sobota – Národní misijní pouť 
10.00  Mše svatá v bazilice – biskup Mons. Jan Baxant, adorace a další 

program 

15. 5.  neděle - Slavnost Seslání Ducha svatého  
10:00  Mše svatá v bazilice – provinciál dom. fr. Benedikt Mohelník OP 
11.15 Vernisáž výstavy s pracovním názvem „Život v pokoře“ 
16:00 Slavnostní přenesení relikvie sv. Zdislavy na zámek Lemberk 
18:00   Svatodušní poutní Mše sv. v zámecké kapli na Lemberku – J.M. can 

Karel Havelka 

28. 5.  sobota – Hlavní pouť ke svaté Paní Zdislavě  
07:00 Mše svatá u oltáře svaté Paní Zdislavy  
  9:00 Mše svatá - biskup Mons. Jan Baxant 
11:00 Mše svatá dominikánské rodiny – nuncius Mons. Giuseppe Leanza 
15:00 Slavnostní nešpory před Nejsvětější Svátostí 
 zpovídání 8:00 – 12:00 

4. 6.  sobota – Pouť motorek a motorkářů 
10:00  Mše svatá v bazilice   
13:00  Pouť motorkářů s žehnáním motorek i motorkářů  
10. 6.  pátek – Noc kostelů  
18.00  Mše sv. 

P Ř E D B Ě Ž N Ý   P L Á N   P O U T Í   2 0 1 6 
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19.00 Komentované prohlídky 

11. 6.  sobota – Pouť ke svaté Zdislavě - Perle české šlechty 
11.00   Poutní Mše svatá – tepelský opat Filip Lobkowicz 

25. 6.  sobota - 20. Výročí povýšení kostela na baziliku minor (25. 6. 1996) 
10.00  Mše sv. – provinciál dominikánů fr. Benedikt Mohelník OP 

10. 7.  neděle – Německá pouť k paní Zdislavě   
10:00 Mše svatá farnosti  
11:30 Poutní Mše svatá v německém jazyce 

23. 7.   sobota - Pouť nemocných k paní Zdislavě 
11:00 Poutní Mše svatá s pomazáním nemocných biskup Mons. JUDr. Ing. 

Jan Vokál, JU.D. zpovídání 9:00  - 12:00 

4. 8.  čtvrtek - Slavnost posvěcení kostela (4. 8. 1729) 
18:00 Mše svatá  

7. 8.  neděle – Svatovavřinecká pouť 
10:00 Mše svatá – fr. Hyacint Ullman OP, novokněz     

8. 8.  pondělí - Slavnost svatého Dominika  
18:00 Mše svatá s bratry františkány 

10. 9.  sobota – Diecézní pouť rodin ke svaté Paní Zdislavě (spoluorg. DCR) 
11:00 Mše svatá – biskup Mons. Karel Herbst SDB, následný program pro 

rodiny 

17. 9.  sobota – Pouť kmotrů a kmotřenců 
10.00 Mše svatá 
 Divadelní festiválek v Petrovicích 

2. 10.  neděle – Svátek Panny Marie Růžencové; zakončení poutní sezóny 
10.00 Mše svatá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


