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                       ZPRAVODAJ 
                        FARNOSTI 
 
 
při bazilice minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Jablonné v Podj.              5/2016 
 

 

 
Milí farníci 
 
začíná poutní sezóna a já bych Vás rád pozval na významné květnové 
události. Jde o tři výstavy, dvě procesí a jednu hlavní pouť. První výstava je 
přístupná v ambitu kláštera už od 1. května. Nese jméno V srdci paní Zdislavy 
a jde o unikátní výstavu dětské tvorby na téma Svatá Zdislava, manželka a 
matka. Sešlo se celkem 222 obrazů, z nichž 30 bylo zvlášť oceněno. Hlavní 
událostí v oblasti expozic bude vernisáž výstavy Hold svaté Zdislavě v neděli 
15.5. v 11.15 hod. též v ambitech kláštera. Půjde o mimořádné celoživotní 
dílo sestry Česlavy Talafantové OP, kterou si jistě mnozí pamatujete, když 
ještě sloužila v Jablonném. Třetí výstava bude zahájena o týden později 22.5. 
v 11.15 v bazilice. Samotný název napoví o jejím obsahu: 800 let řádu 
dominikánů 1216 – 2016. 
 
Co se týče procesí, tradičně půjdeme 1.5. požehnat Zdislavin pramen 
(studánku). Budeme vycházet od baziliky ve 13.30 hod. Druhé procesí je 
mimořádné. Na Letnice 15. května bude slavnostně přenesena relikvie sv. 
Zdislavy do zámecké kaple Svatého Ducha na Lemberk. Víte, že Zdislava z 
Lemberka často navštěvovala Jablonné, účastnila se bohoslužeb a sloužila 
zde nemocným. Nyní se, alespoň v malém ostatku těla vrátí tam, kde prožila 
šťastné roky svého manželství. 
 
Vrcholem máje bude jistě hlavní Zdislavská pouť 28.5. Budeme zde moci 
uvítat diecézního biskupa Jana Baxanta a též nuncia Mons. Giuseppe Leanzu. 

Ú V O D N Í   S L O V O 
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Účast přislíbil i hejtman Martin Půta z Libereckého kraje, jehož je sv. Zdislava 
též patronkou.  
 
Od 1.5. bude přes den otevřena bazilika. Potřebujeme v ní uváděcí službu, 
někoho, kdo by byl vstřícný k příchozím návštěvníkům a nezdráhal se jim 
pomoci v případě potřeby. Neměli byste čas a chuť se do této křesťanské 
služby zapojit? 
      S přáním Božího požehnání 

P. Pavel Maria Mayer OP 
 

 
 
1.5.  Zahájení poutní sezóny 
 10:00 Pouť dětí ke sv. Zdislavě 
 11:15 Vernisáž a vyhlášení výsledků soutěže V srdci paní Zdislavy 
 13:30 Průvod ke studánce s žehnáním Zdislavina pramene 
2.5.  Společenství živého růžence (po nešporách na faře) 
7.5.  Poutní Mše svatá – svatého Pankráce v 17:00 v Jitravě 
8.5.  Farní studium – 11:15 malý refektář 
14.5.  Národní misijní pouť v 10:00 v bazilice (biskup Mons. Jan Baxant). 

Setkání terciářů. 
15.5.  Vernisáž „Hold svaté Zdislavě“ a oslavy na Lemberku 
 10:00 Mše svatá v bazilice - provinciál dominikánů fr. Benedikt 

Mohelník OP 
 11:15 Vernisáž výstavy „Hold svaté Zdislavě“  
 16:00 Slavnostní přenesení relikvie sv. Zdislavy na Lemberk 
 18:00 Poutní Mše sv. v zámecké kapli na Lemberku (J. M. can. Karel 

Havelka) 
22.5.  Vernisáž výstavy „800 let řádu dominikánů 1216 – 2016“ v 11:15 v 

bazilice 
28.5.  Hlavní pouť ke sv. Zdislavě 
 7:00 Mše svatá u oltáře svaté Zdislavy  P.Pavel Mayer OP 
 8:00 – 12:00 možnost zpovědi 
 9:00 Diecézní pouť s biskupem Mons. J.Baxantem 
 11:00 Dominikánská pouť s nunciem Mons. Giuseppe Leanzou 
 15:00 Slavnostní nešpory před Nejsvětější Svátostí 
 

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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Společenství Modlitby matek se sejde v termínu, který bude dohodnut na 
konci dubna. Termín květnového setkání Vám může sdělit pí. Jana Lapková. 
 
V srdci paní Zdislavy (7.4.) 
V refektáři kláštera se 7.4. sešla porota výtvarné soutěže V srdci paní 
Zdislavy a vybrala 30 vítězných obrázků ve dvou kategoriích. Vernisáž 
výstavy s vyhlášením výsledků můžete navštívit 1.5. v 11:15 v ambitu 
dominikánského kláštera v Jablonném v Podještědí. Jste srdečně zváni. 
 

Farní rada (10.4.)  
Farní rada měla na programu pastorační zprávu, ekonomickou zprávu, 
program poutí, uváděcí službu v bazilice, vernisáže výstav, noc kostelů, farní 
den, Centrum svaté Zdislavy, obnovu petrovického kostela, 1. svaté 
přijímání, scholu. 
 
Diecézní ekonom. rada (14.4.) 
Ve čtvrtek 14. 4. se ve velkém 
refektáři kláštera sešla diecézní 
ekonomická rada 
s ekonomickými radami 
farností. 
 

Jakub Noha (16.4.)                   
V sobotu 16. 4. nám ve velkém 
refektáři zahrál a zazpíval 
folkový písničkář, kytarista, 
textař a básník Jakub Noha. 
 

První svaté přijímání (17.4.)   
Během hlavní nedělní mše svaté 
přijali první svaté přijímání 
Magdaléna Žantová, Katarína 
Lapková, Veronika Kosařová, 
Sofie Spalová a Matěj Tesař. Mši 
svatou doprovodila opavská 
schola a po ní následovalo 
společné agapé. Děkujeme 
všem za pomoc při přípravách. 
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Vodácká výprava (13. – 15.5.) 
V polovině května se vypravíme na vodu, tentokrát na Vltavu. Sic bude ještě 
brzo a voda studená, ale doufáme, že se nám tak podaří vyhnout vodácké 
špičce na Vltavě. 
 
Natáčení dokumentu z cyklu Folklorika (27. – 29.5.) 
Na hlavní pouť ke svaté Zdislavě letos dorazí ČT natáčet další díl z cyklu 
Folklorika. Cyklus se zaobírá lokálními tradicemi a dokumentovat bude také 
nové představení souboru Patašpička a Lusatie Consort, které bude mít 
premiéru v sobotu 28. 5. ve 14 hodin v mokřadech. 

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

 
 

 
Knížce Poklady z Auergne je krásných 22 let. Na rozdíl od lidí, knihy 

nestárnou ani nemládnou, prostě jsou. Tato je pokladem díky překladu Jiřího 

Reynka. Autor Henri POURRAT je především známý románem Kašpar z hor, 

který vyšel ve dvou českých překladech. Motivy pohádek se objevují v 

románě (či naopak). V podtitulu je: pohádky a povídky. Tak či onak jde o 

moudrá vyprávění, kterých dnes není nikdy dost.                                -fršm- 

 

Slavností posvěcení 

opravené sochy 

Zbičovaného Krista v 

Markvarticích 

 

 

 

 

Za fotografie z farnosti děkujeme br. Mgr. Karlu Šimonovi. 
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na  Miloslava Žantu, m.zanta @volny.cz 
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