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

6/2016

ÚVODNÍ SLOVO
Milí farníci,
hlavní Zdislavská pouť je za námi. Bohu díky za všechny obdržené milosti a
díky Vám všem, kdo jste se přičinili, aby slavnost sv. Zdislavy byla důstojná a
krásná. Zvláště bych chtěl poděkovat kostelníku Honzovi, sestrám
dominikánkám a manželům Havelkovým za jejich obětavou službu. Děkuji
též farníkům, kteří přijali uváděcí službu v bazilice. Stále však přijímáme další
zájemce o tuto poklidnou a vlídnou apoštolskou službu.
V červnu nás čeká několik dalších poutí a Noc kostelů. Vrcholem bude zajisté
oslava 20. výročí povýšení našeho kostela na baziliku minor 25.6. Půjde
zároveň o farní den s bohatým programem. Přijede otec provinciál Benedikt
Mohelník, takže budeme moci naslouchat vzorovému kázání a též biskupský
vikář pro pastoraci, kanovník Martin Davídek, který nás obohatí pastorační
přednáškou. Příležitost bude i na popovídání při dobrém občerstvení,
seznámení
s
plány
přestavby v klášteře i v
Petrovicích. Nesmí chybět
různé soutěže, hry a ping
pong . Srdečně Vás
všechny na tuto slavnost
zvu a těším se na setkání.
V Kristu Váš P. Pavel Maria
Mayer OP
 Národní misijní pouť 14.5. (na fotu celebrant P.Jiří Šlégr)
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AKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FARNOSTI
2.6.
4.6.
5.6.
6.6.
10.6.
11.6.
19.6.
25.6.
25.6.
26.6.

Vyvolení katechumenek za čekatelky křtu – 14:30 v zimní kapli
Pouť motorkářů – ve 13:00 žehnání motorkářů a jejich mašin
Lectio Divina – v 11:15 v refektáři či na zahradě
Společenství živého růžence – po nešporách na faře
Noc kostelů – nepálská dhaba, výstavy, prohlídky
11:00 Pouť ke sv. Zdislavě – Perle české šlechty. Setkání terciářů.
Farní studium v 11:15
Dvacáté výročí Baziliky minor a Farní den.
19:00 Modlitby matek
10:00 česko-polská mše svatá.

Zahájení poutní sezóny
Poutní sezónu jsme zahájili 1. května poutí dětí ke svaté Zdislavě. Mši
svatou sloužil biskupský vikář pro pastoraci J. M. can. Martin Davídek. Po mši
svaté následovala slavnostní vernisáž 1. ročníku výtvarné soutěže „V srdci
paní Zdislavy“. Tématem soutěže bylo „Zdislava, matka a manželka“ a sešlo
se nám celkem 220 obrázků z celé republiky, některé došly až ze zahraničí.
Výstavu, která je bezplatná, můžete v ambitu kláštera navštívit až do 31. 8.
2016. V 13:30 zamířil od baziliky průvod ke studánce, kde byl požehnán
Zdislavin pramen.
Vodácká výprava (14.5.)
Víkendová předpověď na náš vodácký výlet byla neúprosná. Od pátku do
neděle mělo pršet, na horách sněžit. Vzdali jsme tedy víkendovou vltavskou
vodu a vyrazili na jednodenní sjezd Ploučnice. Počasí jsme měli příjemné a
ještě jsme se zapojili do vodáckého čištění Ploučnice. Odření a ošlehaní
vrbičkami jsme krásný den zakončili výstupem na Ralsko.
Letnice - Slavnost Seslání Ducha svatého (15.5.)
Jeden z největších křesťanských svátků v roce jsme oslavili mší svatou
v bazilice, kterou sloužil provinciál dominikánů fr. Benedikt Mohelník OP. Po
mši svaté následovala slavnostní vernisáž výstavy „Hold svaté Zdislavě“,
která představuje dílo sestry Česlavy Talafantové OP, bývalé kastelánky
hradu Lemberk. Výstavu můžete navštívit do konce poutní sezóny v nově
vymalovaných ambitech dominikánského kláštera. V 16:00 odcházelo od
baziliky procesí s relikvií sv. Zdislavy na hrad Lemberk, kde spočinul její
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ostatek, více na http://idnes.cz/2fxmL . Svatodušní poutní mši svatou v
zámecké kapli na Lemberku pak sloužil J. M. can. Karel Havelka.

 Naše Paní na Lemberku (za vstupní branou)

2. – 5. 6. Tanambourrée Varnsdorf
Od čtvrtka do neděle se taneční soubor Patašpička účastní Mezinárodního
festivalu dětského scénického tance ve Varnsdorfu. Ve čtvrtek vystoupí
s představením píseň svaté Zdislavy ve varnsdorfském divadle, v pátek pak
v zahradách Mateřské školky s představením Shalom v říši divů. Po zbytek
času se budou děti vzdělávat v tanečních dílnách, jejichž výsledky si na závěr
festivalu předvedou. Na festival se z Jablonného chystá 24 dětí a 5
dospělých. Za podporu této cesty děkujeme městu Jablonné v Podještědí.

Celorepubliková „Noc kostelů“ letos proběhne v pátek 10. 6. Srdečně vás
zveme k návštěvě naší baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy, stejně jako na
vyhlídkovou věž a do kaple sv. Antonína v Heřmanicích v Podještědí.
V rámci Noci kostelů vás chceme pozvat na občerstvení i do charitativní
nepálské dhaby (pouliční restaurace) v zahradě u baziliky. Výtěžek ze sbírky
bude prostřednictví Charity ČR věnován na obnovu Nepálu po loňském
zemětřesení.
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Program v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy
18:00
Mše svatá
17:00 – 22:30
Charitativní nepálská dhaba v zahradě před kaplí
19:00, 20:00
Komentované prohlídky
21:00, 22:00
17:00 – 18:00
Otevření obchůdku, výstav „V srdci paní Zdislavy“ „Hold
19:00 – 22:30
svaté Zdislavě“ v ambitech kláštera
23:00
Žehnání městu a kraji
Další doprovodný program
17:00 – 23:00 otevřena veřejnosti kaple sv. Antonína v Heřmanicích v Podj.
19:00 – 23:00 noční výstup na vyhlídkovou věž v Jablonném v Podještědí
25. 6. Farní den
Dříve než se rozjedeme na prázdniny, tak chceme společně strávit jeden
den, kterému říkáme farní. Po mši svaté bude následovat přednáška
biskupského vikáře pro pastoraci J. M. can. Martin Davídek. Následovat bude
společný piknik a hry v zahradě kláštera. Jste srdečně zváni.
za Centrum sv. Zdislavy i farnost Karel Spal a P. Pavel Maria OP

P R A C H Z K N I H. . . knižní glosa (6)
Pankáč v kostele, Juraj Jordán Dovala: Podtitul: O svatých věcech vážně i
nevážně … je kniha podobenství a parabol, které jiskří humorem a jdou na
dřeň jako skalpel chirurga. Pobaví i pohladí a zároveň zatřesou vžitými
myšlenkovými stereotypy – alespoň u těch, kteří se nechají... A jedna
paralela: Bůh je taky ateista. Rozmlouvají dva kněží a první povídá: „Člověče,
před pár dny jsem během modlitby přišel na velice důležitou věc – že Bůh je
taky ateista.“ „Jak to?“ podivil se jeho kolega a v očích mu bylo patrné
zděšení. „Že někteří lidé v Boha nevěří, to chápu, ale ty myslíš, že on nevěří
sám v sebe?“ „Ale kdepak. On věří sám v sebe. Ale nevěří ve všechny ty
představy o něm, které jsme si vytvořili my lidé.“
-fršmFotografie (nejen) z farnosti br. Mgr. Karla Šimona si
můžete prohlédnout na http://zdislavazlemberka.rajce.idnes.cz/
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na Miloslava Žantu, m.zanta @volny.cz
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