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

10/2016

ÚVODNÍ SLOVO
Milí farníci,
vstupujeme do růžencového měsíce a to je krásná možnost oživit náš vztah k
Matce Boží – Panně Marii a objevit hloubku růžencové modlitby. Mám
radost, že se růženec modlíme každý den před Mší svatou. Je to výborná
duchovní příprava na mešní oběť. Růženec přispívá ke ztišení a vede ke
koncentraci a soustředění na tajemství naší spásy. Navíc je Bohu tato
modlitba obzvlášť milá a odměňuje ji vyslyšením našich proseb
předkládaných ve spojení s Marií. A tak Vás srdečně zvu k hojnější účasti na
růžencové modlitbě.
Velkou událostí v říjnu bude farní pouť do Křižanova a okolí. Tématem poutě
je svatá Zdislava a Boží milosrdenství. Vzhledem ke značné vzdálenosti ji
plánujeme na víkend. Odjíždět budeme v pátek 21.10. odpoledne a
navracíme se v neděli 23.10. též odpoledne. Cena poutě (doprava a
ubytování) je 500,- Kč. Věřím, že se v hojném počtu přihlásíte a že po dlouhé
době prožijeme společné farní putování.
Žehná + Váš P. Pavel Maria OP
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AKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FARNOSTI
Ne 2.10.

10.00 Svátek P.M.Růžencové – zakončení poutní sezóny

Po 3.10.

Společenství živého růžence

So 8.10.

Setkání terciářů

Ne 9.10.

11.15 Lectio divina v hovorně

So 15.10 19.30 Modlitby matek
Ne 16.10. 14.30 Posvícení v Lückendorfu 325 let
21.-23.10.

Farní pouť do Laviček a Křižanova

Ne 30.10 11.15 Farní studium
Projekt „Nové příběhy z Petrovic a Lückendorfu“
V restauraci U zlatého stromu proběhla 10. 9. tisková konference týkající se
projektu „Nové příběhy z Petrovic a Lückendorfu“. Novináře jsme seznámili s
postupem prací na petrovickém kostele i divadelním festiválkem, který
proběhl 17.9. Po tiskové konferenci následovala veřejná generálka
představení komunitního divadla Mezi námi/Zwischen uns.

Z divadelní hry „Mezi námi“
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Výtvarná soutěž: V srdci paní Zdislavy
Vyhlašujeme letos druhý ročník výtvarné soutěže V srdci paní Zdislavy,
tentokrát nad tématem Svatá Zdislava, uzdravovatelka nemocných.

Vyhlášení výsledků prvního ročníku soutěže „V srdci paní Zdislavy“
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Soutěž je rozdělena do tří dětských kategorií: 5 - 8 let, 9 – 12 let a 13 – 15
let. Více se dozvíte z letáčků soutěže, které najdete na našich webových
stránkách, nástěnkách na bazilice či v místní ZUŠ.
Zakončení poutní sezóny
V neděli 2. 10. vás zveme v
10.00 na závěrečnou pouť
letošní sezóny při příležitosti
svátku Panny Marie
Růžencové. Společně s
ukončením poutní sezóny
dojde i k ukončení
průvodcovské služby v bazilice.
Posvěcení kostela v
Lückendorfu
V neděli 16. 10. nás zve
lückendorfská evangelická
farnost na oslavu 325 let od
posvěcení tamního kostela.
Farní pouť do Laviček a
Křižanova
21. - 23. 10. se chytáme na
farní pouť do Laviček a
Křižanova, místa spojená s
životem a působením svaté
Zdislavy.
Oltář v naší bazilice – předání růžence sv. Dominikovi

Derniéra hry „Návštěva“
Na státní svátek 28.10. vás zveme na reprízu divadelní hry Návštěva, kterou
odehrajeme v nedalekých Mařenicích.
za Centrum sv. Zdislavy Karel Spal
Za černobílé fotografie z farnosti děkujeme br. Mgr. Karlu Šimonovi.
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na Miloslava Žantu, m.zanta @volny.cz
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