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                       ZPRAVODAJ 
                        FARNOSTI 
 
 
při bazilice minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Jablonné v Podj.           1/2017 

 

 

 
 

Milí farníci, 

 

slavností Panny Marie, Matky Boží, vstupujeme do nového roku 2017. Naše 
nebeská Matka nás v něm bude zvlášť provázet. Před námi je totiž 100. 
výročí jejího zjevení třem dětem v portugalské Fatimě. Již v roce 1916 se 
dětem třikrát ukazuje anděl a připravuje je na zjevení Matky Boží. Šest 
setkání s Pannou Marií (vždy 13. den od května do října 1917) pak bylo 
završeno slunečním zázrakem. Mnoho tisíc přítomných lidí bylo ohromeno 
tím, co viděli. Zapůsobilo to jak na liberální novináře, tak na tehdejší 
protikřesťanskou vládu. Do roka se nábožensko-politická situace v 
Portugalsku změnila k lepšímu. 

 

Více však než o mimořádné pohyby Slunce, jde o Boží milost, kterou nám 
Neposkvrněná zprostředkovává. Pán dovolil, aby k nám jeho Matka přišla s 
poselstvím a výzvami. Blízkost Panny Marie zapůsobila jak na děti (František 
a Jacinta blahořečeni, u Lucie proces beatifikace probíhá), tak na obrácení a 
zasvěcení mnoha dalších lidí, jejichž srdcí se Pánova milost dotkla. Využijme i 
my jubilejní rok k pozornějšímu naslouchání a užšímu spojení s Matkou Boží. 
Ať Vám náš Pán v novém roce žehná. 

    V Kristu Váš P. Pavel Maria OP 
 

  

Ú V O D N Í   S L O V O 
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Pá 30.12. 17:00 Svátek Svaté rodiny s obnovou manželských slibů v 

bazilice 

So 31.12. 17:00 Mše sv. na poděkování za uplynulý rok 

 23:30 Adorace, půlnoční zvonění, šampaňské před bazilikou 

Po 2.1.  Společenství živého růžence – po nešporách na faře 

So 7.1. 14:00 Vánoční koncert v bazilice 

Ne 8.1. 11:15 Lectio Divina v zimní kapli 

Pá 13.1. 18:30 Setkání farní rady v malém refektáři 

So 14.1.  Setkání terciářů v klášteře 

  19:30 Modlitby matek 

Ne 22.1.  11:15 Farní studium 
 

3.12. Mezi námi/Zwischen uns v kině Varšava v Liberci od 19:00 
V sobotu 3.12. jsme v Liberci uvedli derniéru představení Mezi 
námi/Zwischen uns. Jednalo se o benefiční představení ve prospěch kina 
Varšava, které je v dezolátním stavu. Vystupovali jsme tedy v „syrovém“ 
prostředí a v zimě. Přesto se nám hrálo dobře, neboť se sál zaplnil. Po 
představení uvedl Patrick Weissig v horním (vytápěném) sále premiéru 
dokumentu o celém projektu komunitního divadla.  
Tímto představením tedy náš projekt končí, ale možná se sejdeme ještě na 
nějakém dalším, neboť již teď máme několik nápadů, které bychom rádi 
realizovali. 
 

10.12. Rorátní dílna 
V sobotu před třetí adventní nedělí se v refektáři kláštera konala rorátní 

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

 

Roráty, 3. neděle adventní 
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dílna pod vedením varhanice Pavlíny Jůzové. Učení nám šlo dobře od hrdla, 
takže jsme se večer mohli potěšit laskavým filmem Le Havre. Ráno jsme jen 
vyskočili z klášterních cel a po krátkém rozezpívání zamířili do temného 
kostela, kam už začali přicházet první lidé. Každý dostal svíčku a noty a 
slavnost mohla začít. Kdo tam byl, ví, že byla krásná, kdo nebyl, bude si 
muset počkat, zase napřesrok.  
 

Tříkrálová koleda  
Tři králové budou v Jablonném a okolí pobývat od 3.1. do 10.1. Koledníci 
budou vybaveni kasičkami s logem Charity ČR, doprovázející dospělí budou 
mít průkaz koledníka.  
 
Letos jsme podali záměr na využití 65% tříkrálové sbírky s tímto 
zdůvodněním: „V našem městě působí již několik let tanečně-folklorní 
soubor Patašpička, který se připravuje na výjezd v létě 2017 na festival 
Europeade (26. – 30. 7. 2017, www.europeade.eu) do finského Turku. Rádi 
bychom část peněz ze sbírky použily na podporu rodin, kterým by finanční 
situace nedovolila děti na zájezd poslat. Náklady na pobyt dítěte a cestu na 
festival totiž dosáhnou i přes podporu města a souboru samotného cca 
6 000, což je zvláště u rodin s více dětmi či u dětí z dětského domova vysoká 
částka. Chceme umožnit účast všem dětem poctivě pracujícím v souboru bez 
rozdílu sociálního zázemí.“  
 
Bude-li nám záměr schválen, tak zbývajících 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. 
 

7.1. Tříkrálový koncert ve Cvikově + tanečně divadelní Hra o ráji 
Hra o ráji je tanečně divadelní pojednání o hliněném Adamovi, maškrtné Evě 
a mistrném hadovi s vánočně nadějným koncem. Účinkuje v ní Patašpička, 
Lusatia Consort a Divadelní spolek bří v hábitu. Kdo nestihl premiéru 22.12. 
v klášteře v Jablonném má možnost tento nový počin spřízněných souborů 
zhlédnout na tříkrálovém koncertě Lusatie Consort, 7. 1. v 17 hodinu 
v hotelu Sever. 

za Centrum sv. Zdislavy Karel Spal 
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„Knihy nejsou morální či nemorální. Knihy jsou dobře či špatně napsané. A 
dost.“ – Oscar Wilde. Ještě, že jsem zametač houbího trusu, tak alespoň 
vířím prach a někdy i vzpomínky na knihy, na něž prach stačil padnout. Již 
jsem od minule nepotkal žádného čtenáře – tohoto sloupku. Těm, kteří ještě 
čtou, přeji, aby měli ani ne hodně knih, ale kvalitní, v roce 2017. A aby si 
uměli vybírat. Těm kdo nečtou, přeji, aby se číst naučili, je to sice namáhávé, 
někdy to i bolí (je vhodné při čtení i myslet) ale někdy zažijeme třeba radost. 
A co teprve, když denně budeme číst kousek z Písma.                               -fršm- 

Poslední rozloučení s naší farnicí, paní Emilií Martečíkovou 
 

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

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

 

Mikulášská nadílka v bazilice 


