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                       ZPRAVODAJ 
                        FARNOSTI 
 
 
při bazilice minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Jablonné v Podj.              4/2017 

 
 

 
 

Drazí farníci, 

v tomto měsíci prožijeme největší svátky – událost Vykoupení. Je krásné, že 

křesťanské svátky, a Velikonoce zvlášť, nejsou jen vzpomínáním na to, co 

bylo, ale též čerpáním z toho, co je, co nám bylo darováno. Liturgie nás uvádí 

do přímého kontaktu s Pánem Ježíšem v jeho vrcholných skutcích obětující 

se lásky a Boží moci.  

O velikonoční vigilii budeme moci v 

naší farnosti přivítat P. Michala 

Podzimka a studenty Technické 

univerzity Liberec. Jedna ze studentek 

– katechumenka Magdalena – má v 

našem farním společenství přijmout 

iniciační svátosti: křest, biřmování a 

Eucharistii. Bude to velké vítězství 

Božího světla a lásky, nad temnotami 

světa, který je od Boha odvrácen. 

Přeji Vám všem velikonoční naplnění Boží milostí a radost z přítomného 

Pána. 

      Váš P. Pavel Maria OP 

Ú V O D N Í  S L O V O 
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Popeleční středa - bazilika 

 
 
 1.-2.4.  Duchovní obnova pro rodiny 

Po 3.4.  19:00 Společenství živého růžence na faře 

So 8.4.  Setkání dominikánských terciářů 

Ne 9.4.  10:00 Květná neděle s žehnáním ratolestí 

Čt 13.4.  18:00 Památka poslední večeře Páně  

Pá 14.4.  15:00 Obřady Umučení našeho Pána 

So 15.4.  20:00 Vigilie Zmrtvýchvstání Páně 

Ne 16.4.  Boží hod velikonoční (žehnání velikonoční tabule) 

So 22.4.  19:30 Modlitby matek 
 

19. – 26.2. Farní tábor na Selešce (Zimní tábor v Japonsku) 
19.2 jsme odjížděli z Jablonného v Pod. do města Vakanai a šli do naší školy. 
Ubytovali jsme se a hned se učili japonské znaky a kaligrafii. Každý den jsme 
měli jako rozcvičku kus tance butó a nějaké téma. V pondělí byla tématem 
japonská kuchyně a stolování (od té doby jsme jedli hůlkami), v úterý haiku 
(japonská poezie). Ve středu jsme uvítali samuraje, který nás zasvětil do 
japonských bojových umění a večer jsme se naučili připravovat sushi. Ve 
čtvrtek jsme se věnovali tanci butó a naučili se japonský tanec draků. Pátek 

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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jsme prožili v duchu japonského náboženství šintó a večer jsme se naučili 
nejstarší stolní hru go. V sobotu jsme se připravovali na příchod nových žáků 
(rodiče nás osmnácti profesorů) a nacvičili tři divadla v různých žánrech - 
dokument, muzikál, reklama. Když to šlo, byli jsme každý den běžkovat - 
kolem Hvozdu, na pláních v Lückendorfu, dokonce jsme uspořádali štafetové 
závody. Když to nešlo, tak jsme chodili na pěší výlety - Sokol, Scharfenstein… 
Během tábora jsme zažili také noční bojovku, ale i noční přepad japonskou 
mafií a i proto jsme raději celou noc drželi hlídky. Dovedete si představit, jak 
v noci dokáže křičet kuna? Jako mučené malé dítě. Naučili jsme se spoustu 
skupinových her jako třeba krabi, elektrika, molekuly..., Morseovu abecedu a 
další šifry... a spoustu nových písniček. Tábor jsme zakončili slavnostním 
jarním ohněm!                                                                                -Sára Spalová- 

Na táboře se učíme hru GO  
Divadelní spolek Bří v hábitu 
Divadelní spolek Bří v hábitu ve spolupráci s Divadelním amatérským 
spolkem Krompach začal studovat divadelní hru Habaďůra pod vedením 
režisérky Stáni Jachnické. Představení uvedeme 9. a 10. 6. v Krompachu a 
tamtéž 1. a 2. 7. při příležitosti Cyrilometodějských slavností. Taktéž chceme 
hru představit na divadelním festiválku v Petrovicích 9. 9. 
 

Jarní výprava „Po stopách ducha Muhu“ 
Tuto výpravu jsme měli naplánovánu na 18. – 19.3., avšak Duch Muhu se o 
ní dozvěděl a přivolal na svou hřebenovku lijákové i sněžné mraky a na 
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mnoho z nás pak zlé nemoci, takže musíme výpravu zrušit, respektive 
přesunout ji na 8. - 9. 4.  
 

Patašpička 
Patašpička krom intenzivních příprav na letní folklorní festival Europeada ve 
Finsku dokončuje i nové taneční představení. Premiéru můžete shlédnout v 
sobotu 15. 4. od 11 hodin na Vísecké rychtě (skanzen, součást českolipského 
muzea) v Kravařích, kde je ten den celodenní akce Velikonoce na rychtě. V 
11 hodin zatančíme a ve 14 hodin se rozloučíme se zimou a vyneseme 
Moranu do místního potoka. 
 

Cyklovýlet 
Vracíme se k přerušené tradici a 21. – 23.4. plánujeme cyklistické putování 
po Frýdlantském výběžku. Spát budeme v turistické ubytovně. V případě 
zájmu se ozvete na email karel.spal@gmail.com 
 

Výtvarná soutěž V srdci paní Zdislavy 
Letos se do soutěže přihlásilo opět více než 200 obrázků. Můžete se těšit na 
slavnostní vyhodnocení soutěže 1.5., neboť tento termín je i vernisáží nové 
výstavy „Svatá Zdislava, uzdravovatelka nemocných“. Těšíme se na vás 
v ambitech dominikánského kláštera.        -za Centrum sv. Zdislavy Karel Spal- 
 

 
 
 
 

Dobrou knihu letos „ulovil“ P. Jan Rybář …tak vtipně upoutá KT čtenáře. Dále 
se dočteme: Hned pět kněží se objevilo mezi autory či spolutvůrci vítězných 
titulů již 19. ročníku literární ankety Dobrá kniha. Mimo jiné hlasovali:  např. 
kardinál Dominik Duka, Jiří Grygar, Tomáš Halík, Vojtěch Kodet, Jaroslav 
Med, Dana Němcová, Aleš Opatrný či Marie Svatošová. 
Poučeni anketou Lidových novin, zajímají nás místa vyšší než ta první: 8.– 11. 
místo: 4 hlasy: Zbigniew Czendlik – Markéta Zahradníková: Postel, hospoda, 
kostel (Argo); Papež František: Amoris laetitia / Radost z lásky (Paulínky); 
Aleš Palán: Ratajský les (Pistorius & Olšanská); Paul M. Zulehner: Papež 
František a jeho reforma církve (Vyšehrad). Půst a měsíc knihy zvolna končí, 
jak moc je nám na knihách ukládá prach?                                                     -fršm- 

 
Za černobílou fotografii 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 
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