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

5/2017

ÚVODNÍ SLOVO
Drazí farníci,
máme tu zas krásný měsíc máj. Otevírá se bazilika a začínají poutě. Naše
pozornost se zaměřuje na sv. Zdislavu, jejíž hrob zde opatrujeme, ale která
mnohem více opatruje nás a naše rodiny stálým orodováním v Božím Světle.
Ještě více ale v květnu mysleme na Matku Boží – Pannu Marii. Ona je
vskutku Požehnaná mezi všemi ženami – Žena, nejvíce hodná lásky. Ona nás
také čistým a vlivným způsobem nejvíce miluje, jako Matka a Královna.
Zvláště tento rok si uvědomujeme Mariin zájem o nás, o každého člověka i o
celkové dění ve světě. Výzvy z Fatimy se v nové aktuálnosti dotýkají našich
srdcí. Panna Maria nás prosí o přinášení byť drobných obětí za obrácení
hříšníků a milost víry pro nevěřící. Také si přeje, abychom se zasvěcovali
jejímu Neposkvrněnému Srdci. V čistém Srdci Matky Boží jsme v bezpečí.
Tam se též potkáme s Boží milostí, bez které nemůžeme udělat ani krůček k
větší svatosti.
Vnitřní prožívání máje s Pannou Marií a svatou Zdislavou Vám přeje
P. Pavel Maria OP
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AKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FARNOSTI
Po 1.5.

Út 2.5.
So 6.5.
Ne 7.5.
So 13.5.
Út 16.5.
Ne 21.5.
St 24.5.

10:00 Pouť dětí ke svaté Zdislavě (J. M. can. Rudolf Repka)
11:15 Vernisáž výstavy „Svatá Zdislava – uzdravovatelka
nemocných“
13:30 Průvod od baziliky ke studánce s žehnáním pramene
19:00 Společenství živého růžence na faře
17:00 Poutní slavnost svatého Pankráce v Jitravě
11:15 Lectio Divina v zimní kapli
18:00 Mše svatá v německém jazyce
10:00 Slavnost Panny Marie Fatimské a zasvěcení farnosti
Neposkvrněnému Srdci
17:30 Žehnání sochy sv. Jana Nepomuckého u kaple v
Heřmanicích
14:00 Křest Matěje Marušáka
16:00 Odjezd do Žitavy na slavnosti města

Pozn.: Modlitby matek budou až 10.6.

So 27.5.

Hlavní pouť ke svaté Zdislavě (program na plakátcích)
7:00 Mše svatá u oltáře svaté Zdislavy
9:00 Mše svatá diecézní - biskup Mons. Jan Baxant
11:00 Mše svatá dominikánské rodiny - Mons. Dominik kardinál
Duka OP
15:00 Slavnostní nešpory před Nejsvětější Svátostí
8:00 - 12:00
zpovídání
13:30 – 14:00
14:00 – 15:00

Program pódia u baziliky
Patašpička a Lusatia Consort s představením „Smrt chodí
po vsi“
Jazman Martin Hrubec a přátelé
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Velikonoční dubnová duchovní obnova pro rodiny
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8.4. Výprava za duchem MUHU
V sobotu 8.4. jsme časně zrána vyrazili na odloženou výpravu za duchem
Muhu. Z vlaku jsme vystoupili ve Smržovce a nejdříve jsme zamířili
k pramenům řeky Nisy. Odtud jsme vystoupali po červené značce na Černou
studnici (869 m) a poté krásnou hřebenovou cestou až na vyhlídku Terezínka
a pak jsme sešli na nádraží v Tanvaldu. Cestou jsme pohráli řadu her, i když
počet 19 účastníků není ideální pro rovnocenné soutěžení.
15.4. Velikonoce na Vísecké rychtě v Kravařích
Na Bílou sobotu vystoupil v 11 hodin na Vísecké rychtě folklórní soubor
Patašpička z Jablonného v Podještědí společně s hudebním doprovodem
Lusatia Consort ze Cvikova. Pro návštěvníky jsme si připravili příběh s
názvem „Smrt chodí po vsi...“. Za účasti obou souborů byla také ve 14 hodin
vynesena do Bobřího potoka smrtka, která symbolizuje zimu.
1.5. Zahájení poutní sezóny; Vernisáž výstavy V srdci paní Zdislavy
Poutní sezónu zahajujeme, tak jako jiné roky, poutí dětí ke svaté Zdislavě.
Mši svatou od 10 hodin bude sloužit J. M. can. Rudolf Repka. V 11.15 nás
čeká vernisáž výstavy 2. ročníku soutěže „V srdci paní Zdislavy“. A konečně
ve 13.30 průvod ke studánce s žehnáním Zdislavina pramene. Srdečně
zveme.
Komentované prohlídky od května do konce září se provádí denně kromě
pondělí v pracovní dny v 9:30, 11:00, 13:00, 14:30 a 16:00 hodin a o
sobotách, nedělích a státních svátcích pouze odpoledne.
Volná prohlídka baziliky denně od 1.5. do 30.9. mezi 9:00 a 17:30 hod. s
polední přestávkou (12.00 – 13.00)
Tisková zpráva - Výtvarná soutěž V SRDCI PANÍ ZDISLAVY
V letošním roce se uskutečnil již 2. ročník výtvarné soutěže V srdci paní
Zdislavy. Přípravy začaly v září loňského roku, s počátkem nového roku
školního a nyní bude soutěž završena společnou výstavou a udělením cen.
Soutěž byla vyhlášena pro děti ve věku od 5 do 15 let a uspořádali ji
společně ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí, Centrum svaté Zdislavy a
Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí.
Záštitu nad soutěží (stejně jako v minulém ročníku) převzali Mons. Jan
Baxant, biskup litoměřický, fr. Benedikt Mohelník OP, provinciál dominikánů,
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje a Jiří Rýdl, starosta města Jablonné
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v Podještědí. Tématem druhého ročníku soutěže je pohled na svatou
Zdislavu jako uzdravovatelku nemocných.
Do soutěže bylo přihlášeno celkem 212 výkresů z různých koutů Čech a
Moravy, zpracovaných nejrozmanitějšími výtvarnými technikami. Některé
práce vytvořily i děti mladší než bylo předepsáno, jiné práce zase byly
skupinovým dílem více dětí. Všechna díla se ovšem objeví na společné
výstavě v ambitu jablonského kláštera.
22. března 2017 se sešla porota, kterou čekal nelehký úkol prohlédnout si
všechna doručená díla a vybrat z nich ta nejlepší. V porotě zasedá P. Pavel
Maria Mayer OP, strážce hrobu svaté Zdislavy, Barbora Spalová z Centra
svaté Zdislavy, výtvarnice MgA. Soňa Třeštíková z Nového Boru, básník
a malíř Honza Volf z Prahy a Markéta Váchalová Vojtíšková, učitelka výtvarné
výchovy ze Základní umělecké školy v Jablonném v Podještědí. Porota se
soustředila na dodržení letošního tématu, tedy na Zdislavu jako
uzdravovatelku nemocných, dále samozřejmě na kvalitu provedení a
zvládnutí techniky, ale velmi důležitým aspektem se stala také procítěnost,
s jakou děti Zdislavu zobrazují.
V soutěži jsou vytvořeny tři kategorie (první pro děti ve věku 5 – 8 let, druhá
pro děti ve věku 9 – 12 let a třetí pro děti ve věku 13 – 15 let). V každé
z kategorií bylo oceněno sedm výtvarných prací. Výherci mohou získat např.
malířské stojany, sady pastelů a pastelek, kalendáře a diáře z tvorby Honzy
Volfa anebo upomínkové předměty z kláštera se zdislavskou tématikou.
Porota také udělila několik mimořádných ocenění, např. za zajímavé
techniky, za neotřelé zpracování tématu, za portréty svaté Zdislavy nebo za
nejradostnější dílo soutěže a za uzdravující úsměv.
Výsledky soutěže V SRDCI PANÍ ZDISLAVY budou vyhlášeny 1. května 2017
v 11:15 hodin během vernisáže výstavy v ambitu kláštera dominikánů v
Jablonném v Podještědí, tedy v den zahájení poutní sezóny a v den pouti
dětí ke svaté Zdislavě.
Organizátoři tímto děkují všem zúčastěným a srdečně zvou k návštěvě
výstavy od 1. 5. do 15. 7. 2017.
Markéta Váchalová Vojtíšková

ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí
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4. – 7.5. Workshop Fireshow v Jonsdorfu
První květnový víkend si trochu prodloužíme na čtyřdenním workshopu
v Jonsdorfu, kde nás zkušená lektorka Diana Bischof zasvětí do tajů ohnivé a
žonglérské show. Nás, to znamená deset českých a deset německých
dětských účastníků. Projekt organizuje Centrum svaté Zdislavy a Freier
Schulträgerverein e. V. Představení, které během workshopu vznikne
budeme prezentovat na několika českých i německých akcích.
12. – 14. 5. Vodácký víkend
I letos se chystáme strávit jeden víkend na vodě a tentokrát jsme si k tomu
vybrali vodácky ne příliš známou východočeskou řeku Divokou Orlici. Tak si
zatím vyprošujeme dost vody a krásné počasí.
24.5. Spectaculum Zittau
V rámci žitavského festivalu Spectaculum vystoupí na jednom z pódií i
Patašpička se svým novým představením „Smrt chodí po vsi…“ a taktéž
budete moci spatřit výstup našeho českoněmeckého fireshow workshopu.
-za Centrum sv. Zdislavy Karel Spal-

P R A C H Z K N I H. . . knižní glosa
Hledání ztraceného štěstí, Venkovský farář a exot na zemi, Laskavý člověk s
nekompromisními názory, Velký román má více pravd i pravdy … namátkou
několik titulů co měly upoutat čtenáře (a upoutaly) v 26. ročníku obnovené
ankety: Kniha roku. Nechceme ochudit čtenáře, tudíž zůstaneme u nadpisů a
k čemu směřují? Na to si důvtipný přijde sám.
A ze které knihy dnes setřeme prach? Spitzer Kybernemoc – varování, jak
náš mozek i jednání mění „chytrá“ elektronika sociální sítě. „… pro
netýkavku / je i chlad měsíce/ záminkou k výbuchu …“ (Radek Štěpánek)
-fršmZa černobílé fotografie děkujeme br. Mgr. Karlu Šimonovi
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na Miloslava Žantu, m.zanta @volny.cz
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Velkopáteční obřady
Vigílie (celebrant Michal Podzimek, Ph.D., Th.D.)

8

