ZPRAVODAJ
FARNOSTI

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

6/2017

ÚVODNÍ SLOVO
Milí farníci,
po Zdislavské pouti, kde jsme jistě načerpali hodně Božích milostí a prošli
novými zážitky, nás čeká horký červen. Krom oteplení bude i nabitý program:
motorkáři, Letnice, Noc kostelů,… Navštíví nás také dominikánský konvent z
Olomouce.
Rád bych obrátil Vaši pozornost zvláště na Farní den. Bude to v neděli 18. 6.
Na farní radě jsme se domluvili, že bychom ho zkusili prožít netradičně. Farní
den nebudeme slavit v místě farnosti, ale společně vyjedeme vlakem na
nějaké pěkné místo. Nabízí se střed naši diecéze – krásné město Litoměřice.
Slibuji si od toho, že společné putování a nevšední zážitky nám pomohou
ještě lépe se poznat a sjednotit. Není vyloučeno, že se podaří i setkání s
naším pastýřem, otcem biskupem Janem Baxantem. Podrobnosti budou
ještě včas oznámeny. Těším se na Vaši hojnou účast a přeji pokojné prožívání
nastupujícího léta.
Váš P. Pavel Maria OP
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AKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FARNOSTI
So 3.6.

13:00 Pouť motorkářů

Ne 4.6.

18:00 Poutní Mše sv. v kapli sv. Ducha na Lemberku

Po 5.6.

19:00 Setkání společenství Živého růžence na faře

Pá 9.6.

16:00 Noc kostelů

So 10.6.

19:30 Modlitby matek

Ne 11.6.

10:00 Slavnost Nejsv.Trojice a novokněžské požehnání

Čt 15.6.

9:15

Mše svatá kněží z Českolipského vikariátu

Čt-So 15.–17.6.

Návštěva bratří z olomouckého konventu

Ne 18.6.

Farní den – farní putování do středu diecéze

So 1.7.

14:00 Žehnání praporu hasičského sboru v Postřelné

https://www.nockostelu.cz/
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Zapojte se do Noci kostelů!
9. 6. 2017 se opět v několika evropských zemích koná Noc kostelů, na kterou
se naše farnost svědomitě připravuje. Z iniciativy farní mládeže letos poprvé
otevíráme i dopolední program pro školy. Děti z místní základní školy si
budou moci prohlédnout klášter a kostel a poté vyzkoušet své síly a um na
středověké zahradě (zahrada před kaplí), kde je čekají rytířská klání,
středověké tance, zpěv z graduálu, felčaření, psaní husím brkem a mnoho
dalšího. Tento program pak bude v provozu také od 16 do 18 hodin pro
všechny zájemce. V 18 hodin navazuje mše svatá, dále komentované
prohlídky kostela v 19, 20, 21 a 22 hodin. Otevřená bude také krypta a
ambity, v rajském dvoře nachystáme občerstvení. Od 20 do 21 hodin
chceme v zimní kapli předčítat žalmy. Hudebního doprovodu se laskavě ujme
Iva Pavlů a Filip Humpl. Ve 23 hodin ukončíme program požehnáním městu.
Program je bohatý a vyžaduje mnoho sil, takže kdo nějakou disponujete,
neváhejte a zapojte se, nebudete zklamáni. Konkrétně potřebujeme sušené
léčivé byliny, dřevěné nebo hliněné džbány na vodu, ideálně také dřevěné
necky či něco podobného na umývání dětských rukou. Rovněž jakýkoli
příspěvek k večernímu občerstvení bude velmi vítán (pozor je to pátek, tak
ideálně vegetariánský ). Kdo by mohl pomoci osobně, prosím, ozvěte se
Báře Spalové, 608239410, b.spalova@gmail.com. A nezapomeňte pozvat
staré známé, i ty, pro které může být těžké překročit práh kostela…
Barbora Spalová
Zahájení poutní sezóny a vernisáž výstavy V srdci paní Zdislavy
Poutní sezónu jsme zahájili poutí dětí ke svaté Zdislavě. Po mši svaté začala
vernisáž výstavy 2. ročníku soutěže „V srdci paní Zdislavy,“ došlo na
vyhlášení výsledků a předání cen. Odpoledne jsme šli průvodem ke
studánce, kde o. Rudolf Repka ze Cvikova žehnal Zdislavinu studánku.
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.
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Celebrantem pouti dětí byl J.M. can. Mgr. Rudolf Repka

 Vernisáž výstavy (ambit kláštera)
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Volná prohlídka baziliky denně od 1.5. do 30.9. mezi 9:00 a 17:30 hod. s
polední přestávkou (12:00 – 13:00).
4. – 7.5. Workshop Fireshow v Jonsdorfu
První květnový víkend jsme si prodloužili na čtyřdenním workshopu v
Jonsdorfu, kde nás zkušená lektorka Diana Bischof zasvětila do tajů ohnivé a
žonglérské show. Nás, to znamená deset českých a deset německých
dětských účastníků. Zpočátku jsme trénovali s pomůckami (obruče, vějíře,
tyče, lano…) bez ohně a po náležitém bezpečnostním proškolení jsme začali
trénovat s ohněm. Workshop to byl opravdu intenzivní: jazykové animace,
které byly součástí projektu, se střídaly s tréninkem, pracovalo se na
choreografii, v noci se stříhala hudba, společně se vařilo, mylo nádobí… V
sobotu večer jsme měli první představení v Krompachu před restaurací Na
Hřebenovce.

Z nácviku sestavy.
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Projekt organizuje Centrum svaté Zdislavy a Freier Schulträgerverein e.V.
Představení, které během workshopu vzniklo, budeme prezentovat 24. 5. na
festivalu Spectaculum v Zittau, 3.6. na Barabanfestu ve Cvikově, 5.8. na
Festivalu jurt v Brništi, 12.8. na Ring on Feier v Zittau a 9.9. na Festiválku v
Petrovicích.
12. – 14.5. Vodácký víkend
Letos jsme vyrazili na vodácky ne příliš známou východočeskou řeku Divokou
Orlici. Vybrali jsme si klidný úsek z Kostelce nad Orlicí do Krňovic (cca 33 km)
a poprvé jsme zapůjčili lodě i dětem, aby si vyzkoušely samostatnou plavbu.
Ačkoli jsme si nakonec vybrali termín „zmrzlých mužů“ (Pankrác, Servác,
Bonifác), tak nám počasí přálo, ba museli jsme se shánět po opalovacích
krémech.
Voda byla, jak se říká, opět zkouškou trpělivosti – dvě kanoe se cestou
„cvakly“, utopil se jeden fotoaparát, jedno auto se zamklo s klíči vevnitř,
další auto mělo v neděli ráno vybitou baterii. Nejspokojenější byly děti (11),
které se dožadovaly, abychom vodu organizovali alespoň 2x ročně…
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3.6. Barabanfest – Cvikov
10. ročník mezinárodního festivalu mládeže Barabanfest se odehraje ve
Cvikově v pátek a v sobotu 2.-3. června 2017. V sobotu 3.6. vystoupí od
13:00 Patašpička s Lusatií Consort a uvedou představení „Velká noc buďe.“
Se setměním můžete shlédnout fire show, které vzniklo ve spolupráci Centra
svaté Zdislavy a Freier Schulträgerverein e. V.
9.6. Noc kostelů
Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy
8:30 – 12:00 Noc kostelů pro školu
16:00 – 18:00 Děti dětem aneb Středověká zahrada (rytířské soutěže,
tanec, felčaři, chorály, středověká krmě...)
18:00 – 19:00 Mše svatá
20:00 – 21:00 Žalmy a hudební intermezza (boční kaple)
19:00; 20:00 Komentované prohlídky baziliky
21:00; 22:00 Komentované prohlídky baziliky
20:00 – 23:00 Výstavy v ambitech kláštera (Hold svaté Zdislavě; V srdci
paní Zdislavy)
23:00
Žehnání městu a kraji
Vyhlídková věž
19:00 – 23:00 Noční výstup na vyhlídkovou věž
Kaple sv. Antonína v Heřmanicích v Podještědí
19:00 – 21:00 Prohlídka zrekonstruované kaple
Nájemníci pana Swana, aneb „Habaďůra“
Zveme vás na nové divadelní představení krompašského divadelního spolku
ĎAS, se kterým spolupracujeme. Autorem textu je Michael Cooney a jedná
se o frašku se satirickými prvky.
Eric Swan jednoho dne v podstatě náhodou zjistí, že sociální systém má jisté
trhliny, a on jich začne využívat k vylepšení svého rozpočtu. My ho
zastihneme v okamžiku, kdy mu jeho habaďúry začínají přerůstat přes hlavu,
a on se z nich snaží vyvléci.
9.6.
10.6.

19:00 veřejná generálka; Krompach, restaurace Na Hřebenovce
19:00 premiéra; Krompach, restaurace Na Hřebenovce
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17.6.
1.7.
2.7.

19:00 Mařenice, Obecní úřad
19:00 Krompach, restaurace Na Hřebenovce
19:00 Krompach, restaurace Na Hřebenovce

28.6. Festival Open Air Hradec Králové
Představení komunitního českoněmeckého divadla Mezi námi/Zwischen uns,
které jsme vytvořili loni v rámci projektu Nové příběhy z Petrovic a
Lückendorfu bylo vybráno na multižánrový Festival Open Air v Hradci
Králové, kde můžete naše představení shlédnout 28.6. v atriu radnice od
17:30.
-za Centrum sv. Zdislavy Karel Spal-

P R A C H Z K N I H. . . knižní glosa
… budete moci stírat při Noci kostelů, když klášterní knihovna vám nabídne
ze svých přebytků (za symbolickou cenu). Těžko tam najdete Církev, tradice,
reforma – od Tomáše Petráčka, která v anketě DOBRÁ KNIHA (Katolický
týdeník se trochu opičí po Lidových novinách, nicméně právě toto je
chvályhodné) – obsadit třetí místo. (Nový, svěží, a pronikavý úhel pohledu na
pojetí tradice… Jak je to doopravdy s některými „problematickými“ učeními?
Jak je to vůbec s otázkou změny v církvi /pau/) – tolik krátce z recenze.
Protože se blíží prázdniny, jen namátkou: Krok do tmavé noci od Miloše
Doležala, Tváří v tvář Zemi od Marka Váchy, 9 tváří dominikánské svatosti –
Guy Bedouelle.
-fršmZa černobílé fotografie děkujeme br. Mgr. Karlu Šimonovi
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na Miloslava Žantu, m.zanta @volny.cz
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