ZPRAVODAJ
FARNOSTI

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

7-8/2017

ÚVODNÍ SLOVO
Milí farníci,
21. června v 6.25 hod. začalo léto a zatím je krásné. Méně se ví, že
3. července ve 22.11 hod. proletí naše Země aféliem (odsluním), tzn., že
bude od Slunce nejdále (152 092 504 km). Na počasí by se to však nemělo
odrazit .
I v prázdninových měsících nás čekají poutě: pouť Němců, nemocných,
Svatovavřinecká a k výročí beatifikace sv. Zdislavy. Přijďte s námi též oslavit
svatého Dominika. Pamatujme v modlitbách na putování Patašpičky po
Finsku. Kéž jim to hezky tančí. Též prosím o modlitbu za misii v Sušici (23.30.7.), které se zúčastním se sestrami Guzmanou a Robertou.
Přeji Vám krásné prázdniny, dovolené a radost z léta.
V Kristu P. Pavel Maria P
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AKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FARNOSTI
So 1.7.

14:00 Žehnání praporu Dobrovolného sboru hasičů v Postřelné

Po 3.7.

19:00 Společenství Živého růžence na faře
22:11 Afélium (viz. úvodník)

So 8.7.

13:00 Svatba Karla Koutného a Marie Bumbové v bazilice

Ne 9.7.

11:30 Poutní Mše sv. Němců

So 15.7.

11:00 Pouť nemocných ke sv. Zdislavě (biskup Jan Vokál) s
udílením pomazání nemocných

Na konci července (termín bude upřesněn v ohláškách a na nástěnce)
zahájíme vernisáží výstavu fotografií br. Karla Šimona Hlavatého
Ne 6.8.

10:00 Svatovavřinecká pouť a novokněžské požehnání

Po 7.8.

19:00 Společenství Živého růžence na faře

Út 8.8.

18:00 Slavnost sv. Dominika s bratry františkány

Ne 27.8.

10:00 110. výročí beatifikace sv. Zdislavy

So 9.9.

10:00 Pouť kmotrů a kmotřenců

24.5.
Spectaculum Zittau
Festival Spectaculum je přehlídkou žitavských spolků, které prezentují svou
činnost. V rámci tohoto festivalu můžete ve městě potkat všechno možné,
od spolku lučištníků, produkci místní ZUŠ, sportovních oddílů, akrobatických
a tanečních spolků… Jablonné na tomto festivalu reprezentoval soubor
Patašpička, kterou doprovázela Lusatia Consort a uvedli představení Velká
noc buďe. Ve večerních hodinách jsme pak představili českoněmecký projekt
dětské Fireshow.
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27.5.
Zdislavská pouť
Krom velkého dění v bazilice jsme na podiu vedle baziliky uvítali Lusatii
Consort a Patašpičku s folklorním představením Velká noc buďe. Jazzové
seskupení Voices of Prague pak pouti dodalo „americký šmrnc.“
3.6.
Barabanfest – Cvikov
10. ročník mezinárodního festivalu mládeže Barabanfest proběhl ve Cvikově
v pátek a v sobotu 2.-3. června 2017. V sobotu po poledni vystoupila
Patašpička s Lusatií Consort a uvedli představení „Velká noc buďe“. S tímto
představením vystoupíme také ve Finsku na Europeadě. Těsně před
jedenáctou hodinou večerní bylo možné shlédnout dětské fire show, které
vzniklo ve spolupráci Centra svaté Zdislavy a Freier Schulträgerverein e. V.

9.6.
Noc kostelů
Noc kostelů letos přinesla významnou inovaci: farní mládež a děti z
náboženství se totiž rozhodly začít s nocí kostelů již ráno a pozvaly dvě třídy
ze základní školy na prohlídku kostela a kláštera a poté na „středověkou
zahradu“, kde bojovali rytíři, tančily tanečnice, pekly se trdelníky, vyráběly
škapulíře s bylinkami, psalo se husím brkem, zpíval chorál a malovaly se
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iluminované záložky do knih. Některé děti ani nechtěly středověk opustit, a
tak se po škole zase na zahradu vrátily. To už se ale otevřely i kostel, krypta,
ambity, kaple a na rajském dvoře se skoro zázračně objevilo rajské
pohoštění. Lidé procházeli klášterním areálem, zaposlouchali se do výkladu,
zadívali se do obrazů, povídali si… Věříme, že noc kostelů zase pootevřela
mnoha návštěvníkům vrátka do nevšedního světa víry. A z darů této noci si
každopádně mocně nabrali i její služebníci.

Z poutě motorkářů 3.6.2017

1. a 2.7. Nájemníci pana Swana, aneb „Habaďůra“
Máme za sebou první dvě představení, v sobotu 17.6. budeme hrát v
Mařenicích. Kdo byste se chtěl přesvědčit, že lež má krátké nohy, tak
navštivte naše červencová představení v Krompachu.
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.
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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.
1.7. 19:00 Krompach, restaurace Na Hřebenovce
2.7. 19:00 Krompach, restaurace Na Hřebenovce
9.7.
Pouť Němců ke svaté Zdislavě
Od 11:30 budeme sloužit v bazilice poutní mši svatou v německém jazyce.
15.7.
Pouť nemocných ke svaté paní Zdislavě
Od 11:00 bude u nás v bazilice sloužit mši svatou s udílením svátosti
pomazání nemocných královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. Zpověď
bude možná od 9:00 do 12:00.
Patašpička zamíří do Finska
V noci 24.7. se autobus naložený kostýmy, rekvizitami, hudebními nástroji a
asi šedesátkou tanečníků a muzikantů vydá z Jablonného na sever. Čeká nás
trajekt do Švédska, pak dlouhá cesta do Stockholmu a další desetihodinový
trajekt do finských Helsinek, odkud je to jen kousek do finského historického
města Turku, kde se letos koná mezinárodní folklorní festival Europeade.
Zde vystupujeme na hlavní dětské a mládežnické scéně, pak máme několik
pouličních vystoupení, průvod městem a tanec na závěrečné slavnosti. Na
Europeadě jsou jednotlivé soubory řazeny k oblastem, které mají
reprezentovat a my jedeme za Lužické hory. Tak nám držte palce, abychom
roztančili i Finsko! Nazpátek to vezmeme druhou stranou, tedy přes Pobaltí.
Trajektem do Talinnu, pak plánujeme za odměnu mořskou koupel na
estonských plážích a hurá domů, celkem budeme na cestách 11 dní.
5.8.
Festival jurt v Brništi
V sobotu 5.8. se koná v Brništi Festival jurt. Program festivalu
(http://www.ekocentrumbrniste.cz/akce/festival-jurt.html) začíná již od
10:00 a je tak pestrý, že zaujme celou rodinu. Ve večerních hodinách
vystoupí BÁRA HRZÁNOVÁ & CONDURANGO (19:00); následovat bude Mário
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Biháry & Bachtale Apsa (21:00) a festival uzavře dětská fire show (22:30),
která vznikla ve spolupráci Centra svaté Zdislavy a Freier Schulträgerverein e.
V.
6.8.
Svatovavřinecká pouť
Od 10:00 budou v naší bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy koncelebrovat
poutní mši svatou novokněží fr. Metoděj Němec a fr. Kliment Mikulka.
12.8.
Ring on Feier
Festival světla proběhne v Zittau 12.8. a můžete se těšit na večer plný
ohňových a světelných show. V rámci tohoto festivalu vystoupí i naše dětská
fire show, která vznikla ve spolupráci Centra svaté Zdislavy a Freier
Schulträgerverein e. V.
27.8.
Výročí 110 let od beatifikace sv. Zdislavy (27.8.)
V neděli 27.8. si připomeneme mší svatou od 10:00 110 výročí beatifikace sv.
Zdislavy.
9.9.
Pouť kmotrů a kmotřenců
V sobotu 9. září vás srdečně zveme na pouť kmotrů a kmotřenců
v Jablonném v Podještědí, spojenou s festiválkem v petrovickém kostele.
Poutní mše svatá bude sloužena od 10:00 v bazilice v Jablonném v
Podještědí, celebrant je P. Krzysztof Mikuszewski MS. Po mši svaté je
připravený program v klášteře a blízkém okolí. Od 14:00 začíná program v
kostele Nejsvětější Trojice v nedalekých Petrovicích. Pouť je zaměřena na
posílení vztahů kmotrů a kmotřenců. V případě zájmu o ubytování a zajištění
oběda kontaktujte:
Ubytování v klášteře:
Zajištění oběda:

s. Guzmána Valentová OP, tel. 724 233 964
Miloslav Žanta m.zanta@volny.cz, tel. 602 704 249
(objednávky do 28.8.2017)
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P R A C H Z K N I H. . . knižní glosa
„Život se podobá knize. Blázen v ní letmo listuje, moudrý při čtení přemýšlí,
poněvadž ví, že ji může číst jen jednou.“ Jean Paul
Přebytky knih zmizely během Noci kostelů, ale stále ještě něco zbývá … a
prach padá. Jsou tu prázdniny, dovolené, léto … snad nyní najdeme čas?
Alespoň číst z „knihy přírody“, nebo „knihy života“ … Snad by mohla přijít
vhod kniha Cestovatel, věž a červ od Alberta Manguela (o knihách co nás
nutí vydat na cestu při potřebnosti tištěného textu pro klid duše – z
recenze). Nebo od Olivera Sackse Vděčnost. (A nechceme-li tento svazek
číst, alespoň se pokoušejme naplňovat to, co má v nadpisu).
„Znalosti mluví, ale moudrost naslouchá.“ Jimi Hendrix americký kytarista a
zpěvák 1942 – 1970
-fršmVíce fotografií z průběhu hlavní poutě můžete shlédnout na stránkách
http://galerie.clovekavira.cz/ Katolická církev ČR / Litoměřická diecéze,
2017, 05 (květen), květen 27.

Celebrantem mše v 9 hod. byl Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek
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Mše svatá dominikánské rodiny – Mons. Dominik kardinál Duka OP

Autoři fotografií: str. 3 p. Zdeněk Nigrin, str. 4 Mgr. Karel Šimon Hlavatý, 7-8 byly převzaty z
http://galerie.clovekavira.cz/ foto Petr Zatloukal
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na Miloslava Žantu, m.zanta @volny.cz
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