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při bazilice minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Jablonné v Podj.          3/2018 
 

 

 

Milí farníci, 
nacházíme se v postní době.  Jsme s Ježíšem na poušti. Víme k čemu je to 
dobré. Je dobré být víc s Pánem, oproštěn od věcí světských, tělesných. 
Mohu pak zakoušet ve větší hloubce Boží skutečnost. Snadněji a s větší 
svobodou myslím na Boha a mluvím s Bohem. Pouštní otcové o tom vydávají 
krásná svědectví. V našich podmínkách nejsme s to poušť plně realizovat. 
Mohu si ji ale přiblížit, když se omezím, když se postím.  
Krom Pána je druhým adresátem půstu můj bližní. Dobré je postit se pro 
někoho, za někoho. Nejen ve smyslu, že to co si odřeknu, mohu druhému 
darovat, ale i ve smyslu, že to, co je mi těžké, mohu za bližního obětovat. V 
každém případě, jak učí Pán, by měli druzí potkávat mou usměvavou tvář 
(postím se ve skrytosti) doprovázenou ochotným zájmem pomoci, potěšit 
toho, kdo to právě potřebuje. 
Využijme tedy této krásné doby k duchovní obnově. Rozšiřme svá srdce pro 
Pána, rozšiřujme Boží království a přispívejme mezi sebou k atmosféře 
porozumění, důvěry a lásky. 

   K tomu + žehná P. Pavel Maria Mayer OP 

Ú V O D N Í  S L O V O 

 

ZPRAVODAJ 
FARNOSTI 
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       P. Pavel Maria OP 
 
 
 
 
 

Ne 25.2.   Sbírka Svatopetrský haléř 

Pá-Ne 2.-4.3.  Duchovní obnova pro rodiny 

Po 5.3.   Společenství Živého růžence po nešporách na faře 

Pá-So 9.-10.3.  24 hodin pro Pána 

So 10.3.   Setkání dominikánských terciářů 

Ne 11.3. v 11:15 Vernisáž výstavy Bienera a Hildebranda v ambitu 

Pá-Ne 16.-18.3.  Jarní výprava na Kokořínsko 

So 17.3.   Diecézní setkání Modlitby matek v klášteře 

Ne 18.3. v 11:15 Farní studium – Duch liturgie 

Ne 25.3.   Květná neděle 

Čt-So 29.-31.3.  Velikonoční triduum 

So 31.3.   Vystoupení Patašpičky v Kravařích na rychtě 

 

 

Nebojte se! 
Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, 

z něhož by člověk mohl a musel mít strach. 
(sv. Jan Pavel II.) 

 

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

 

Z divadelní hry „Habaďůra“ 
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V půli tábora jsme oslavili Popeleční středu (14.2.) mší svatou a zbytek února 
a celý březen se nese ve znamení čtyřicetidenního půstu, který skončí až 
prvního dubna slavností Zmrtvýchvstání Páně a pak již nastane období 
velikonoční. 
 
Divadelní hra „Habaďůra“ 
Na přelomu ledna a února jsme uvedli představení Habaďůra v Jablonném 
(20.1.) a ve Cvikově (3.2.). Nyní na čas opouštíme Erika Swana a jeho hrátky 
se sociálním úřadem a začínáme studovat novou hru, čechovovsky 
zádumčivou komedii. 
Děkujeme divákům za velmi příjemnou atmosféru. 
 
Masopust na Hvozdu 4.2.  
Každoroční masopust na Hvozdu se tentokrát odehrál v neděli 4.2. a ačkoli 
to v podhůří vypadalo, že tentokrát se sáňkovat nebude, tak to na trase 
Hochwaldbaude – Hain svištělo nebezpečně rychle.  

Tradičně jsme začali výstupem na Hvozd, následovala mše svatá, agapé, 
převlek do karnevalových obleků a zmiňovaný sjezd. Po krátkém sáňkování 

Před horskou boudou na Hvozdu (s lukem otec Pavel Mayer OP  
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jsme se přesunuli ke Spalům, kde na nás čekal horký boršč a hromada 
palačinek, na kterých jsme určovali nejlepší domácí marmeládu za uplynulý 
rok. V anonymní soutěži zvítězila, stejně jako minulý rok, jahodová 
z Olbersdorfu. 
A zatímco někteří odjížděli do svých domovů, tak táborový tým ještě, za 
mohutného špehování dětí, plánoval poslední detaily nadcházejícího 
tábora… 

 
 
Tábor na Šestce 11. – 18.2. 
Dlouho očekávaný tábor je za námi a byl plný překvapení. Chyběl letos sníh, 
magnetická bouře nás vrhla na neznámou pevninu a také se účastnil 
rekordní počet dětských účastníků – 26. 
Postupně jsme zjistili, že jsme na ostrově Vancouver mezi indiány Nuu-chah-
nulth. A zatímco oni nás učili indiánské tance, lukostřelbu, stopování, výrobu 
lapačů snů a další indiánské dovednosti, tak my jsme jim pomohli v boji 
s bandou olejářů, kteří chtěli načerno v rezervaci těžit ropu. A aby toho 
nebylo málo, tak se nám podařilo do rezervace navrátit totemy 

Po masopustním sjezdu tradiční oběd u rodiny Spalových na Krompachu. 

V indiánském převleku s. Roberta. 
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z newyorského muzea. Na tábor zavítala dokonce legendární indiánská 
skupina Nutka Boyzz, která doprovázela indiánské tance zpěvem a hudbou. 
 

Popeleční středa (ve skautské klubovně na Šestce) 

Tábor – hra „Lov lososů“ 
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Velký dík patří nejen dětem, které vytvořily krásné společenství, ale i sedmi 
dospělým, kteří tábor organizovali bez nároku na odměnu. A celé řadě 
přátel, kteří nám během tábora ochotně dotvářeli motivační postavy a 
všemožně vypomáhali s táborem. 

Potlache 

Vypalování do dřeva 
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Vernisáž a výstava v ambitech  
V ambitu dominikánského kláštera vystřídala výstavu naší ZUŠ a malíře Jana 
Wolfa výstava fotografií Jiří Stejskala, který se zaměřil na stavitelské a 
sochařské dílo Johanna Lucase Hildebrandta a Franze Bienera v našem 
regionu (Loreta Rumburk, Jablonné v Podještědí a Hainewalde). 
Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy, která se uskuteční v ambitu 
dominikánského kláštera v neděli 11.3. v 11:15 a slovem ji doprovodí Klára 
Mágrová. 
 

Jarní výprava na Kokořínsko 16. – 18.3. 
Letošní jarní výprava míří na Kokořínsko, kde jsme pronajali dvoupatrovou 
roubenou chalupu, která je zachována ve stylu venkovské usedlosti z druhé 
poloviny 18. století. Krom lidové architektury, procházek a her ve skalních 
městech nás tedy čeká i vaření na kachlových kamnech… 
 

Vystoupení na Rychtě v Kravařích 31.3. 
V sobotu 31.3. ještě před velikonoční vigilií, kterou budeme slavit v bazilice 
sv. Vavřince a sv. Zdislavy od 20:00, vystoupí Patašpička společně s Lusatií 
Consort na Vísecké rychtě v Kravařích s vystoupením „Velká noc buďe“. 
 

za řkf Karel Spal 
 
 
 
 
 

V roce 1850 byste našli fotografická studia i v Indii. I po více jak dvě stě let 
staré válce mez malířstvím a fotografií není vítězů. Jenže dovednost, talent, 
píli, řemeslnost potřebujeme u obojího. 
První fotografové vyrostli v éře malovaných obrazů, takže se jimi nechali 
přirozeně inspirovat. Fotografie by se stala součástí výtvarného umění již 
dávno, kdybychom… nezacházeli do takových detailů.  (Hernry P. Robinson 
1896). 
Ježíšův pád, zde symbolizují postavy všedomovců. Nejde mi o senzaci, ale o 
lidskost. Pokud to bylo možné (skoro vždy) povídal jsem si s těmi muži, 
nabídl cigaretu. Fotografie je pro mne příběh, dialog. Jak bychom se chovali 
my, kdybychom se ocitli na ulici?  
 

P H O T O S   -   G R A P H O S / rytí světlem 
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A to je třetí a sedmé zastavení křížové cesty.                   br. Šimon Hlavatý 
 

 

Za černobílé fotografie děkujeme br. Šimonu Hlavatému. Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na 
Miloslava Žantu, m.zanta @volny.cz 


