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při bazilice minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Jablonné v Podj.          2/2019 
 

 
 

Milí farníci, 
po mrazivém lednu tu máme únor. Uvidíme, zda zima poleví, či jestli se na-
plní pranostika: únor – zimy úmor. Z duchovního hlediska máme v únoru 
jeden svátek se vztahem k našemu poutnímu místu. 11. února se slaví pa-
mátka Panny Marie Lurdské. Připomíná se zjevení Panny Marie čtrnáctileté 
Bernardetě Soubirousové v jihofrancouzské městečku Lourdes, které v té 
době bylo velké asi jako Jablonné dnes. Těch zjevení bylo od února do čer-
vence 1858 celkem 18. Vzbudily velký rozruch. Panna Marie krom toho, že 
vybízela k modlitbě růžence a přála si, aby na tom místě byl postaven kostel, 
ještě Bernardetě ukázala, kde je v zemi pramen. Voda z tohoto pramene 
začala zázračně uzdravovat.  
Lurdy se staly poutním místem, které dnes navštěvuje 5 milionů poutníků 
ročně. Je zaznamenáno několik tisíc uzdravení, z nichž po velmi přísném 
lékařském šetření je asi 400 považováno za lékařsky nevysvětlitelné. I proto 
se stal 11. únor, kdy zjevení začala, Světovým dnem nemocných. 
Zde můžeme vidět podobnost s naší poutní bazilikou nad hrobem sv. Zdisla-
vy. Paní Zdislava zázračně uzdravovala ještě za svého života. K mnoha uzdra-
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vením dochází též po její smrti na její přímluvu a to až do dnešní doby. I zde 
máme vícero uzdravení, která lékařská věda neumí vysvětlit. Také Zdislavin 
pramen mnohým pomáhá. Můžeme díky Bohu využívat této blízké nadpřiro-
zené pomoci pro sebe či pro naše blízké. Vzpomeňme tedy 11. 2. na naše 
nemocné i u sv. Zdislavy. 
Pevné zdraví Vám přeje                                                               P. Pavel Maria OP 
 

       P. Pavel Maria OP 
 
 

So 2.2.  Světový den zasvěceného života. Setkání řeholníků 

s biskupem Janem Baxantem. 

  19:00 Čekání na Čechova (Cvikov) 

Po 4.2.  Společenství živého růžence na faře po nešporáchl 

So 9.2.  Setkání dominikánských terciářů s obláčkou paní 

Hany Poláčkové. 

  17:00 Vincek & Franz: Provinzdrama ANNO 1918 (Liberec) 

Po 11.2.  Světový den nemocných. 

So – So 17.2. - 24.2. Zimní tábor na Selešce. 

 

Cestou necestou a Zlatovláska 
Tradiční adventní podvečer v dominikánském klášteře (18.12.) byl zahájen 
vernisáží výstavy Cestou necestou. Autory vystavených děl jsou studenti 
výtvarného oboru místní ZUŠ, který vede Markéta Váchalová Vojtíšková. Po 
malém pohoštění jsme se přesunuli do refektáře kláštera, kde jsme mohli 
shlédnout muzikálové provedení pohádky Zlatovláska. Na představení se 
podílel literárně-divadelní obor pod vedením MgA. Marka Sýkory, pěvecký 
sbor ZUŠ „Noktuelky“ pod vedením Mgr. Lucie Martínkové a souborová hra 
pod vedením pana učitele Tomáše Hybranta. Návštěvníci adventního podve-
čera si na závěr mohli domů odnést Betlémské světlo.     
 

Tříkrálová sbírka 
Letošní Tříkrálové sbírky organizované Charitou ČR se účastnilo 6 dospělých 
a spousta dětí. Letos jsme totiž koledovali nejen o tříkrálovém víkendu        
5.–6.1., ale i ve čtvrtek 3.1. a navíc i o dvou tříkrálových představeních Paty-
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špičky ve Cvikově (12.1.) a v Jablonném (13.1.). Dosáhli jsme rekordní sbírky, 
neboť jsme vykoledovali 28 198 Kč. 65 % této částky částečně podpoří krou-
žek vaření, který v prostorách klášterní kuchyně vede sestra Roberta, čás-
tečně cestu Patašpičky k české menšině v Ivanovu Selu i zájezd místních se-
niorů do Olomouce. Zbývajících 15 % využívá na své projekty diecézní Chari-
ta, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní 
projekty a 5 % pokrývá režii sbírky.               Všem dárcům děkujeme! 
 

Barborky 
Taneční soubor Patašpička a soubor staré hudby Lusatia Consort uvedly 
premiéry (12.1. Cvikov, 13.1. Jablonné v Podještědí) nového představení 
inspirovaného příběhem raně křesťanské mučednice Barbory z Nikomédie. 
Představení má taneční, ale i hrané části, které na základě rakovnické hry 
z 18. století přebásnil Josef Egert. Hra představila lidové tradice svázané se 
svátkem svaté Barbory, dala však také nahlédnout do vnitřního příběhu o 
hledání životního smyslu a odvahy podle něj žít.  
Představení budeme reprízovat 20. 4. na Vísecké rychtě v Kravařích v rámci 
Velikonočního jarmarku.  
 

Čekání na Čechova 
V pátek 18.1. jsme si vyzkoušeli hrát ve velkém divadle v Novém Boru. Byl to 
pro nás velký zážitek. Rampa přímo u podia, celá řada opon, šály, desítky 
světel a ochotný personál, který nám se vším pomáhal, hlediště s balkóny… 
Nakonec dorazilo i cca 60 diváků, kteří v hledišti pro 300 diváků působili dost 
opuštěně, ale prý je to pro ochotnická divadla standardní návštěvnost. Ko-
neckonců, každá zkušenost je dobrá. To samé představení jsme pak uvedli 
v sobotu v podvečer i ve Cvikově v kulturním domě Sever.   
 

27. 1. Vincek & Franz: Provinzdrama ANNO 1918; Ebersbach, Kino  
V neděli 27.1. nás čeká (po uzávěrce) představení českoněmeckého komu-
nitního divadla v nedalekém Ebersbachu. Příběh je situován do období vzni-
ku Československa v roce 1918 a sleduje příběh české a německé rodiny… 
Představení je dvojjazyčné a je srozumitelné pro českého i německého divá-
ka. 
 

2. 2. Derniéra - Čekání na Čechova; Mařenice, OÚ 19:00 
Poslední možnost shlédnout představení Čekání na Čechova budou mít divá-
ci na sále OÚ v Mařenicích 2. 2. od 19 hodin. Představení, které jsme uvedli 
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v listopadu v Jablonném, nás odvede daleko na východ, kde se v jedné ná-
dražní čekárně potkávají nejrůznější lidé při čekání na vlak do Moskvy. 
 

9. 2. Vincek & Franz: Provinzdrama ANNO 1918; Liberec, Kino Varšava 
Českou derniéru představení komunitního českoněmeckého divadla Vincek 
& Franz: Provinzdrama ANNO 1918 uvedeme tentokrát v kině Varšava 
v Liberci od 17 hodin. Jste srdečně zváni.  
 

17. 2. – 24. 2. tábor na Selešce  
V neděli 17.2. odjíždíme na týdenní pobyt s dětmi na skautskou základnu na 
Selešce. I letos budeme mít mezinárodní dětský kolektiv čítající okolo 30 
dětí. Táborová hra je situována na severoamerický kontinent, ale zatím toho 
moc nechceme prozrazovat. Ale také doufáme, že vydrží sněhová nadílka a 
že si zajezdíme na běžkách. 
 

3. 3. Masopust na Hochwaldu 
První březnovou neděli oslavíme masopust mší svatou s dětmi v restauraci 
Hochwaldbaude na vrcholu hory Hvozd/Hochwald. Po agapé bude následo-
vat karnevalový sjezd na saních/bobech do Hainu. Na závěr budeme u Spalů 
na Krompachu vyhodnocovat nejlepší domácí marmeládu, samozřejmě na 
palačinkách.                                                                                     za řkf Karel Spal 

Momentka z Tříkrálové sbírky v Jablonném (potraviny U Lucky) 
 

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


