FARNÍ ZPRAVODAJ

Křížová cesta – po okolí Jablonného (dopoledne 19.4.2019)

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

5/2019

ÚVODNÍ SLOVO
Milí farníci,
těšíme se z měsíce máje, kdy vše rozkvétá, lidé se po zimě usmívají a mají se
více rádi. Tento krásný měsíc je tradičně věnovaný Panně Marii. Připomínáme si skutečnost, že právě skrze ni nám Kristus daroval všechnu milost.
Vzpomínáme na její fatimské zjevení před více než sto lety, kdy na podporu
víry vyprosila sluneční zázrak, který viděly tisíce lidí. Poslední květnový den
pak je radostný svátek Navštívení Panny Marie – setkání dvou žen v požehnaném stavu Marie a Alžběty a jejich dětí.
Také začíná období poutí ke sv. Zdislavě. Na pět měsíců se otevírá naše krásná bazilika. I Zdislava byla ctitelkou Panny Marie. Proto ne náhodou mají u
nás společný mariánsko – zdislavský oltář. Ke cti sv. Zdislavy připravujeme v
ambitech kláštera dvě expozice. První je výstava dětských prací na téma
Zdislava – přímluvkyně snoubenců. Druhá expozice bude stálá – Svatá Zdislava – skvělá manželka a milující matka. Je prvním příspěvkem k blížícímu se
jubileu – 800 let od narození sv. Zdislavy. Bohatý je i program Noci kostelů v
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pátek 25.5. Hlavní pouť k naší světici Zdislavě (letos 1.6.) bude ozdobená
krásným koncertem v 17.00 hodin.
S přáním pokoje, lásky a ochrany Panny Marie a sv. Zdislavy
Váš P. Pavel Maria OP
Pavel Maria OP
A K T U Á L N Í D Ě N Í V E F A RP. N
OSTI
St 1.5.

Ne 5.5.

10.00

POUŤ DĚTÍ KE SV. ZDISLAVĚ – P. Lect. Lukáš Fošum OP

11.15

Vernisáž výstavy V srdci paní Zdislavy

13.30

Průvod a žehnání Zdislavina pramene

10.00

MŠE SV. S NOVOKNĚŽSKÝM POŽEHNÁNÍM

11.15

Příprava na svátosti na faře

18.00

Mše sv. v německém jazyce

Po 6.5.

SETKÁNÍ RŮŽENCOVÉHO SPOLEČ. po nešporách na faře

So 11.5.

SETKÁNÍ DOMINIKÁNSKÝCH TERCIÁŘŮ

Ne 12.5.

11.15

Příprava na svátosti na faře

Ne 19.5.

11.15

Příprava na svátosti na faře

Pá 24.5.
Ne 26.5.

NOC KOSTELŮ (detailní program níže)
11.15

So 1.6.
7.00
9.00
11.00
14.00
15.00
17.00
8.00 – 12.00

Příprava na svátosti na faře

HLAVNÍ POUŤ KE SVATÉ ZDISLAVĚ
Mše svatá u oltáře svaté paní Zdislavy
Mše svatá diecézní – generální vikář ICLic. Mgr. Martin Davídek
Mše svatá dominikánské rodiny – biskup litoměřický
Mons. Mgr. Jan Baxant
Mše svatá – P. Metoděj Němec OP
Slavnostní nešpory před Nejsvětější Svátostí
Koncert
možnost zpovědi
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O

hlednutí za posledními událostmi farní rodiny.
Na konci března (29. – 31.3.) jsme si udělali výlet do Krušných hor. Nakonec se nás sešlo 25 cyklistů, ubytováni jsme byli ve srubu České tábornické
unie v Kotvině a za víkend jsme najezdili okolo 60 kilometrů. V neděli jsme se
na mši svaté v Klášterci nad Ohří neplánovaně setkali s bývalým kaplanem
z České Lípy P. Arturem, který nás velmi mile přivítal. Nechyběla ani prohlídka královského města Kadaně, kde jsme navštívili výstavu týkající se českého
skautingu. A kdo mohl, tak cestou zpět navštívil restauraci Severka v Mostu…
Dne 3.4. se sešla hodnotící komise k výtvarné soutěži V srdci Paní Zdislavy a
vybrala vítězné obrázky. Od 8. do 13.4. jsme se věnovali úklidu kostela a na
Květnou neděli 14.4. začal svatý týden vrcholící Slavností Zmrtvýchvstání
Páně. Na Velikonoční sobotu ještě vystoupila Patašpička na Velikonočním
jarmarku v Kravařích.

P

ouť dětí ke svaté Zdislavě 1.5.
Zahájení poutní sezóny je tak jako jiné roky spojeno s poutí dětí ke svaté
Zdislavě. Mši svatou od 10:00 bude sloužit provinciál dominikánů Lukáš Fošum OP. V 11:15 bude zahájena v ambitech kláštera vernisáž 4. ročníku výtvarné soutěže „V srdci paní Zdislavy“, při níž budou předány i ceny vítězným
autorům. Ve 13:30 vyrazí od baziliky průvod ke studánce, aby požehnal Zdislavin pramen.

V

odácký víkend 17. – 19.5.
Po loňském dramatickém sjíždění řeky Metuje zavítáme opět do východních Čech a podle vodního stavu se rozhodneme buď pro Úpu, nebo
Labe. Úpa nám již několikrát kvůli nedostatku vody nevyšla, a proto bychom
preferovali spíše tuto řeku.

N

oc kostelů 24.5.
Program:
16.00 – 17.30 Cirkus (zahrada vedle baziliky). Dětské cirkusové vystoupení,
výroba žonglovacích míčků, opékání trdelníků.
18.00
Mše svatá
19.00
Bazilika tančí – Patašpička. Meditace dětského tanečního
souboru nad sakrálním prostorem
20.00, 21.00 Komentované prohlídky baziliky
21.30, 22.30 Světelná instalace nazvaná ORA PRO NOBIS se inspiruje
životem a osobností svaté paní Zdislavy, ke které se lidé do3

dnes obrací o přímluvu. Instalace je koncipována jako velkoformátová videokoláž promítaná na vnitřní architekturu baziliky doprovázená litanickým zpěvem.
22.00
Fireshow
21.00 – 22.00 Prostor meditace a chval v kapli baziliky
23.00
Požehnání městu a kraji
Přístupné výstavy:
Ora pro nobis (bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy). Instalace je inspirována
životem a úctou ke svaté paní Zdislavě, ke které se po staletí lidé obrací s
prosbou o přímluvu. Mgr. Pavlína Kašparová ve svém díle spojuje tradiční a
experimentální techniky, s důrazem na světlo jakožto symbol i výtvarný prostředek.
V srdci Paní Zdislavy (ambit kláštera) – obrázky z dětské výtvarné soutěže na
téma „sv. Zdislava, přímluvkyně snoubenců“.
Zdislava - skvělá manželka a milující matka (ambit kláštera) - Svatá Zdislava
v díle Česlavy Talafantové OP.

F

estival Proměny 25.5.
V sobotu 25.5. vystoupíme s divadelním představením komunitního divadla „Vincek a Franz. Provinzdrama Anno 1918“ na festivalu Proměny
v Jablonečku (Ralsko). Hrajeme (divadelní skupina Kam-e-rádi) od 15.30 na
stagi Divočina. Vřele doporučujeme celý festival viz. program na
https://www.festival-ralsko.com/program2/

S

pectaculum 29.5.
V rámci Žitavského festivalu Spectaculum vystoupí i Patašpička
s představením „Bazilika tančí“. Můžete nás zhlédnout od 21.00
v Johanniskirche na hlavním náměstí. Po představení si s Patoušpičkou můžete ještě zatančit několik kolových tanců před kostelem.

B

arabanfest 31.5. – 1.6.
Stejně jako jiné roky, tak i letos bude Patašpička vystupovat na etnofestivalu mládeže Barabanfest ve Cvikově. V sobotu 1.6. od 20.00 zde Patašpička provede představení Barborky obohacené o obrazy s ohňovými rekvizitami.
za řkf Karel Spal
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na Miloslava Žantu, m.zanta@volny.cz
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