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při bazilice minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Jablonné v Podj.     11/2019 
 

 
 

Drazí farníci, 
 
naše krásná bazilika stojí před celkovou obnovou. Z ministerstva pro místní 
rozvoj nám byla nabídnuta významná dotace (47 mil.), za kterou se dá již 
leccos udělat. Rádi bychom opravili lucernu, pořídili novou elektrifikaci a 
osvětlení uvnitř baziliky. S tím pak souvisí i výmalba. Bude se dělat bez-
pečnější vstup do podzemí a také nová fasáda průčelí, kde už omítka zvláště 
na věžích opadává. Též se chceme elektrifikovat oboje věžní hodiny. Co pro 
nás všechny tyto práce budou znamenat, si zatím nedovedu ani představit. 
Je i možné, že bude třeba na určitý čas baziliku uzavřít. 
 
Zároveň varhanářská firma ze Zásady pokračuje na výrobě nových varhan. 
Budou stát 3,4 milionu. Zatím se nám podařilo shromáždit 1,2 milionu. Sbír-
ka na varhany pokračuje, moc děkuji všem dárcům. Nové varhany by se měly 
rozeznít v průběhu roku 2021. Do té doby se možná podaří bezplatně zapůj-
čit pozitiv s pěti rejstříky z Plzně. 

Ú V O D N Í  S L O V O 

 

FARNÍ ZPRAVODAJ 

Novomanželé Lenka a Zdeňka Hanzlovi, svátek sv. Václava, foto archiv 
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Z významných pastoračních činností bych rád zmínil přípravu mládeže na 
svátost biřmování, která začne v listopadu a bude každý pátek v 18.00 hodin. 
Moc Vás prosím o podporu a modlitby, abychom vše s Boží pomocí zvládli. 
     V Kristu  Váš  P. Pavel Maria OP 
 

       P. Pavel Maria OP 
 
 

 

Ne 3.11. 14:00 Drakiáda 2019 (Krompach) 

Po 4.11.  Společenství Živého růžence po nešporách na faře 

So 9.11.  Duchovní obnova terciářů 

29.11.-1.12.  ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA RODIN 
 

 

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

 

Z derniéry divadelní hry Vincek a Franz, klášter Mnichovo Hradiště. 



 
3 

Derniéra komunitního divadla Vincek a Franz 
4. 10. jsme odehráli v bývalém kapucínském klášteře v Mnichově Hradišti, 
hned vedle hrobky Albrechta z Valdštejna, derniéru komunitního českoně-
meckého divadla Vincek a Franz: Provinzdrama anno 1918. Byli jsme pozvá-
ni, abychom vystoupili při příležitosti oslav 25 let indiánského kmene Osma-
ka Opo. Je celá řada organizací, které pracují s dětmi:  skauti, pionýři, domy 
dětí a mládeže, a patří mezi ně i Lesní liga moudrosti, která děti vychovává v 
ideálech přírodních národů. A právě pod Ligu lesní moudrosti patří i kmen 
Osmako Opo. 
 
Podzimní výprava  
Podzimní výprava navázala na naše páteční divadelní vystoupení v Mnichově 
Hradišti. Po přespání v bývalém kapucínském klášteře jsme se probudili do 
deštivého dne. Převezli jsme auto do cílového městečka Světlá pod Ještě-
dem, prohlídli si areál zámku v Mnichově Hradišti a v pláštěnkách vyrazili 
bahnitou cestou na sever po svatojakubské poutní cestě. Minuli jsme bývalé 
cisterciácké opatství Klášter (kde je nyní pivovar), odkud byla založena naše 
farnost v Jablonném v Podještědí, a přes Sychrov došli do Mohelnice nad 
Jizerou, kde jsme obdivovali románský kostel Nanebevzetí Panny Marie z 12. 
století. Následoval krásný úsek cesty podél řeky Mohelky a poté bahnitá 
cesta podél Malé Mohelky do Ouče. O tom, že byla bahnitá místy až po ko-
lena, se přesvědčily především děti. Za deště a tmy jsme se vydali hledat 
místo k přespání, když jsme zázračně objevili prázdný trampský kemp 
v jeskyni s palandami pro 15 lidí, krbem a suchým dřívím. V neděli nás již 
čekalo krásné podzimní počasí a 20 km do Světlé pod Ještědem.  
 
Fantom z Morriswillu  
Divadelní víkend nás čeká hned na začátku listopadu. V pátek 1.11. vy-
stoupíme v 19 hodin se souborem ĎAS v Novém Boru s novou divadelní 
hrou. Jmenuje se Fantom z Morriswilu a je parodií či odkazem na tzv. šestá-
kové brakové detektivní romány. Možná si někdo vzpomene na jeho filmové 
zpracování z roku 1966. Můžete se těšit na Josefa Egerta v roli Pinkertona. 
Představení budeme reprízovat hned druhý den, v sobotu 2.11. od 19 hodin 
v pražských Dolních Počernicích, respektive v počernickém pivovaru, který 
najdete v areálu Panského dvora. 
Další představení Fantoma nás pak čeká 15.11. od 17:00 v kinu Luž v Dolním 
Podluží.   
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Drakiáda  
Letošní drakiáda se odehraje 3.11. od 14:00 na Krompachu. Začínáme mší 
svatou v kostele 14 svatých pomocníků a poté se s draky a piknikem vydáme 
na přilehlé louky. Srdečně zveme. 
 
Sv. Anežka česká 
Na svátek sv. Anežky (středa 13.11.) bude ve farnosti sloužena mše sv. na 
poděkování za pád komunismu a dar svobody. 
 
Táborová schůzka 
V neděli 17.11., se táborový vedoucí po mši svaté vydají k Maxovu, kde 
v únoru příštího roku budeme pořádat týdenní pobyt pro děti. Chceme si 
prohlédnout zarezervované ubytování a především okolí chaty, abychom 
přizpůsobili hry okolní krajině.  
 
Žehnání adventních věnců 
První adventní neděle letos vychází na 1.12. a během mše svaté budou žeh-
nány adventní věnce, které si donesete do baziliky (umisťují se na balustrádu 
před kněžištěm).  Srdečně vás zveme. 
 

Přejeme všem požehnané prožití adventního času. 
Za řkf Karel Spal 

 

 
 

Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na Miloslava Žantu, m.zanta@volny.cz 

Závěr poutní sezóny, sv. Panny Marie Růžencové, do sakristie přichází celebrant Benedikt Tomáš 
Mohelník OP, Th.D., foto archiv 


