FARNÍ ZPRAVODAJ

Foto ze setkání na hřbitově v Jablonném 2.11.2019,
Památka všech věrných zemřelých. Foto archiv

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

12/2019

ÚVODNÍ SLOVO
Drazí farníci,
přichází nový Advent – krásné období očekávání a přípravy na vánoční svátky. Vydávají se adventní kalendáře s okénky. Každý den se otvírá jedno až do
Vánoc. Vzpomínám, jak jsem to měl v dětství rád a s napětím očekával, jaké
překvapení skrývá každé další okénko a co teprve bude skryto pod vánočním
stromkem. Dalším dobrým zvykem je adventní věnec. Budeme je žehnat na
1. adventní neděli. Ty, které zapalujeme v rodinách, i ten společný velký na
náměstí Míru. Přibývající světlo svící odkazuje na blízkost toho, který sám je
Světlem osvěcujícím každého člověka (srov. Jan 1,9) a Světlem k osvícení
národů (Lk 2,32).
V Adventu se posiluje křesťanská naděje. Při všech našich omezeních a slabostech je zde Někdo, kdo je blíž než si myslíme, kdo o nás ví, má nás rád a
chce nám pomáhat. Jemu se můžeme svěřit a přitom se ho nemusíme bát.
Přichází jako malé dítě, aby s námi sdílel celý lidský úděl. Nabízí nám své
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přátelství a touží po našem. Jak vzácné a úžasné je přátelství s Pánem, jednota s Ním.
Adventem také začíná jubilejní 800. rok od narození svaté Zdislavy. Chceme
zvlášť intenzivně prožívat i vztah k naší Uzdravitelce nemocných a Patronce
rodin, a společně její jubileum slavit.
Přeji Vám radostnou adventní naději a hodně světla a lásky o Vánocích.
V Kristu 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
29.11.-1.12.
Ne 1.12.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA RODIN
15:00

Koncert v bazilice

16.00

Žehnání adventního věnce na nám. Míru

Po 2.12.

Po nešporách Společenství živého růžence na faře

Ne 8.12.

11.00

So 14.12.

9.00

Setkání terciářů v klášteře

Ne 15.12.

7.00

Mše svatá s roráty

St 18.12.

Út 24.12.

sv. Mikuláš

15.00

Žehnání Trojičního sloupu

18.00

Vernisáž v ambitu kláštera

18.30

Vystoupení Patyšpičky ve Zdislavském sále

7.30
24.00

Mše sv.
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ

St 25.12.

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ (Mše sv. jako v neděli)

Čt 26.12.

SVATÉHO ŠTĚPÁNA (Mše sv. jako v neděli)

Ne 29.12.

10:00

Mše sv. s obnovou manželských slibů

Út 31.12.

17:00

Mše sv. na závěr občanského roku

23:30

Adorace v bazilice

24:00

Novoroční přípitek před bazilikou
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Po 13.1.

4:00

POUŤ DO FILIPOVA (Bazilika Panny Marie pomocnice
křesťanů). Zájemci o pouť se můžou hlásit u P.Pavla
Mayera.

Advent po mnoha letech bez našeho údržbáře a „legendy“ kláštera Ládi Vošvrdy, který ve svých šestašedesáti letech odchází na odpočinek (což je v
případě Ládi eufemismus). Píšu-li o legendě, tak především proto, že Láďa
poprvé na bazilice a klášteře pracoval v roce 1978… Jménem celé farnosti ti,
Láďo, děkujeme za pracovní nasazení, obětavost, trpělivost a vlídné slovo,
které jsi vždy pro každého našel. Přejeme ti, ať se ti daří a těšíme se na viděnou.
V listopadu jsme oslavili Svátek všech svatých i Památku všech věrných zemřelých. 3.11. jsme odpoledne od 14 hodin slavili v Krompachu na Obecním
úřadě mši svatou a pak se vydali na kopec zvaný Kulich pouštět draky. I když
nebylo počasí ideální, tak jsme stihli poslední závany odpoledního větru (to

Před kostelem v Krompachu (akce Drakiáda spojená se mší sv.), foto archiv

již nepršelo) a dostali draky do vzduchu. Po setmění jsme svíčkami rozsvítili
opuštěné hroby na krompašském hřbitově a společně se pomodlili. Pak nás
ještě čekalo 30. výročí kanonizace svaté Anežky, které předcházelo sametové revoluci, kterou jsme si připomínali 17. listopadu. Úplně na konci listopadu 30.11., vystoupila od 15:15 Patašpička s výukou lidových tanců na Mikulášském jarmárku v Jablonném v Podještědí.
První adventní neděli (1.12.) se můžeme těšit na koncert Otvírání adventu v
naší bazilice od 15:00. Vystoupí dětský pěvecký sbor Noktuelky ZUŠ Jablonné
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a Bohemian Chór FP TUL a Aurea Rosa USV TUL. Od 16:00 pak P. Pavel požehná adventní věnec na náměstí a rozsvítí první svíci.
Svatý Mikuláš to letos do naší baziliky nestihne dříve než 8.12., tak doufáme,
že si děti pro něj připraví nějakou hezkou písničku.
Adventní podvečer 18.12.
V ambitu kláštera nás od 18:00 čeká vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ
Jablonné, která má letos úderný název - Zvířata ratata. Ve velkém refektáři
kláštera bude následovat vystoupení hudebního a dramatického oboru ZUŠ s
podporou kapely MHD a na závěr premiéra nového představení Patyšpičky s
názvem Kolednice a koledníci a doprovodem Lusatia Consort. Vezmete-li si s
sebou lampičku se svíčkou či petrolejku, tak si můžete domů odnést Betlémské světlo.
Zkoušky na půlnoční mši
Zveme všechny zpěvačky a zpěváky, jakož i instrumentalisty, aby se zapojili
do příprav na letošní půlnoční mši. První zkouška bude pravděpodobně 6.
12. od 19 hodin v refektáři kláštera, ozvěte se na b.spalova@gmail.com.
Přejeme všem požehnané vánoční svátky a šťastný nový rok 2020.
za řkf Karel Spal

Karel Spal při vybalování draků - Drakiáda, foto archiv
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na Miloslava Žantu, m.zanta@volny.cz
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