Co nabízí farnost?
Do farnosti můžete docházet na výuku jazyků (angličtina,
francouzština, němčina, ruština), schází se zde dramatický
kroužek i divadelní spolek Bří v hábitu, cvičí zde dětská
schólka i dospělá schóla, vyučujeme náboženství.
Scházíme se společně v neděli po mši svaté od 10:00 v
malém refektáři kláštera či na klášterní zahradě s dětským
hřištěm, nebo individuálně při jednotlivých aktivitách.
Více informací se dozvíte z letáku o.s. Centrum svaté
Zdislavy, nebo na stránkách www.zdislava.webnode.cz.
Všichni jste srdečně vítáni.
V případě zájmu o víru je k dispozici o. Rajlich každou
středu od 19:00 v kanceláři farnosti (setkání je třeba
předjednat emailem na adrese
farnost@zdislava.cz)

Kontakty

Katolická
misie

Římskokatolická farnost 
děkanství

11. 18. srpna 2013

Týden
Zdislavské
baziliky

Klášterní 33
471 25 Jablonné v Podještědí
Telefon: 487 762 105
Email: farnost@zdislava.cz
http://www.zdislava.cz/

Administrátor a rektor baziliky:
P. Jan Rajlich, OP
Kazatelské středisko České
dominikánské provincie
Husova 8
110 00 Praha 1
http://misie.op.cz/

Pokoj a dobro.

V týdnu od 11. do 18. srpna 2013 se v Jablonném
ve spolupráci s místní farností uskuteční katolická
misie. Dovolujeme si Vás pozvat na divadelní
představení, koncerty, přednášky a další program,
který bude probíhat ve Vašem městě. Rádi bychom
Vás pozvali i osobně. Proto je možné, že Vás v tomto
týdnu navštíví dvojice misionářů, aby Vás
s programem blíže seznámila a zároveň Vám nabídla
rozhovor o víře, službu modlitby nebo zodpovězení
Vašich případných otázek. Chceteli se domluvit
na konkrétní schůzce, zavolejte, prosím, na naše číslo
602 858 800. Další informace můžete získat i
u stánku, umístěného během misijního týdne v ulici
Zdislavy z Lemberka.
Těšíme se na setkání s Vámi

Za farnost P. Jan Rajlich OP, administrátor
Za misijní skupinu P. Pavel Mayer OP
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Zahajovací Mše sv.
biskupský vikář P. Martin Davídek

Bazilika sv. Vavřince
a sv. Zdislavy

Kulturní sál
Dcerou Boží, ženou rytíře, matkou
potřebných aneb dobrodružství jednoho
dlouhého života
přednáška Mgr. Benedicty Hübnerové OP o sv. Zdislavě
Kulturní sál

O bozích a lidech
diskuze nad filmem

Bazilika

Nikodémova noc
duchovní program

Kulturní sál
Přikázání: kolik a jaké? Deset, nebo jedno?
Šesté, anebo žádné?
přednáška P. Lect. ThLic. MUDr. Lukáše Fošuma OP
Skladby a improvizace na gregoriánský chorál

Bazilika

Nikodémova noc
duchovní program

Bazilika

Jsme dědici Cyrila a Metoděje?
přednáška Fr. Mgr. Klimenta Mikulky OP

Kulturní sál

Tehdy odpoledne pršelo
J.Ungerová, V.Dostál – pantomimické divadlo
Nikodémova noc
duchovní program

Kulturní sál
Bazilika

Kulturní sál
Tof Toda – Hodů la Adonáj
koncert hebrejských písní
Bazilika
Nikodémova noc
duchovní program
Dominikánský
Bůh ví proč: Studie pamětí a režimů moci
klášter
v křesťanských církvích v severních Čechách
Velký refektář
Barbora Spalová, PhD – panelová diskuze
Nikodémova noc
duchovní program

18:00

Květen v Jablonném
česko – německé komunitní divadlo

10:00

Závěrečná Mše sv.

Bazilika

Kaple v Heřmanicích
Bazilika

Misie dětem
Program pro děti  hry, zábava i poučení
pondělí  pátek,
14:00  16:00
sraz u kláštera
Kontakt:
Petra Diana Krupová,
tel. 736 264 302

Z programu

Tehdy odpoledne pršelo

Pantomimické představení. Silný příběh ženy,
která vzpomíná na svou minulost, aby našla cestu
do budoucnosti, v podání dvojice mimů Jany Ungerové
a Václava Dostála.

Tof Toda

Tof toda je volné sdružení hudebníků, kteří čas od času
opustí svou operní, pedagogickou i další praxi, aby se
věnovali interpretaci hebrejských písní. Koncerty
probíhají vždy jen při příležitosti letní misie, jde tedy
o zcela výjimečnou příležitost.

Květen v Jablonném

Od září 2012 připraval okruh dobrovolníků z Čech
a Německa metodou improvizovaného komunitního
divadla představení Květen v Jablonném. Jeho realizace
probíhala pod vedením lektorky Martiny Čurdové
z Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze.

Bůh ví proč.

Studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích
v severních Čechách
Panelová diskuze k čerstvě vydané knize.
Jak křesťanské církve v severních Čechách vnímají
minulost obývaných míst a jak s ní pracují? Co to
znamená pro jejich postavení v lokálních společnostech?
Jaký je jejich sebeobraz a jak jsou vnímány okolím? Jaké
jsou spirituality jednotlivých křesťanských společenství
a jaké sociální vztahy tyto spirituality podporují? Jakou
roli hrají církve v celospolečenské reflexi socialistického
období?

