zprávy
roudnické farnosti
14. číslo – březen 2016

ÚVODNÍK
Milí přátelé,
přiznávám se, že si k sepisování březnových Zpráv sedám s bázní. Jsou
před námi Velikonoce, v životě farnosti snad ty nejdůležitější dny, ve
kterých můžeme lépe než jindy prožít, co nás to k sobě vlastně poutá,
proč se každý týden v kostele vídáme. Máme před sebou spoustu
událostí, modliteb, bohoslužeb. A já doufám, že na nic nezapomenu...
Letos poprvé je Velký pátek státním svátkem. To nám umožňuje
posunout obvyklé časy začátku obřadů na náležitější hodiny, protože
nebude potřeba čekat na pracující, až skončí se svým velkopátečním
pokáním v zaměstnání. Křížová cesta proto začne již v poledne a obřady
v 15.00. I letos bychom rádi nenechali Pána Ježíše ve dnech jeho
zpřítomněného utrpení o samotě – bude proto probíhat mnohohodinové
bdění v Getsemanské zahradě a u Božího hrobu. V neděli pak, abychom si
mohli v klidu nechat dojít radost ze Zmrtvýchvstání, bude celé odpoledne
v kostele vystavena Nejsvětější svátost k možnosti adorace. Budeme
rádi, když se zapíšete do tabulky v kostele a přijdete. Pomůžete tím
i návštěvníkům zvenčí, kteří se ve velikonoční době odhodlají k návštěvě
kostela: díky naší přítomnosti bude moci kostel být otevřen. Jako pozvání
pro veřejnost mohou sloužit letáky „O Velikonocích máme otevřeno“,
které jsou k dispozici v kostele (a na požádání rádi dotiskneme.) Pokusili
jsme se v nich stručně formulovat podobu a smysl křesťanských
Velikonoc a nabídnout návštěvu v mimořádné velikonoční atmosféře.
Budeme vděční, když pozvánky pomůžete vyslat do světa, podobně jako
se nám to povedlo o Vánocích.
Největší radost a bázeň ale asi zažívám v souvislosti s našimi
katechumeny: rozrůstáme se o Andreu, Pavla a Oldřicha. Častou otázkou
mezi lidmi, kteří se připravují na křest, bývá, proč jsou ta skrutinia tak
nemožně veřejná. No… myslím, že mimo jiné proto, abychom se my
ostatní mohli radovat z velkého dárku a povzbuzení, které v nich
dostáváme. A za svoje budoucí „novokřtěňata“ se pořádně modlit: jsou
naši a jde jim do tuhého. Mysleme na ně s radostí: to je přece tak velká
věc, když se někdo rozhodne po hlavě skočit do křestního pramene…
Velikonoce s husí kůží přeje
Zuzana Horáková

KDO JE KDO

Důstojného pána Martina Brousila není třeba představovat. Ale říkal
jsem si, že po polovině postu by se mohlo ve Zprávách hodit
povzbudivé slovo pastýře. Pastýř svolil a já se ho vyptal na jeho
Velikonoce.
Co se ti vybaví, když se zmíní Velikonoce?
Práce.
Aha. Tak to zkusím ještě odjinud, jaké jsou Tvé vzpomínky z dětství na
Velikonoce?
Zase jsou spojeny s prací. Od šesti let jsem ministroval, v šestnácti
jsem se stal kostelníkem, a tak na mě spočívala odpovědnost za
připravený kostel. Za to, aby liturgie probíhala hladce.
Je nějaká část velikonočních obřadů, na kterou se obzvlášť těšíš?
Nejvíce na to, jak si pěkně poležím před oltářem na Velký pátek. Při
tom nemusí mít člověk strach, že se něco semele. Jen při vstávání si
musí dát pozor, aby si nepřišlápl kus oděvu.

O Velikonocích asi na hladký průběh liturgie čeká mnoho nástrah.
Ano. V první řadě je to oheň. Když už se podaří, že od něj nic
nevzplane, tak člověka oslňuje, takže nelze číst text z misálu.
Ministranti ve tmě zmizí a nelze je instruovat k tomu, kdo má co
podat. Pak je tu zapalování paškálu, kdy se v ornátu musím k ohni
přiblížit. A donesení plamene k oltáři, to už je kapitola sama pro sebe.
Vybaví se Ti z praxe nějaký konkrétní karambol?
V jednom z mých působišť jsme před obřady připravovali dva paškály.
Jeden do farního kostela a jeden do kostela přidruženého. Poprosil
jsem ministranty, aby do nich předvrtali díry, aby se snadněji
nasazovaly na svícen a při tom se stalo, že jeden paškál praskl. Položil
jsem tento prasklý vedle, abych na obřady ve farním kostele použil ten
nepoškozený. V té farnosti byl velice snaživý kostelník, který na vigilii
připravil oheň na zahradě, ale zapálil ho s velkým předstihem. Když
jsme byli v sakristii uprostřed strojení, postřehli jsme oknem, že oheň
na zahradě již mohutně hoří. Lekli jsme se, abychom nedorazili už jen
k doutnajícímu popelu a v chvatu jsme opouštěli sakristii. A v tom
zmatku někdo popadl ten prasklý paškál. Všiml jsem si toho, když
jsem ho od dohořívajícího ohně zapaloval, ale to už se nedalo nic
dělat. V kostele jsem ho velice opatrně postavil na svícen, pak jsem
vyšel na kazatelnu a začal zpívat Exultet. A zrovna když jsem zpíval tu
část o neubývajícím vosku, který vyrobila pilná včela, což nebyla
pravda, protože náš parafínový paškál se s pravým voskem nikdy
nesetkal, paškál tuto lež neunesl a s mohutným rachotem se zřítil ze
svícnu a rozlomil se na několik částí. Očekával jsem to, a tak jsem bez
mrknutí oka pokračoval ve zpěvu, čímž jsem si u farníků vysloužil
pověst muže ocelových nervů.
Když pomineme bezvadnou liturgii, máš s letošními Velikonocemi
spojena nějaká přání či očekávání?
Samozřejmě bych byl rád, aby se nás při slavení liturgie sešlo
v kostele co nejvíce. Účastí na liturgii se události dějin spásy, které
jsou pro nás na úsečce světových dějin ztraceny kdesi v minulosti,
stávají přítomnými. A události velikonoční jsou přece ty nejdůležitější.
Když projdeme s Ježíšem Getsemanskou zahradou, zatčením, křížovou
cestou, vystoupíme na Golgotu a pak bdíme u jeho hrobu, můžeme
potom při velikonoční vigilii a obnově křestních závazků v nás nechat
zemřít starého člověka a už nyní se Zmrtvýchvstalým vstát k novému
životu.
Děkuji a přeji krásný zbytek postu. Bez nehod.
Jan Horák

HISTORIE
Kostelík u mostu
Pokračování z minulého čísla
Pro stavbu kostela těsně pod
hradem, jenž mohl býti založen
o několik let dříve anebo později než
v r.
1310,
hledáme
vysvětlení
z jiných
pohnutek:
Měl
sloužiti
liturgickým potřebám jak biskupa,
tak početné jeho družiny; toho času
nebylo větší kaple na hradě až po dostavění velké věže, v níž v r. 1370
byla zřízena nádherná kaple českých patronů; nový kostel byl blízko,
ježto původní cesta do hradu počínala právě nad přívozem, volně
stoupala kolem velké věže stále podél hradeb až ku bráně (podle
pravidel tehdejšího obranného systému). Tuto naši myšlenku
podporuje okolnost, že v neznámé době nad sakristií tohoto kostela
bylo umístěno oratorium pro vrchnost; určitý záznam o tom jest
z r. 1612. Jiným důvodem bylo by, že biskup Jan IV., chtěje stavěti
nový velký chrám, byl si vědom, že zbořením starého kostela byly by
znemožněny služby Boží po několik let, a proto dal postaviti včas nový
kostelík, který pro malou tehdá obec byl poměrně prostorný. Možná,
že se místo vybralo záměrně poblíž vjezdu na projektovaný most.
Dodal bych, že také pozdější volba místa pro špitál byla ovlivněna
sousedstvím kostelíka, neboť tím odpadla domácí kaple špitálu, jinak
u takových ústavů milosrdenství samozřejmá. (Tak v XVIII. stol. při
městském špitálu postavila obec kapli sv. Josefa). Jest nápadné, že
v letopisech, kde se o činnosti biskupa Jana IV. píše velice obšírně
a podrobně, není žádné zmínky o kostelíku sv. Václava. Chceme však
ještě dodati, že pohled z mostu na architektonickou skupinu mostní
věže, špitálu a kostelíka s mohutným pozadím románsko-gotického
hradu byl jistě umělecky velice malebný. Kostelík byl orientován hlavní vchod měl na západní straně, podle níž stoupala zděná rampa
k věžovité mostní bráně; postranní vchod byl proti hradu. Stavba byla
slohu raně gotického a o jediné lodi, dlouhé 25,6 m, šíře 9 m; zdivo
bylo silné přes 90 cm; plocha kostelíka byla větší nežli plocha kněžiště
velkého kostela.
F. J. K. V. Uzel
Obrázek: Půdorys kostela u mostu doplněný čárkovaně původní
gotickou klenbou.
Pokračování příště
Zdroj: rukopis Františka Kučery „Kostelík u mostu“

CO BUDE
SETKÁVÁNÍ MAMINEK S DĚTMI
První schůzka proběhla ve středu 17. února, sešly jsme se 4 maminky
a 4 děti a povídaly jsme si o tom, jak bychom si naše pravidelná
setkání představovaly. Zatím je vše ve zkušební době a otevřené, ale
jedno je jisté. Budeme se setkávat v sudé čtvrtky od 9:00 do
11:30 na faře. Začneme 10. 3. Rády bychom se připojily modlitbou
za naše děti k celosvětovému hnutí Modlitby matek (které působí ve
120 zemích světa, v ČR je cca 350 modlitebních skupin), popovídaly si,
společně se nasvačíme a pohrajeme si s dětmi. Pokud se najde více
dětí, probíhal by pro ně paralelně v jiné místnosti program s jednou
z nás. Jak to tak vypadá, nezůstaneme jen u těchto setkání, ale
budeme se vídat častěji. Srdečně zveme všechny maminky s dětmi
mezi nás! Děkujeme a prosíme za modlitby, aby naše setkávání dávala
smysl.
Klára Janošová

VIKARIÁTNÍ POUŤ K BRÁNĚ MILOSRDENSTVÍ DO SLANÉHO
Společně s ostatními farnostmi podřipského vikariátu chceme ve
Svatém roce milosrdenství podniknout pouť ke Svaté bráně
v karmelitánském klášteře ve Slaném, a to 2. dubna, v sobotu před
Druhou nedělí velikonoční – nedělí Božího milosrdenství. Vyjeli bychom
brzy po obědě. Ve Slaném se nám nejprve otevře k prohlídce děkanský
kostel sv. Gotharda. Odtud pěšky doputujeme do kláštera, kde nám
bosí karmelitáni nabídnou společnou přípravu ke svátosti smíření
a poslouží jako zpovědníci spolu s kněžími vikariátu. Pouť završí
slavení mše svaté. Poutníci tak mohou posunout svoji velikonoční
svátost smíření právě na tuto zvláštní příležitost. Další potřebné
informace budou včas poskytnuty v ohláškách.
Martin Brousil

NOVÉ SEDÁKY NA KOSTELNÍ LAVICE JSOU V PROCESU
Systém upevnění je vymyšlen, výrobce smluven, nyní pobíháme po
kostele se vzorky látek a vybíráme pro vás tu nejkrásnější. Těšte se. 

zh

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi
v Domově sv. Josefa
Při příležitosti Mezinárodního dne žen - v úterý 8. března 2016
otevřeme dveře azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Riegrově
ulici 652 v Roudnici n. L. veřejnosti. Každý, kdo tento den přijde, si
může prohlédnout azylový dům, zúčastnit se debaty na téma Finance
a uplatnění žen samoživitelek na trhu práce, či podpořit ubytované
maminky zakoupením výrobků z šicí dílny. Azylový dům bude pro
veřejnost otevřen 8. března 2016 od 14:30 do 18:00 hod. Zajímá
vás, jak vypadá azylový dům pro ženy a matky s dětmi? Jaké
problémy tíží jeho obyvatelky? Jak maminkám pomáhá Nadace Terezy
Maxové? Udělejte si čas a zastavte se u nás.
Farní charita Roudnice nad Labem

KONCERT NA KVĚTNOU NEDĚLI
20.3. * 16.00 J. S. Bach: Janovy pašije
Koncert se koná v Galerii moderního umění. Účinkují Pražští pěvci se
sbormistrem Stanislavem Mistrem, instrumentalisty a sólisty. Pořádá
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem ve spolupráci
s Římskokatolickou farností a Kulturními zařízeními Města Roudnice
nad Labem. Jako spolupořadatelé máme nárok na omezené množství
volných vstupenek a rádi bychom vám je nabídli. Pokud máte zájem,
zastavte se pro ně v Klášterním klubu.

ČTYŘICET HODIN S PÁNEM
„Zůstaňte a bděte se mnou“.
40 let v Egyptě, 40 dní na poušti, 40 hodin před svatostánkem.
Zapojme se do bdění v Getsemanské zahradě a u Božího hrobu a do
velikonoční adorace. Zapišme se do tabulky v kostele a darujme trochu
svého času Ukřižovanému a Zmrtvýchvstalému. A návštěvníkům, pro
které budeme moci mít otevřený kostel. Z bezpečnostních důvodů
bude v noci otevřena jen kaple pod věží, zbytek kostela na mříž. Ve
dne bude kostel otevřený celý. K dispozici budou deky pro zateplení
a pohotovostní telefonní číslo pro nouzové volání někomu ze
zaměstnanců farnosti v případě nečekaných událostí nebo těžkostí.

FARNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA – 18. 3.
na téma Božího milosrdenství proběhne v pátek 18. 3. od 17.00 na
proboštství. Duchovní obnova začne mší sv. v kapli a bude od 18.00
pokračovat duchovním slovem, společným čtením textů, uvažováním
nad tím, co milosrdenství v Boží i lidské praxi vlastně znamená, jak mu
rozumíme, jak s ním spolupracujeme, jak můžeme využít výzvy
a nabídky Svatého roku milosrdenství. Všichni od 12 let jsou vítáni,
zvláště nedávní biřmovanci a novokřtěnci!

KŘÍŽOVÁ CESTA 2016
Jako v předchozích letech se přípravy Křížové cesty ujala skupina
mládeže z nejstarší skupiny našich pátečních katechezí. Pojetí však
letos bude trochu odlišné. Rádi bychom zamezili pohybu velkého počtu
lidí úzkými průchody, nyní navíc ještě zúženými výstavou, a nabídli
vám možnost se soustředit na modlitbu a obsah Křížové cesty více než
na bezpečný pohyb a úsilí vidět a slyšet. Chceme proto vyzkoušet
jinou formu. Shromáždíme se v kapitulní síni, budeme stát nebo sedět
– a jednotlivé obrazy Křížové cesty budou procházet před našima
očima v podobě stínohry. Zpívat budeme stejně jako vloni píseň 074
z kancionálu, vezměte si jej prosím z lavic.
zh

INZERCE
FARNÍ SPOLUJÍZDA ROUDNICE - PRAHA

Jedno ze zásadních farních přátelství jsem navázala, když mi kdysi
v adventu byl nabídnut pravidelný odvoz po rorátech z kostela do
Prahy do práce. Mezi Roudnicí a Prahou nebo Roudnicí a Ústím nás
jezdí spousta. Mnozí autem. Málo to využíváme! Pojďme ušetřit peníze,
čas, životní prostředí a navíc se seznámit, popovídat nebo se cestou
pomodlit. Pokud používáte Facebook, vznikla za tím účelem stránka
www.facebook.com/FarniSpolujizdaRoudnice. Na ni je možné zapsat,
kdy, kam a odkud jedete a kolik lidí můžete vzít s sebou. Pokud
Facebook nepoužíváte, můžou nám jako médium pro domluvu zvláště
pravidelných jízd posloužit právě Zprávy. Posílejme inzeráty nabídky
i poptávky s kontaktem. Asi takhle:
„Dojíždí některý z farníků do zaměstnání do Prahy? Ideálně Praha šest
anebo sedm. Měl bych zájem o spolujízdu. Spolujízda - výhoda pro obě
strany! Pomodlíme se spolu, pokecáme, přispěju na náklady. Slávek
Bartoš, Canial@seznam.cz“

PŘÍSPĚVKY DO VELIKONOČNÍHO AGAPÉ JSOU VÍTÁNY
Podílet se na velikonoční radosti má nárok i naše tělo, které po
liturgickém maratonu ve vymrzlém kostele a po postní době také
potřebuje opečovat. Po vigilii Zmrtvýchvstání proto opět proběhne
v ambitech společná oslava. Horké nápoje zajistíme, velmi však
uvítáme jedlé příspěvky, sladké, slané, veškeré. Shromažďovat je
budeme během Bílé soboty v Klášterním klubu a nebudeme je
ochutnávat.  V případě nepřízně počasí odkloníme agapé o patro výš
ke kamnům a do klubu. Těšíme se.
zh

BOHOSLUŽBY SVATÉHO TÝDNE A VELIKONOC
o předvečer Květné neděle – sobota 19.3.
16.00 Vliněves
18.00 Roudnice
o Květná neděle 20. 3.
7.30 Černouček
9.00 Roudnice
10.30 Cítov, 10.30 Bechlín
18.00 řeckokatolická liturgie
o Pondělí - středa Svatého týdne 21. 3. – 23. 3.
18.00 Roudnice
o Zelený čtvrtek 24. 3.
17.00 Cítov
18.00 Roudnice (Bdění v Getsemanské zahradě celou noc)
o Velký pátek 25. 3.
…do 15.00 Bdění v Getsemanské zahradě
12.00 Křížová cesta Roudnice
15.00 Velkopáteční obřady Roudnice (Bdění u Božího hrobu do 22.00)
15.00 Velkopáteční obřady Cítov
o Sobota 26. 3.
9.00 – 20.00 Bdění u Božího hrobu
20.00 vigilie Zmrtvýchvstání Páně Roudnice (násl. agapé v ambitu)
00.00 řeckokatolická liturgie
o Neděle 27. 3. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
7.30 Černouček
9.00 Roudnice
14.00 – 18.00 adorace Nejsvětější svátosti
10.30 Cítov, 10.30 Bechlín
18.00 Roudnice
o Pondělí velikonoční 28. 3.
9.00 Roudnice

CONVENTUS CHORALIS
Svatý týden a Velikonoce s gregoriánským chorálem
Program zpívaného latinského oficia
Všichni jsou srdečně zváni ke společné modlitbě.

(Program se může dle aktuální situace měnit, nebojte se zeptat).

sobota 19. 3.
18h mše svatá → nešpory
21h kompletář
22h matutinum
Květná neděle 20. 3.
7h laudy
9h mše svatá
19h nešpory
21h kompletář

Zelený čtvrtek 24. 3.
6h matutinum
9h laudy
17h nešpory
18h mše svatá
21h kompletář

Velký pátek 25. 3.
6h matutinum
9h laudy
pondělí - středa 21. 3. - 23. 3. 12h křížová cesta
15h obřady
6h matutinum
21h matutinum
9h laudy
18h mše svatá → nešpory
Bílá sobota 26. 3.
21h kompletář
9h laudy
20h vigilie
neděle Zmrtvýchvstání 27. 3.
7h laudy
9h mše svatá
17h nešpory
21h kompletář
Velikonoční pondělí 28. 3.
9h mše svatá
10h laudy

DĚTI

kreslí Klára Janošová

PROGRAM
Út 8. 3. *

Den otevřených dveří v azylovém domě Farní charity

Čt 10. 3. *

Setkání maminek s dětmi – 9.00

So 12. 3. *

koncert smíšeného pěveckého sboru Anonym v kostele
v Ledčicích – 17.00

Ne 13. 3. *

9.00 mše sv. za účasti novokněze Petra Havlíka
+ novokněžské požehnání. Sbírka na charitní činnost
v arcidiecézi.

Pá 18. 3. *

Farní duchovní obnova na téma Božího milosrdenství –
17.00

Ne 20. 3. *

Koncert v galerii – J. S. Bach: Janovy pašije – 16.00

(pořad velikonočních bohoslužeb je na samostatné stránce)

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI
o středa 16. 3. a čtvrtek 17. 3.
17.30 – 19.30 na proboštství
o pondělí 21. – středa 23. 3.
Před večerní mší sv. – od 17.30 + případně po mši na požádání

KLÁŠTERNÍ KLUB BUDE O VELIKONOCÍCH OTEVŘEN

Květná neděle

10.00 – 22.00

Bílá sobota

10.00 – 20.00

Velikonoční neděle

10.00 – 22.00

VŠECHNA ČÍSLA ZPRÁV JSOU KE STAŽENÍ na webu
v sekci „O nás“: http://www.farnostroudnice.cz/o-nas/farnizpravy/


Římskokatolická farnost Roudnice n/L
Komenského 174
www.farnostroudnice.cz, Facebook/Klasterroudnice
kněz Martin Brousil, farnost.rce@seznam.cz, 608982813

