zprávy
roudnické farnosti
17. číslo – červen 2016

ÚVODNÍK
POSLEDNÍ SBOHEM A NASHLEDANOU…
Milí křesťané z Roudnice a okolí!
Když se Ježíš z Nazareta loučil s rodinou svých slabých apoštolů, když se
slabý Pavel loučil s komunitami začínajících křesťanů, když se kdokoliv
loučí s kýmkoliv, koho má rád, je to vážné, duchovně silné jednání. Slova
nestačí a čas, který zbývá do posledního stisknutí ruky, závěrečného
pohledu do tváře, tlačí člověka, aby znovu vyjádřil sám sebe a předal to
nejlepší.
Za
těch
necelých
dvakrát 365 dní, co
jsem mohl být s vámi
mi Pánův chrám i jeho
věřící přirostli k srdci.
Směl jsem vstoupit do
vašich životních příběhů
a vidět, co je vaší
radostí i nejistotou, co
vás dovede povzbudit,
či co způsobuje tíseň…
Připadal jsem si jako
poutník,
který
tuší
zákoutí srdce ale musí čekat, až co udělá Kristus. Trochu jsem se modlil a
někdy i úpěl, abych nezůstával na povrchu, abych dovedl udělat první
krok a bezostyšně ukázal svou křehkost, slabost, bude-li to ku pomoci
a pro Vaše povzbuzení.
Nyní si připadám jako Charles Foucould (+1915), původně velký bohém,
divoch a zlostník, nakonec mučedník, dnes blahoslavený, který řekl:
„Následování je neoddělitelné od lásky (…), toto je tajemství mého života:
ztratil jsem své srdce pro Ježíše Nazaretského, ukřižovaného před
devatenácti sty lety, a celý svůj život se jej snažím následovat, jak mi to
jen moje slabost dovoluje.“
…

Tuto ztrátu a s ní spojenou slabost rád přeji i vám a doufám, že se jednou
sejdeme tam, kde tomu nyní říkáme prostým slovem nebe. Putujte
odvážně svým životem, přijímejte jej, jak je a modlete se za všechny,
které potkáváte v krásném roudnickém kostele, na méně hezkých ulicích
i kdekoliv jinde.
Víme o sobě a za to můžeme být vděční. Děkuji vám za společenství na
cestě a omlouvám se za svou neobratnost či nešikovnost v jednání
i slovech. Děkuji za vás a rád žehnám.

In Christo Jirka Prokop Zeman alias Skřítek

Ale ještě se ukáži…

Děkovná mše za vás a vaše životní cesty dne 5. 7. od 18 hodin
v Roudnici. Poté jste zváni na pohoštění na zahradě/v ambitech (dle
počasí.)
Mše svatá také bude v Horních Beřkovicích 20. 7. (v 16h), 21. 7. ve
Straškově (v 16h), 22. 7. v Krabčicích (10.30h) a v Roudnici (v 18h.)

HISTORIE
KOSTELÍK U MOSTU
/pokračování z minulého čísla/
R. 1613 objevila se v městě nějaká epidemie, o níž
zapsána byla do městských knih tato zpráva: Léta 1613
dne 29. září konalo se slavné procesí z chrámu Páně
velkého do chrámu Páně nového, vedené proboštem
Jakubem Peitem s velebnou svátostí za velké účasti
obce i lidu z vesnic „se zpěvy, litaniemi a prosbami, aby
Pán Bůh všemohoucí ránu morovou, kteráž velice
tehdáž v témž městě se rozmohla, přetrhnouti a pokoj
dáti ráčil, a po té ihned táž rána morová (tak že nemálo koliks osob touž
ranou morovou se světa sešlo) nakonec i přestala.“
V době před českým povstáním 1618 čteme často o náboženských
rozbrojích v Roudnici mezi většinou podobojích měšťanů s katolickými
probošty, paní Polyxenou dosazenými; kněží obou vyznání konali obřady
svým způsobem ve farním chrámě, při čemž docházelo ku sporům
a hádkám; roku 1618 na stížnost svoji k direktorům v Praze byli roudničtí
měšťané vyzváni, aby své obřady konali v novém kostele u mostu, což
měšťané odmítli, a tak obě strany si ve velkém kostele dále spílaly
a navzájem si vyhrožovaly.
Při švédském ostřelování roudnického mostu r. 1634 byl zasažen též
zámek a jistě špitál a kostelík. Koncem války byl most zničen, špitál
opuštěn a kostelík poškozen. Při velkém požáru r. 1665 shořela střecha
kostelíka, pravděpodobně šindelová, ale potom vše opraveno.
R. 1680 objevil se mor „černá smrt“; jeho průběh byl asi zlý. Na paměť
toho moru byl r. 1699 postaven poblíž kostelíka morový sloup (Mariánský
nebo Všech svatých zvaný) z pískovce od zednického mistra Nicoly Comy
a kameníka Christ. Gebehlera za 191 zl. rýn. Postaven byl na úpatí
zámeckého vrchu v ose mostní rampy. Jeho půdorys tvořil kříž vysokých
podstavců se soklem a římsami, nesoucí sochy svatých: Václava, Víta,
Vojtěcha a Prokopa (jedna z těch soch byla později nahražena sochou sv.
Jana Nepomuckého); ze středu se zdvihal oblý sloup se sochou Panny
Marie na vrcholu. V roce 1902 bylo sousoší odstraněno (stálo u chodníku
k nádraží), sochy (práce málo umělecké) umístěny byly potom do
výklenků chrámového kněžiště zevně.
Filip J. K. V. Uzel
Pokračování příště
Zdroj: rukopis Františka Kučery „Kostelík u mostu“

KDO JE KDO
I letos o slavnosti Těla a Krve Páně se několik dětí (celkem pět ze čtyř
rodin) z naší velkofarnosti poprvé setkalo s Kristem ve svatém přijímání.
Přinášíme jejich malé portréty a prosíme o modlitbu, aby se s Kristem
stále více sžívali a i díky našemu příkladu života z víry jej přijímali jako
přítele a Pána každého svého dne.
J. P. Zeman
Jmenuji se Tomáš Franc a je mi 8 let (brzy 9!
 ) Narodil jsem se v Roudnici nad Labem, kde
s rodiči a mladší sestrou Terezkou bydlím.
Chodím do 3. třídy ZŠ Karla Jeřábka. Ve škole
mě baví matematika a výtvarka, na kterou
chodím i do místní ZUŠ, kde kromě malování
často modelujeme z keramiky. Také chodím na
basket, který rád hraju, jezdím na kolečkových
bruslích a na kole. Hodiny náboženství mě baví
hlavně díky Jiřímu Zemanovi - Skřítkovi, který
je moc hodný a je s ním velká zábava. Z
prvního přijímání mám trochu trému. Ale snad to přežiju.
Ahoj, jmenuji se Kuba Chalupa. Jsem původem
z Polska, teď bydlíme v Dobříni. Je mi skoro 10 let.
Chodím do třetí třídy na 3. ZŠ. Ve škole mě nejvíce
baví matika a přestávky. Rád jezdím na kole a na
kolečkových bruslích. Mezi mé zájmy patří taky
hraní na pc a na ps3. Nemám rád uklízení
pokojíčku. Na svaté příjmení se moc těším a v
budoucnu chci bejt jako Skřítek. 

Ahoj, jmenuji se Oliwka Chalupa a je mi 7 let.
Bydlím v Dobříni s mámou, tátou Oldou, bratrem
Kubou a taky se psem Barbi. Chodím do 1. třídy a
škola mne baví, ráda se učím a taky chodím na sbor,
ve škole mám samé jedničky. Ráda kreslím, hraju na
piano a taky jezdím na bruslích a plavu v bazénu. Až
budu velká, chci bejt zvěrolékařkou. Na svaté
přijímání se hodně, hodně těším, protože konečně
budu moct přijmout Pána Ježíše.

Jmenuji se Monika Řeháčková neboli Monča, je mi
7 let. Pocházím z Roudnice nad Labem, odkud jsme
se nedávno přestěhovali do Vědomic. Do Roudnice
jezdím do školy, jsem letošní prvňáček. Ráda plavu,
tancuji, zpívám a čtu biblické příběhy. Také se ráda
starám o naše domácí zvířata (kočku Mícu, kozu
Lízu a o ovečky).

Jmenuju se Vojta Zavřel, bydlím s rodiči a
2 bráchy v Jeviněvsi. V kostele v Černoučku
ministruju už 2. rokem, je to lepší než sedět
v lavici.  Chodím do 3. třídy, rád čtu, hraju fotbal,
baví mě hrát si s Legem a z her na počítači mám
nejradši Minecraft. Hraju na zobcovou flétnu a chci
se naučit hrát na kytaru, zpívám rád a často. Na
první sv. příjímání se těším, ale mám i trochu
strach, tak snad to dobře dopadne.

*

CO BYLO
POSTNÍ ALMUŽNA 2016
V letošním roce Charita ČR vyhlásila již po osmé mezi věřícími sbírku
Postní almužna. Sbírka probíhala i u nás v Roudnici n. L. a přilehlých
farnostech během postní doby a vyvrcholila na Boží hod velikonoční. Farní
charita Roudnice nad Labem následně převzala od postících se farníků
papírové kasičky a sečetla jejich obsah.
Milí farníci, tentokrát jste přispěli částkou 4 571 Kč. Výtěžek sbírky bude
po dohodě s P. Martinem Brousilem a paní Zuzanou Horákovou předán
rodině z naší farnosti, která se nečekaně dostala do složité životní
a finanční situace a díky Vašemu půstu a odříkání jim můžeme pomoct.
Pán Bůh zaplať za Vaše dary!
Marcela Lysáčková, Farní charita Roudnice n.L.

*
KLÁŠTERNÍ KLUB MÁ NOVOU PODLAHU
Je krásné, když se věci
daří tak, jak si je člověk
naplánuje, a tak díky
šikovným rukám Vítka
Ondráčka, Mirka Brůny,
Roberta Laubeho, Jana
Hejduka,
Marušky
Hejdové, Mirka Maniny
a jeho Verunky má
Klášterní klub dřevěnou
podlahu, a tím pádem
i bezbariérový
vchod.
Všem
zúčastněným
děkuji za jejich čas
a skvělou pohodovou práci a ostatní zvu na kávu a ještě příjemnější
posezení na židličkách, které se nekývají a nepadají do děr.
Jan Horák

CO BUDE
POUŤ SENIORŮ A NEMOCNÝCH K BRÁNĚ MILOSRDENSTVÍ
V sobotu 18. 6. se vypravíme na Pouť seniorů a nemocných k Bráně
milosrdenství v katedrále sv. Víta. Při mši svaté, kterou bude v 10.00
celebrovat kardinál Dominik Duka, se budeme modlit zvláště za nemocné,
staré a také za ty, kdo se o ně starají. Po mši sv. čeká na zájemce
prohlídka katedrály. Osobní auta mohou parkovat na Hradčanském
náměstí před Arcibiskupským palácem. Autobusy mohou zastavovat
u zastávky tramvaje Pražský hrad. O poutníky se na místě budou starat
členové komunity Sant‘ Egidio. Zájemci o společnou dopravu se mohou
zapisovat do tabulky vzadu v kostele.
Martin Brousil

POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI
Tradiční pouť Roudničanů do Staré Boleslavi, která se koná pravidelně již
od roku 1714, letos proběhne v neděli 12. 6. Odjezd autobusu bude ve
13.30 ze zastávky u kaple sv. Viléma. V 15.00 bude ve Staré Boleslavi
sloužena mše sv., proběhne též modlitba u Palladia země české. Zájemci
o společnou cestu autobusem se mohou zapisovat do tabulky vzadu
v kostele.
Miloš Hrnčíř

VELKÝ LETNÍ ÚKLID KOSTELA
svoláváme na polovinu června. Máte-li možnost, zapojte se prosím do
brigády, jejímž hlavním tématem bude úklid v kostele, vytírání v lavicích,
umývání klekátek… vždyť víte, jak je to potřeba. Sejdeme se v úterý
a ve středu 14. a 15. 6. v 8.30 hod. Budeme rádi, když nám
s předstihem povíte, že můžete dorazit. A vy, kteří tou dobou budete
v práci a ve škole, se za nás v patřičné hodiny prosím aspoň pomodlete.
 Děkujeme!
Hrnčířovi, Horákovi, Blanka Horová

ZAKLÁDÁME FARNÍ MLÁDEŽ
Setkali jsme se s letošními biřmovanci, abychom společně oslavili přijetí
svátosti. Seděli jsme na zahradě, radovali se, vyprávěli, mlsali, děkovali,
reflektovali… a došlo pochopitelně i na otázku „Co teď? Co dál?“ Velmi
rychle a jednomyslně jsme odpověděli, že je na čase, respektive že čas je
příhodný, aby v Roudnici vzniklo společenství aktivních mladých lidí, kteří
se budou pravidelně scházet a pečovat po duchovní a společenské stránce
o sebe, zároveň však bude nabízet službu farnosti a své síly druhým.
Zveme proto k setkávání a hledání všechny mladé od 15 let, bez ohledu
na
příslušnost
k některé
katechetické
skupině.
Setkávat
se
pravděpodobně budeme od září každý druhý pátek večer, pokud se to
bude většině hodit. Bližší info bude postupně vznikat. Zváni a vítáni jsou
i sympatizující nefarní přátelé. Věčně mladý Pán nám žehnej! 
Zuzana Horáková

JAK SI PŘEDSTAVUJU FARNÍ MLÁDEŽ?
Naším cílem je založit aktivní společenství mladých lidí, kteří se budou
pravidelně scházet, pořádat různé akce – pro sebe i pro okolí. Rádi
bychom příští rok uskutečnili farní tábor pro děti, na kterém bychom se
podíleli jako vedoucí a přípravný tým. Líbilo by se mi společně vyrážet na
poutě a výlety, pořádat přednášky a setkávání na různá témata; mít svou
sekci na farních webových stránkách a psát blog, natáčet videoklipy,
zkoušet divadlo, založit scholu, která by zpívala při mších, věnovat se
třeba i představování zajímavých životních příběhů světců farníkům
a veřejnosti, udělat 24hodinové čtení Bible a mnoho dalšího.
Bětka Bílíková

BUDE V KLENČI POSTAVENA KAPLIČKA?
Obecní zastupitelstvo obce Kleneč podpořilo v roce 2015 v rámci úprav
územního plánu návrh na výstavbu malé kaple.
Souhlas s tímto
rozhodnutím letos vyjádřil i Městský úřad s rozšířenou působností
v Roudnici nad Labem. Vzhledem k prožívanému Svatému roku
milosrdenství by kaplička mohla být zasvěcena právě Božímu
milosrdenství a stát se tak pro obec i celé Podřipsko trvalou připomínkou
tohoto papežem Františkem darovaného mimořádného času odpuštění
a smíření.
František Tichý

V ČERVENCI KLÁŠTER JIŽ POTŘETÍ OŽIJE
STUDENTSKÝM DIVADLEM
Umělecká skupina OLDstars znovu upne pozornost k areálu bývalého
augustiniánského kláštera. Letošní třetí ročník studentského benefičního
divadelního festivalu OLDstars On the Roud proběhne o víkendu 8. -10.
července 2016.
Do kláštera přivezou pražští studenti dvacítku svých divadelních inscenací
nejrůznějších žánrů. V roudnickém klášteře odprezentujeme výsledky
celoroční
práce
jednotlivých
souborů
Hereckého
studia
OLDstars.
Proto
je
dramaturgie festivalu
tak rozkročená. Těšit
se totiž můžete na
Strinbergova Pelikána,
Mrożkův Striptýz na
širém moři, Kunderovy
Majitele klíčů, Fosseho
Jméno,
Psychózu 4:48 Sarah
Kane,
německý
Poslední oheň, ruskou
klasiku Revizor, irský Osiřelý západ, severskou současnou hru Norway
today, autorské inscenace Noční a Torpédo pro tebe nebo historickou fikci
Jan a Jana. Hrát se bude všude: v ambitu, kapitulní síni, na chodbách
a v pokojích i pod širým nebem.
U příležitosti 400. výročí úmrtí alžbětinského velikána letošní ročník
festivalu vyvrcholí unikátním uvedením open-air inscenace Shakespearovy
hry MACBETH.
Výtěžek ze vstupného tradičně poputuje ve prospěch památky.
Diváci mohou svůj zážitek ze studentského divadelního festivalu
zintenzivnit využitím možností ubytovat se na víkend ve stanovém
městečku uprostřed zahrady kláštera. K dispozici bude Klášterní klub,
který byl za výtěžek z minulých ročníků festivalu zrekonstruován.
Kompletní program lze nalézt na www.oldstars.cz.
OLDstars z.s. je nezávislá umělecká skupina, tvořena studenty
pražských středních a vysokých uměleckých škol. Již více než deset let ve
svých klubových sklepních prostorech HarOLD a H2O inscenuje
nejrůznější texty české i světové dramatiky, pořádá scénická čtení,
divadelní happeningy a koncerty, organizuje divadelní festival v Divadle v
Celetné. Na Vltavě v roce 2014 provozovala kulturní plavidlo BarOnLoď.
Tomáš Staněk

PROGRAM
NOCI KOSTELŮ
/10. 6. 2016
Kostel Narození Panny Marie v Roudnici n/L
__________________________________________________________
16:30 23:00 Otevřený kostel, ticho nebo varhanní hudba
17:00 17:30 Prohlídka zvonů + zvonění
Výstup na zvonici k několikatunovým renesančním zvonům
a zvonění přede mší. Odchod v 17.00 od vstupu do kostela.
17:15 17:45 Sáhněte si na varhany!
S varhanicí Lenkou Vaškovou nahlédneme do útrob varhan,
dozvíme se něco o jejich historii a fungování a vyzkoušíme si,
co dělají pod našima rukama a nohama.
18:00 18:45 Mše sv.
18:45 19:15 Varhanní půlhodina - hraje Lenka Vašková
19:30 20:00 EVERYMAN - divadelní představení
Středověká moralita o životě a smrti. Hrají členové pražského
divadelního studia Oldstars. Režie Jan Horák.
20:00 20:50 JAN A JANA - divadelní představení
Jevištní hříčka o Janu Husovi a Janě z Arku. Nechybělo málo
a potkali se. Hrají členové Oldstars. Režie Jan Horák.
21:00 22:00 MOVING ORCHESTRA - improvizační setkání profesionálních
tanečníků a hudebníků v klášterním ambitu
23:00 23:15 Závěrečná modlitba

Po celou dobu večera:
Mini jarmark v klášterním ambitu - věci dělané rukama a hlavou
Výtvarná dílna pro děti
Klášterní klub + Podřipský rodinný minipivovar
Eva Brodská: POTICHU v ambitu - výstava monumentálních gobelínů
Modlitba za dobrou věc - spojené síly v modlitbě za to, co nám leží na srdci

DĚTI

kreslí Klára Janošová

PROGRAM
Pá 10. 6.

*

Noc kostelů

Ne 12. 6.

*

Pouť do Staré Boleslavi

Út + St 14. a 15. 6.

*

brigáda, úklid kostela v Roudnici – od 8.30

So 18. 6.

*

Pouť seniorů a nemocných k Bráně milosrdenství

So 18. 6.

*

Bříza – žehnání obecního znaku a praporu – 15.00

So 25. 6.

*

kněžské svěcení Jiřího Zemana v pražské katedrále – 10.00

Ne 26. 6.

*

Svatopetrská sbírka na bohoslovce

St 29. 6.

*

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – mše sv.
v Roudnici v 18.00

Út 5. 7.

*

děkovná mše sv. novokněze Jiřího Zemana –
v Roudnici v 18.00

St 6. 7.

*

8. – 10. 7. *

Libochovice – primiční mše sv. Jakuba Zentnera – 10.30
festival studentského divadla OLDstars On the Roud

Každou neděli v 19.00 se koná adorace Nejsvětější svátosti.
Ve středu v 17.30 se setkává Legio Mariae.
Každý čtvrtek od 9.00 se scházejí maminky s dětmi.
Od 9.30 je společné čtení Bible.

Aktuální otvírací doba Klášterního klubu:
Úterý

14.00 – 17.00

Středa

14.30 – 17.00

Čtvrtek

14.00 – 17.00

Pátek

13.30 – 22.00

Neděle

10.00 – 22.00

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


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

