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ÚVODNÍK
Pěkný podzimní čas.
Rád bych využil úvodníku a seznámil Vás s tím, jak se vyvíjí
myšlenka Ekocentra Zvonice. Když jsme nové ekocentrum otvírali, neměli
jsme tušení, jaká přijde odezva. První otvírací setkání při příležitosti pouti
naznačilo, že by o tento projekt mohl být celkem značný zájem.
Moštování a křížalení nám to jen potvrdilo. Začal se plnit náš sen, že
plody zahrady nebudou končit na zemi a na kompostu, ale přinesou
užitek. A hned to mělo pokračování. Během moštování se domluvil termín
první brigády. Na západním svahu jsme začali připravovat terén pro
ovečky. To znamenalo odstranit všechny náletové keře a stromy, kterých
opravdu není málo.
Brigády byly od té doby celkem tři. Zpracovalo se mnoho dřeva.
Něco se nařezalo na pálení a něco se naházelo do štěpkovače, abychom
vytvořili základ kompostů, kterými pak budeme záhony ekocentra živit. Ti,
kteří přišli, se hodně napracovali, ale největší radost jsem měl z toho, že
zahrada a práce na ní nebyly samotným cílem, ale především
prostředkem k setkání. Tím se začal plnit další sen. Sen, na jehož začátku
bylo vytvoření Klášterního klubu, sen o tom, že klášter bude místem
komunikace, místem, kde se vytvářejí vztahy, místem spojování. Abych
byl konkrétní, na brigády do ekocentra nechodí totiž jen lidé z farnosti, ale
i sousedé, kteří se nabídli, že nám například půjčí motorovou pilu,
štěpkovač a své síly, nebo že pro brigádníky připraví občerstvení. Jsou
i sousedé, kteří ve svém volném čase a ze svých prostředků staví terasy
pro bylinkovou zahradu. Přicházejí děti s rodiči, kteří mají zájem
o přírodu, pracují s námi klienti Probační a mediační služby Litoměřice,
kteří si odpracovávají hodiny veřejně prospěšných prací. Zkrátka,
v ekocentru se setkávají a spolupracují lidé, kteří by si za jiných okolností
třeba neměli co říci. Díky jim za to.
A legrace je, že ta spolupráce nekončí ohradní zdí zahrady. Děkuji
Farní charitě, konkrétně Renátě Brožové, díky níž máme podané dva
granty na podporu ekocentra, děkuji Kateřině Novákové, která projekt
zaštiťuje a brigády organizuje. Díky Marianě Alasseur a Máří Dvořákové,
které zpracovaly produkty zahrady do lahodných zavařenin a my je tak

můžeme nabízet v klubu. Klášterní chutney a špendlíkovou marmeládu
doporučuji k ochutnání. A díky vám, kteří se za tento úmysl modlíte.
A jaký bude další postup? Je třeba svah pro ovečky dočistit, je třeba
dopřipravit terén pro bylinkovou zahradu, což bude patrně znamenat
odstranění velkého množství návozu. Rád bych to stihl, než nám půda
ztuhne. Takže příležitostí k setkávání s lidmi, přírodou a lopatou budou,
pevně doufám, stále přibývat. Kdo by chtěl dostávat zprávy o aktivitách
ekocentra, napište nám svou e-mailovou adresu a budeme vás zvát
a informovat.
A nakonec mám výbornou novinku: pravděpodobně jsme vyřešili,
jak do ekocentra dostat vodu. Zvědavcům prozradíme při brigádě. 
Bohu díky.
Jan Horák
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KDO JE KDO
Denisa Ondráčková nebydlí v Roudnici dlouho. Po tom, co se
odstěhovala do Úštěku Klára Janošová, převzala po ní Denisa
vedení setkávání maminek. Chtěl jsem se zeptat, jestli se
v organizaci těchto setkání něco změnilo a jak to klape.
Setkáváme se každých čtrnáct dní ve čtvrtek od 9.30. Ačkoli to následující
setkání bude ve středu 16. 11., protože ve čtvrtek je státní svátek.
V tvorbě programu se teď střídáme
a ještě
navíc
máme
pokaždé
nachystaného náhradníka, kdyby někdo
onemocněl. Postupně začíná vznikat
propracovaný systém. Začaly jsme si také
v rámci modliteb číst Písmo. Ta z nás,
která připravuje program, vybere úryvek
a připraví si krátké zamyšlení. Také nás
napadlo, že vždy program zaznamenáme
pro ty, které na setkání být nemohly. Aby
měly přehled, co se dělo a třeba mohly
totéž dělat s dítětem doma. Každou
chvilku má totiž někdo nějakou rýmičku.
Ale zároveň se naše společenství pomalu
rozšiřuje a je krásné, že přicházejí
i hledající nevěřící – sympatizanti.
Jak ses k tomu dostala?
Potkaly jsme se se Zuzanou někdy
v únoru. Měla jsem touhu podnítit nějaké
setkávání maminek. A Zuzana mi řekla,
že nejsem sama, že Klárka Janošová už s něčím začala. Tak jsme se
dohodly. Když tu Klárka byla, tak ten program visel hlavně na ní. Teď
myslím, že je skvělé, že se v tvorbě programu pravidelně střídáme.
Jak dlouho bydlíte v Roudnici?
Jsme tu asi rok. Snažili jsme se tu rychle rozkoukat, hlavně kvůli malé
Majdě. Manžel tu dostal po škole práci jako dopravní projektant. Nejdříve
jsme hledali domeček blíž k Praze, ale když jsem pak po svatbě
otěhotněla, tak jsme museli hledat trochu rychleji. Našel se byt
v Roudnici, během roku jsme ho zrekonstruovali a nastěhovali se. Bylo to
hektické, ještě týden před porodem jsem něco překládala.
Pracuješ jako překladatelka?
Jen externě. Jinak jsem dělala projekty pro rozvojové země. Šlo
o podporu malých a středních podnikatelů v těchto zemích. Líbilo se mi,
že je to spojení toho, co jsem vystudovala, angličtiny, španělštiny
a ekonomického zaměření.

Budeš se po mateřské vracet, nebo tě láká zkoušet ještě něco
jiného?
Uvidíme, kam nás to zavane. Ráda bych pokračovala v práci s HR (lidské
zdroje), ale nechávám to volné. Zatím se snažím zlepšit v dalším jazyce,
v němčině.
Pocházíš z Prahy. Kam jsi chodila do farnosti?
Já jsem jich vystřídala! Bydleli jsme na Černém Mostě, tak jsem na
nábožko chodila do Dolních Počernic, také jsme nějakou dobu bydleli na
Slovensku, tam jsem vlastně byla pokřtěná. Dobré spolčo jsem našla
u Panny Marie Sněžné, za studií jsem chodila k Salvátorovi, tam jsme se
také seznámili s Vítkem. Po prvním ročníku na vysoké jsem odjela na
studijně - pracovní pobyt do Španělska. Vlastně jsem tenkrát španělštinu
studovala rok, tak jsem skoro nic neuměla. Odjela jsem tam, abych se
naučila mluvit, a už za čtyři měsíce ve Španělsku jsem v tom jazyce
začala uvažovat. Bylo to úžasné. Moře, Barcelona, Gaudí, Miró. Úplně
odlišná kultura. Jeli jsme například vlakem a tam hrál cikán na nějaký
nástroj a všichni zpívali. To tady nezažiješ.
Jak na vás působila Roudnice?
Když jsme se přestěhovali, otvíral se tu právě Klášterní klub. Seděli jsme
v tom prostoru a poslouchali, co se tady děje, a líbilo se nám to.
Přemýšlela jsem, jestli se tu nějak na faře setkávají manželé nebo
maminky a doufala jsem, že snad kvůli tomu nebudu muset jezdit do
Prahy.
Kam bys jezdila, když tady se přání plní na počkání.
Jen se mi nelíbila severočeská politická situace.
V tomto smyslu plnění přání pravda poněkud vázne.
Přemýšlela jsem o budoucnosti. Zkoumala jsem, v jakém prostředí bude
malá vyrůstat.
Napadá tě něco konkrétního, co ti tu chybí nebo co by se mohlo
změnit?
O změnách se mluví lehce, ale pak to chce lidi, kteří by měli čas na to je
realizovat a udržet.
O tom asi něco víš i ze své praxe.
I ze společenství maminek.
Tak ať je vaše scházení Bohu milé a trvale udržitelné. Děkuji.
Děkujeme – budeme se snažit .
Jan Horák

CO BYLO
SETKÁNÍ SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE VE FARNOSTI
Setkání se konalo v sobotu 29. 10. po mši svaté. Pod vedením Panny
Marie, kterou viditelně zpřítomňovala její soška znázorňující Prostřednici všech
milostí, jsme se pomodlili růženec, tentokrát s radostnými tajemstvími. Dále
následovalo téma 100. výročí Fatimy v roce 2017, ze kterého krátce vybírám:
Osvědčené prostředky v duchovním boji, ve kterém podle slov Panny
Marie z 13. 7. 1917 její Neposkvrněné Srdce zvítězí, jsou: osobní pokání,
zpověď, svaté přijímání, první soboty se smírným sv. přijímáním a zasvěcením
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, modlitba sv. růžence, zástupné pokání
a smírné modlitby a oběti, život v jednotě s Ježíšem, Marií a Církví. Děti ve
Fatimě takto spojeny s Pannou Marií pomohly uchránit Portugalsko 2. světové
války a přispěly k obnově katolické víry v zemi. Rok 2017 může být počátkem
vítězství Neposkvrněného Srdce Marie, jak to naznačil papež Benedikt XVI. ve
své homilii 13. května 2010 ve Fatimě, kdy ji ukončil výzvou: "Ať těchto sedm
let, které nás dělí od stého výročí zjevení, urychlí ohlášené vítězství
Neposkvrněného Srdce Panny Marie ke slávě Nejsvětější Trojice!" Můžeme
k tomu využít například modlitbu, kterou naučil anděl děti ve Fatimě: "Můj
Bože, v Tebe věřím. Tebe vzývám, v Tebe doufám, Tebe miluji. Prosím Tě za
odpuštění pro všechny, kteří nevěří, kteří se nemodlí, v Tebe nedoufají a Tebe
nemilují".
Petr Cihlář, dle článku z www.fatym.com 13. 5. 2016

Milé maminky,
rády bychom i Vás i Vaše ratolesti pozvaly na pravidelné Modlitby matek
(zkráceně MM). Scházíme se každých 14 dní ve čtvrtek v 9:30 na
proboštství. Příště se sejdeme 16. 10. – výjimečně středa - a pak
už normálně ve čtvrtky 1. 12. a 15. 12. Program bývá takový, že se
v 10:00 modlíme z knížek Modlitby matek (v rámci modlitby, která má
několik částí, se zpívá, čte z písma apod.). Pro děti pak je připravený
program, v jehož přípravě se střídáme. Tento školní rok jsme si již
vyráběly andílka strážného a naučily se o něm modlitbu nebo jsme si
povídaly o sv. Václavovi a vyrobily si jej jako statečného jezdce na koni.
Přijďte se samy podívat.
Za všechny
Denisa Ondráčková (d.s.ondrackova@seznam.cz, 723616881)

CO BUDE
BENEFIČNÍ PRODEJ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Nemáte čas, sílu nebo chuť vytvořit si doma svůj vlastní adventní věnec?
Máte možnost si pořídit věnec s příběhem a podpořit dobrou věc. V neděli
20. 11. se sejdeme s příznivci Ekocentra Zvonice a s případnými
dobrovolníky a zájemci, abychom společně uvili a nazdobili věnce. Budou
pro vás připraveny k prodeji, vytvořené a darované vždy konkrétním
člověkem nebo rodinou. Příspěvkem na věnec podpoříte Ekocentrum
Zvonice. Věnce budou na prodej hned v neděli 20. 11. po večerní
adoraci Nejsvětější svátosti a po celý týden v otevírací době
Klášterního klubu, též půl hodiny přede mší o první adventní
neděli (8.30) a nadále do vyprodání. Pokud máte zájem se přidat
k vijícím, doražte 20. 11. v 15.00 do klubu; pokud doma posbíráte
použitelné dekorace, vezměte je s sebou, větve a korpusy budou na
místě.
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ OD KOSTELNÍKA
Petr Kostelník (nomen omen!), majitel lesa
ve Vědomicích, nabízí farníkům své vánoční
stromky, které by měly být levnější než
jinde a především lokální, tedy ekologické.
Stromky budou v omezeném množství na
prodej v Klášterním klubu, nabízí se ale
i mnohem dobrodružnější a poetičtější
možnost – zajet si pro stromek přímo do
lesa. Můžete se vydat na výlet, svůj
stromek si vybrat a případně si jej i sami
uříznout. To má kromě zážitkové roviny
a velkého výběru výhodu jednak v tom, že
čerstvě uříznuté stromky v lese vyjdou ještě levněji než ty v klubu,
jednak v tom, že žádné stromky nepřijdou vniveč, pokud si je nikdo
nevybere. Pokud se na výlet pro stromek chystáte, domluvte se přímo
s p. Kostelníkem, tel. 604 473 543 (ohlaste se, že patříte k farnosti.)
V klubu budou pro vás stromky připraveny od první adventní neděle. Les
p. Kostelníka zároveň sponzoruje naše adventní věnce větvemi, za což
děkujeme.
RORÁTY
K adventu neodmyslitelně patří roráty, komorní mše, které se konají ještě
před svítáním, za svitu svíček a se zpěvem staročeských písní. Od středy
30. 11. se budou v roudnickém kostele konat roráty každou středu a
sobotu. V posledním předvánočním týdnu, tedy od 17. 12. do Štědrého
dne, budou roráty každý den. Začínáme v 7.15, mše trvá přibližně
45 minut. Nebojte se zavítat cestou do školy nebo do práce a máte-li čas,
také společně posnídat v klubu.

NÁVŠTĚVA SVATÉ RODINY
V naší farnosti se již jako tradice zabydlela
Návštěva Svaté rodiny. Během celé adventní
doby se na cestu po našich domovech vydá
ikona Svaté rodiny, která se na Štědrý den
vrátí zpět do kostela. Můžete se již nyní
zapisovat do tabulky vzadu v kostele a Svatou
rodinu na jeden večer pohostit: nezapomeňte
se podívat, kdo se zapsal za vás a komu ikonu
nesete. Požehnejme svoje domovy nejen
symbolickou přítomností nazaretské rodiny,
pro kterou v Betlémě na rozdíl od Roudnice
nebylo místo, ale také vzájemným setkáváním
a poznáváním se mezi sebou. Až si budeme
ikonu předávat, zkusme nespěchat, dát si
spolu kávu, navštívit se, strávit spolu pár
adventních chvil. Máte-li kolem sebe rodiny a jednotlivce, kteří nepatří do
okruhu farnosti, ale do putování ikony by se rádi zapojili, zprostředkujte
jim to prosím. Díky a pokojný advent!
Na cestě do Betléma, kde čeká jenom nehostinný chlívek, hledá Svatá
rodina s ještě nenarozeným Ježíškem přístřeší
- a přináší s sebou
požehnání. Máme možnost ji na jednu noc přijmout pod svou střechu
a nenechat ji na poušti. Jak na to?
1. Počínaje první adventní nedělí se vydá na cestu mezi našimi domovy
ikona Svaté rodiny.
2. Vzadu v kostele bude připravená tabulka, do které se můžete
zapisovat ke dni, kdy máte možnost Svatou rodinu od někoho
přijmout a další den ji někomu předat.
3. Vychutnejte si vzácnou návštěvu. Postavte ji na místo, které máte
rádi, zapalte svíčku, chvíli rozjímejte…
4. Podívejte se, kdo se zapsal za vás a domluvte se s ním. Navštivte
ho, dejte si s ním čaj nebo večeři, zajděte na procházku, do
kavárny, na hřiště, nebo se spolu krátce pomodlete. Prožijte spolu a
se Svatou rodinou chvíli adventního času. Buďme vzácnými
návštěvami sobě navzájem.
5. Ten, kdo se zapíše na Štědrý den, doprovodí Svatou rodinu zpět do
kostela, kde budeme slavit Narození.
6. Napište nám sms, e-mail nebo 3 věty na papír, jak jste svou
návštěvu prožili. Nebo pořiďte fotku. Otiskneme ve Zprávách.
zh

DVĚ MŠE V KATEDRÁLE
Pan arcibiskup Dominik kardinál Duka zve na dvě mimořádné události do
naší katedrály. V neděli 13. listopadu od 10 hodin bude sloužit mši svatou
ke cti svaté Anežky České jako závěrečnou bohoslužbu Svatého roku
milosrdenství. V tento den budou také uzavřeny Brány milosrdenství. Ve
čtvrtek 8. prosince v 18 hodin, o Slavnosti Panny Marie, počaté bez
poskvrny prvotního hříchu, vzpomene při mši svaté na 70. výročí
biskupského svěcení a intronizace kardinála Josefa Berana, kandidáta
blahořečení, a seznámí veřejnost s průběhem beatifikačního procesu
a akcemi, které se připravují pro připomenutí této významné postavy
našich národních dějin.
Tu mohu doporučit webové stránky www.kardinalberan.cz
Martin Brousil
MIKULÁŠ
Odvěký zápas o duše mezi
rohatými pokušiteli a okřídlenými
ochránci opět vypukne i u nás –
v pátek 2. 12. v 17.00 v kapitulní
síni. Dorazí čerti, které za pomoci
andělů přemůžeme a sv. Mikuláš
s nefalšovaným
vousem
nám
k tomu požehná a třeba i daruje
sacharidovou posilu. Vítány jsou
děti i rodiče, účinkují farní
mládežníci, pan děkan Šťastný
a Horákovi, kteří se ob rok střídají v úlohách (letos tedy Horák čert,
Horáková anděl, snad to nespleteme.) Nenechte si ujít, čím víc nás bude,
tím méně šancí čerti mají. Mše sv. bude proto výjimečně posunuta na
18.00.

POSLEDNÍ ŠANCE SVĚŘIT SVÉ ÚMYSLY POUTNÍKŮM
V úterý 15. listopadu odlétáme, dá-li Pánbůh, se skupinou mládeže do
Říma, kde se mimo jiné chceme modlit za potřeby farnosti. Do neděle
13. trvá možnost poutníky zaúkolovat úmyslem či tématem k modlitbám,
které budeme konat na římských svatých místech. Vzadu v kostele je
k tomu účelu připravena krabice, stačí napsat a vhodit lísteček. Budete-li
mít chuť poutníkům přispět na zmrzlinu nebo památeční trička, můžete
tak učinit ve stejné krabici. A prosíme o modlitbu, abychom se sice třásli
radostí, ale zemětřesení nás minulo. 
Zuzana Horáková

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
26. 11. – 27. 11. 2016
TEREZIE Z LISIEUX: CESTA DUCHOVNÍ DOSPĚLOSTI
Po velkém zájmu o duchovní obnovu v postní době jsme se rozhodli
nabídnout vám možnost obnovy také v čase adventním.
Oslovili jsme otce Davida Peroutku OCD, jenž patří ke
komunitě bosých karmelitánů z kláštera ve Slaném.
Zřejmě si vzpomínáte, že právě tam jsme v dubnu
konali vikariátní pouť. Otec David Peroutka ve svém
domovském klášteře působí na postu převora kláštera,
vede exercicie a duchovní obnovy a v případě zájmu se
podílí na tzv. duchovním vedení (i o něm si s ním bude
možno promluvit.) Od dokončení doktorátu z filosofie
působí jako jeden z vyučujících na Filozofické fakultě Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, vyučuje středověkou filosofii. Pro
naši farnost si připravil dvě setkání se spiritualitou sv. Terezie od Dítěte
Ježíše a od svaté Tváře, zvané též sv. Terezie z Lisieux, v podobě promluv
a rozjímání nad jejími texty. Kromě toho bude možno přistoupit u něj ke
svátosti smíření přede mší svatou v sobotu večer a v neděli ráno, jak
vidno též z programu. V neděli po mši svaté a požehnání adventních
věnců bude příležitost k setkání s otcem Davidem také v klubu. Po celou
dobu duchovní obnovy je možnost se domlouvat na svátosti smíření či
duchovním rozhovoru i v jiných časech. Těšíme se na vaši hojnou účast.
Jan K. Hejduk
Program
sobota 26. 11.
10:00

Promluva I, diskuse, možnost duchovního rozhovoru (sál na
proboštství)

15:30

Promluva II, diskuse, možnost duchovního rozhovoru, svátosti
smíření (sál na proboštství)

17:00

slavnostní
adventu

18:00

mše sv., celebruje o. David Peroutka

společné

nešpory

latinsky

v kostele,

zahájení

neděle 27. 11.
8:30

možnost přistoupit ke svátosti smíření (o. David)

9:00

mše sv., celebruje o. David Peroutka; po skončení žehnání
adventních věnců a setkání s o. Davidem v Klášterním klubu,
možnost zakoupení adventních věnců u klubu

DĚTI

PROGRAM
čt 10. 11. *
přednáška prof. Royta „Čechy a Francie za vlády Václava IV.
a Karla IV.“, Galerie moderního umění, 17.00
čt 17. 11. *
mše sv. za svobodu, demokracii a spravedlnost v zemi a za
oběti totalitních režimů a lidské zvůle, 18.00 Roudnice n/L kostel
ne 20. 11. *
Slavnost Ježíše Krista Krále, slavnostní adorace Nejsvětější
svátosti v 19.00
ne 20. 11. *
15.00 společné pletení adventních věnců na benefiční prodej
pá 25. 11. *
beseda s europoslancem T. Zdechovským, 18.00, Zám.
restaurace
26. – 27. 11.
Adventní duchovní obnova s o. Davidem Peroutkou OCD
od 30. 11. *
každou středu a sobotu roráty v 7.15 v kostele v Roudnici
pá 2. 12. *
Mikuláš (17.00), mše sv. posunuta na 18.00
ZPOVÍDÁNÍ
- neděle 6. 11. během adorace od 19.00
- v adventu vždy během nedělní adorace od 19.00 (důstojní pánové Brousil
a Šťastný)
- středa a čtvrtek 14. a 15. 12., 17.30 - 19.30 (místní kněží a 1 cizí zpovědník)
Pravidelně se zpovídá v Roudnici půl hodiny před každou mší sv. s výjimkou
neděle. O tuto službu lze také požádat po mši sv. (především mimo Roudnici)
nebo si domluvit individuální termín.

KDY SE KDO SCHÁZÍ?
 Každý druhý čtvrtek od 9. 30 se scházejí maminky s dětmi.
 Děti na náboženství se schází každý pátek od 15.30 do 16.15. Nejstarší
skupina již od 15.00
 Biřmovanci se scházejí každou neděli ke společné snídani po mši sv. - od
10.00 do 11.30.
 Dospělí katechumeni a biřmovanci se scházejí v pátek od 18.00 do 19.30.
 Farní mládež, především čerstvě biřmovaní, se scházejí každou neděli
v 18.00, poté navazují eucharistickou adorací.
 Ve středu v 17.30 se setkává Legio Mariae.
 Ke společnému čtení Bible se zájemci scházejí ve čtvrtek v 9.30
 Druhou neděli v měsíci se po mši sv. scházíme všichni u farní kávy.
Každou neděli v 19.00 se koná adorace Nejsvětější svátosti.

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

