zprávy
roudnické farnosti
28. číslo – červen 2017
ÚVODNÍK
Co mě naučily ovce
Jsem typický měšťák, co měl ve dvanácti letech morče – a tím moje zkušenosti
s chovem zvířat končí. Od té doby, co jsme si farní fabií přivezli dvě ovce, se
tedy moje životní obzory zásadně rozšiřují – a nejen o to, že ovce je docela
slušný spolujezdec. Považuji za Boží řízení, že se tak stalo právě o neděli
Dobrého pastýře, aby nás mohly trknout (?), kopnout (?!) jisté duchovní
metafory. Došlo mi to při hodině náboženství, kdy jsme se s mládeží právě
Dobrým pastýřem zabývali a kdy jsem chtěla pro odlehčení vyprávět pár příhod
o pastýřích začátečnících. Jenže jsme brzy zjistili, že si vlastně spíš povídáme
o sobě jako o stádu Božím.
Tak například. Nevyzkoušet si roli pastýře, nikdy bych neřekla, kolik dá
práce přesvědčit ovci, aby se odebrala na krásnou zelenou louku, když si myslí,
že ji vedete přinejmenším na jatka. To nevysvětlíte. Můžete lákat,
pronásledovat, tahat, strkat, slibovat – dosáhnete maximálně toho, že z vás
stříká pot, popadáte dech a ovce si lehá na zem, střídavě frká vzteky a dělá
mrtvou. Líbezný obláček vlny se mění v mastodonta, se kterým nehnete,
protože vám prostě neuvěří, že ji vedete za lepším. Stáli jsme bezradně tři
kolem jedné a vzdychali: „Pane Bože, vážně je to taková dřina dotáhnout nás ke
svěžím pastvinám a vodám, kde si můžeme odpočinout…?!“
Další nástraha: elektrický ohradník. Ten instaluje pastýř proto, aby ta
zvířata, když už pochopila, že se jim na pastvě líbí, věděla, kde mají hranice.
Tak, aby byly v bezpečí a neškodily sobě ani druhým. Aby ohradník jemným
škubnutím ovcím připomínal, že dál už nemohou. A ovce? Začnou se hlavou
rozebíhat proti drátům. Prostrčí hlavu, dostanou ránu, leknou se, začnou se
zběsile zmítat, a když pastýř přijde po čase obhlédnout stádo, nalezne ho po
indiánsku svázané a se stínem šílenství po elektrošocích ve tváři. Pochopitelně
mu to ty potvory vydrží alespoň do večera vyčítat a utíkat před ním. Stavím
potrhaný ohradník, doufám, že se nám ovce nezbláznily a vzdychám: „Pane
Bože, kdy konečně pochopíme, jak to s těmi Tvými přikázáními je …?“
Dosud nevím, jak je to s tím, že ovce znají pastýřův hlas – bezpečně ale
vím, že znají jeho pamlsky. Když mám plnou kapsu suchého chleba, ovečky
s radostným bečením přibíhají přes celou pastvinu a vydrží se se mnou mazlit
velmi dlouho… přesněji tak dlouho, dokud si nejsou jisté, že pochoutky došly.
Zkuste se k nim ale přiblížit bez laskomin. Možná přijdou. Spíš ne. A když přece,
dají vám svoje zklamání řádně najevo. Nejdojemnější na tom ale je, že pastýř
z nich má stejně radost, stejně je rád, že přijdou, i když za úplatu. A nechce od
nich nic jiného, než aby se pásly a měly se dobře. Nenápadně kradu chleba od
snídaně, dávám ho sušit a vzdychám: „Pane Bože, ach jo… ach jo.“
Musíme si ovcí pořídit víc. 1) Jsou poučné a přivádějí k pokání. 2) I když
nemluví a pracují, celou zahradu nestíhají. 3) Špatně spíme. Když před usnutím
chceme počítat ovečky, vyjde nám vždycky jen nesnesitelně pochodový rytmus
raz – dva – raz – dva…
Zuzana Horáková

KDO JE KDO
O slavnosti Seslání Ducha Svatého přijmou v pražské katedrále svátost
biřmování nejen naše dvě letošní novokřtěnky Eva Marta a Mariana Magdaléna,
ale spolu s nimi ještě tři dámy, které životní cesty přivedly ke „zpečetění“ právě
letos. Nejspíš vám nejsou cizí, ale opakování je matka, znáte to.
Jsem Andrea Laubová. Pocházím z Vamberka. Do
Roudnice jsme se s manželem přistěhovali před 14ti lety. Máme dvě děti, syna a dceru. Před rokem
jsem se začala připravovat k přijetí svátosti
eucharistie a k přijetí svátosti biřmování, ve
skupince spolu s dalšími ženami. Každá jsme jiná,
přesto máme stejný cíl a ten se nám velmi přiblížil.
Děkuji všem, kteří po celou dobu stáli při mně,
pomáhali mi a podporovali mne.

Ahoj, jmenuji se Alžběta Bílíková a prvním rokem
studuji na VŠE na fakultě financí a účetnictví.
Spoustu času trávím v Praze, přesto jsem ráda, že
jsem mohla absolvovat přípravu na biřmování v
roudnickém Klášterním klubu. Má cesta víry začala
před dvaceti lety na Řípu, kde jsem byla pokřtěná a
dostala další dvě jména, po své kmotře a kmotrovi.
Když jsem si měla vybrat biřmovacího patrona,
dlouho jsem nevěděla. Až v Římě mě „oslovil“ sv. Pavel a později v Praze Jan
Křtitel. A tak se s velkou pravděpodobností k mému jménu přidají dvě další.

Jmenuji
se
Barbora
Matiášová.
K roudnické farnosti jsem se připojila před
necelým rokem, možná mě znáte spíš podle hlasu
než podle tváře – během nedělních mší zpívám
k přijímání, občas i žalm… Nebo mě snad znají
děti, se kterými ráda trávím čas na nábožku nebo
ve škole.
V Roudnici jsem zakotvila po dvouletém studiu gregoriánského chorálu v Paříži,
našla tu opravdu přátelské přijetí a velmi blízké duše, se kterými jsem mohla
prožít věci často i dost dobrodružné a dramatické. Ten rok mi připadá jako
chvilka. A všechno jako by samo sebou směřovalo a vyúsťovalo do svátosti
biřmování, kterou snad za pár dní přijmu.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se na mé přípravě a vedení podíleli, hlavně
tedy Zuzaně a i všem ostatním biřmovankám – naše skupina se sešla tak, že
každé téma jsme mohly probrat opravdu ze všech možných úhlů a perspektiv.
A samozřejmě všem, kteří na nás myslíte a modlíte se za nás. Vědomí, že přijetí
svátosti není jen moje osobní záležitost, ale spolupráce mnoha lidí a Boží
milosti, je něco úžasného.

CO BYLO
POSTNÍ ALMUŽNA 2017 – HLEDÁME ADRESÁTA
V letošním roce Charita ČR vyhlásila již podeváté 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 společně s otcem Martinem převzali od farníků papírové kasičky postničky a sečetli již jejich obsah.
Tentokrát jste přispěli do sbírky částkou 4 000 Kč. Chceme touto cestou
poděkovat všem dárcům, kteří se během letošní postní doby nejenom postili, ale
při tom mysleli i na druhé.
Finanční dar by měl být věnován potřebné rodině nebo osobě z naší farnosti.
Prosím, pomozte nám najít vhodnou rodinu nebo jednotlivce, kterým bychom
mohli pomoct.
Zastavte se osobně po mši svaté za paní Pětníkovou nebo Lysáčkovou z farní
charity, nebo za otcem Martinem, případně nám napište na email
charita@charitaroudnice.cz nebo zavolejte 416 838 313, 737 440 828. Věřím, že
společnými silami se nám podaří brzy najít ty, kterým bude výtěžek sbírky
předán a pomůžeme dobré věci.
Marcela Lysáčková, Farní charita Roudnice n.L.

CO BUDE
V KINĚ SOKOL „POVĚSÍME JENOM FARÁŘE“ – 13. 6. V 18.00
Scénické čtení z deníků kněze, který strávil 10 let v 13 různých vězeních
a lágrech.
Toto představení jste již mohli vidět na Noci kostelů, nebo na letním
studentském divadelním festivalu. Nyní ho uvedeme v roudnickém sokolském
kině, abychom tak podpořili snahu o jeho oživení.
P. Antonín Huvar je inspirativní především strategií přežití, kterou zvolil: humor,
vzdor a konstruktivní, pozitivní využívání každé minuty a příležitosti. Projekt je
původně nezávislou aktivitou herců Slováckého divadla. Jedním z jeho cílů je
podpora o.s. Memoria, iniciativy za důstojné využití věznice v Uherském
Hradišti. Doufáme, že i v Roudnici společně s vámi podpoříme výjimečný prostor
kina Sokol.
hrají: Jan Horák, Lukáš Ruml, režie a dramaturgie: Zuzana Horáková
Délka představení: 50 minut, 90/45 Kč
Jan Horák

PRAŽŠTÍ OLDstars OPĚT ZAHLTÍ ROUDNICKÝ KLÁŠTER STUDENTSKÝM
DIVADLEM
Druhý
víkend
letošních
prázdnin (14.– 16. 7. 2017)
se
stovka
pražských
studentů,
sdružená
v umělecké
skupině
OLDstars,
nastěhuje
do
bývalého augustiniánského
kláštera v Roudnici nad
Labem.
Svým
již
4.
benefičním
divadelním
festivalem „OLDstars on the
ROUD“ podpoří významnou
kulturní památku. Během
víkendu studenti odehrají
více
než
25
inscenací
z repertoáru
divadelního
sklepení H2O na pražském
Žižkově. Přímo pro festival
vzniknou
dvě
původní
openairové
inscenace
–
ROMEO A JULIE a KUPEC
BENÁTSKÝ. Celý festival se,
v roce 401. výročí úmrtí
Williama
Shakespeara,
ponese v humorném duchu
v parafrázi
na
citaci
z nejslavnějšího
Shakespearova
textu:
„slavit či neslavit“.
Areál
kláštera
bude
festivalovým divákům přístupný od pátečního (14. 7.) oběda do nedělního (16.
7.) podvečera. V klášterní zahradě vyroste stanové městečko pro přespávání
diváků. Novinkou letošního ročníku bude limitovaná edice tematických
dárkových předmětů z dílny českých mladých grafiček a designérek. Výtěžek
z prodeje, stejně jako výtěžek ze vstupného, poputuje ve prospěch kláštera.
Pro farníky opět připravujeme speciální nabídku představení po nedělní
mši – na výběr bude ze 3 titulů, vstupné dobrovolné.
Více informací na webové stránce: www.oldstars.cz nebo na Facebooku:
OLDstars on the ROUD.
Julie Ondračková

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI
„TAJEMNÁ KLÁŠTERNÍ ZAHRADA“
PŘIJÍMÁME ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY
Termín: 14.- 18. 8. 2017
Denní pobyt dětí 8:00 – 16:00 hod
Místo konání: klášterní zahrada, Ekocentrum Zvonice, Roudnice n. L., zázemí
v případě nepříznivého počasí DC Montessori, Havlíčkova ul., Roudnice n. L.
Program tábora bude v souladu se zaměřením ekocentra využívat možností
prostoru zahrady – děti se budou pod vedením dvou lektorů věnovat různým
aktivitám - landartu, výtvarné a hudební činnosti nebo letnímu zahradničení.
Druhou část programu budou tvořit pohybové a kolektivní hry a sporty. Program
tábora tak bude rovnoměrně rozdělen mezi tvořivé, pohybové a poznávací
aktivity. Tábor využívá veškerých našich zkušeností se vzděláváním dětí
v přírodě po celý rok a zároveň čerpá z nekonečných možností, které
k výtvarnému vyjádření a poznávání nabízí příroda.
Vybavení dětí:
-

vhodné oblečení a obuv (doporučujeme dlouhé lehké kalhoty), mikinu nebo
větrovku, počítejte, že se oblečení může zamazat
batůžek
v batůžku svačina, lahvička na pití, pláštěnka
kapesní nožík zavírací (děti dostanou jen k práci pod dohledem)
deka na odpočinek
náhradní oblečení v podepsané igelitové tašce (slouží pouze v krizové situaci,
proto je dobré, když děti mají vždy dostatek oblečení na sobě, dle počasí)
kopii kartičky zdravotní pojišťovny

Nevratná záloha ve výši 800,-- je splatná do 30. června 2017, účet číslo
2701123504/2010, do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte příjmení dítěte. Zbytek
částky 400,-- je třeba předat první den konání tábora. Při platbě sourozenců činí záloha
1 600,- Kč a doplatek 400,- Kč.
Děti přiveďte první den tábora na místo mezi 8:00 a 9:00 hod.
Jeden den pojedeme na výlet, ještě upřesníme, a předposlední den bude táborák
a možnost přespat v zahradě (pro odvážné :-)
Pokud dítě potřebuje, může si vzít svého plyšového kamaráda na odpočívání.
Nedoporučujeme jiné hračky, lego panáčky, panenky, autíčka, mobily apod. (hrozí
ztráta a lektory zatěžuje dohled nad těmito předměty). Není třeba nosit ani vlastní
tematické doplňky a výtvarný materiál jako pastelky, bloky apod.
Děti budou mít program a dostatek herního materiálu k dispozici. Pitný režim zajištěn
(neslazené nápoje).
Pokud by někdo potřeboval vyzvednout dříve či později, prosíme, volejte, domluvíme
se.
S pozdravem Katka Nováková a Bára Matiášová
Tel. 774 020 387, vzdelavani.komunitaroudnice@gmail.com

POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI
Roudnická farnost se již po 305-té vydává na pouť do Staré Boleslavi –
tenkrát poprvé jako poděkování za ukončení morové rány, dnes také jako
poděkování za odvrácení různých ran v našich životech, poděkování za
farnost a prosba o další požehnání.
Jedeme v neděli 25. 6. autobusem, který staví ve 13.15 na Bezděkově u
školy a v 13.30 na Purkyňově náměstí (u kaple sv. Viléma, LDN,
obchodního domu Říp..). Cena se obvykle pohybuje kolem 130Kč, záleží
na počtu poutníků v autobuse – čím víc nás bude, tím levněji pojedeme.
V 15.00 budeme mít ve Staré Boleslavi mši svatou. Předpokládaný návrat
okolo 18.00.
Přihlásit se můžete prostřednictvím tabulky, která je umístěna vzadu
v kostele. S přihlašováním neotálejme, ať víme, jak na tom početně jsme.
Těšíme se!
Hrnčířovi + Horákovi

NOC KOSTELŮ JE TADY
Jen pár dní nás dělí od Noci kostelů. Není to jen jedna ze série
roudnických kulturních akcí: jsme součástí události, kdy se v jediném
večeru v ČR otevírá více než 1500 chrámů a přichází na půl milionu
návštěvníků, aby se setkali s křesťanstvím v jeho živé, aktuální
a rozmanité podobě. To není malé.
V minulém čísle Zpráv jsme vás vyzývali k účasti a pomoci s přípravou.
Téměř nikdo se neozval. Nevadí: děláte skvělou věc, když pomáháte
s propagací, berete si programy a zvete své známé. Věříme, že je můžete
zvát s čistým svědomím, že je nevlákáte do pasti a že na ně čeká
příjemné (a ideově bezpečné) odpoledne a večer, ve kterém se třeba
podaří nenásilně odložit pár předsudků, udělat pár kroků směrem k sobě,
najít časoprostor na hlubší rozhovor nebo zamyšlení nad věcmi, o které
jde – anebo prostě jen být spolu a osvěžit se v místě, které je po staletí
duchovním centrem našeho města a okolí. Zvěte prosím dál!
A přijďte. Přijďte se spojit v modlitbě za právě tohle místo a za příchozí.
Přijďte spolu s mládeží pobýt před Nejsvětější svátostí a modlit se za
témata, která příchozí přinesou a odváží se je formulovat na papír. Přijďte
být živými svědky toho, že víme, komu jsme uvěřili a že křesťanství není
o krásných stavbách a hudbě, ale hlavně o Vztahu, o vztazích.
Díky!
Horákovi

DĚTI
…kreslí Dáda Tojnarová

OVČÍ HOVORY
Jsou tu nové a ještě se stydí. Proto zatím nic neříkají a schovávají se na
zahradě. Kolik ovcí najdeš? A kde by se ještě mohly schovávat? Dokresli
ovce do nových schovávaček, abychom věděli, jak velké stádo by se nám
vešlo! Výsledek prosím ukaž někomu, kdo na faře pracuje. A pokud tě
napadnou dobrá ovčí jména, pověz nám je taky! 

PROGRAM
Ne 4. 6.
pá 9. 6.
so 10. 6.

*
*
*

mše sv. na Řípu, 15.00
Noc kostelů
Svatohubertská mše, 11.00 v Roudnici,
celebruje d. p. Roman Depa, farář z Lovosic

ne 18. 6.

*

Slavnost Těla a Krve Páně – První svaté přijímání dětí

pá 23. 6.

*

so 24. 6.

*

ne 25. 6.
čt 29. 6.
pá 30. 6.

*
*
*

ne 2. 7.
st 5. 7.
ne 9. 7.

*
*
*

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně – mše v Roudnici
v 18.00 v kostele
Slavnost Narození Jana Křtitele – mše ze slavnosti
v Roudnici v 18.00
farní pouť do Staré Boleslavi
Slavnost sv. Petra a Pavla – mše v Roudnici v 18.00
vernisáž výstavy k 500. výročí Reformace – evangelický
kostel
pouť v Kostomlatech p. Ř., mše sv. v 10.30
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – mše v Roudnici v 18.00
varhanní koncert v Roudnici v 18.00, ve spolupráci
s KZM v rámci Českého varhanního festivalu. Hraje
Jaroslav Tůma.

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.
KLÁŠTERNÍ KLUB je otevřen vždy v pátek a v neděli.


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

