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ÚVODNÍK 

Chtěla bych se ohlédnout za létem, ale musím se přiznat, že 

dovolená otevřela v mojí paměti slastnou propast, a tak nevím, jak se mi 

to podaří. Pokusím se v prázdném prostoru mysli poskládat aspoň pár 

střípků blízké minulosti i budoucnosti a prosím o odpuštění, pokud na 

něco důležitého zapomenu. Doufám, že jste si taky odpočali a obnovili 

síly. Radostná i tristní zároveň je skutečnost, že pan farář (a pan jáhen 
nejspíš taky) si v létě neodpočal vůbec. Takovou svatební a křestní smršť 

jsme totiž za posledních pět let myslím nezažili. Máme z toho radost a 

oběma duchovním přejeme, ať se zregenerují v době, kdy my už na 
lenošení budeme jenom vzpomínat. 

   

Konečně máme nové polstrování kostelních lavic, práce jsou 
dokončené a doufám, že se na lavicích dobře sedí i se na ně dobře hledí. 

Pokud ano, pojďme utrousit Zdrávas ve prospěch profíků i dobrovolníků, 

co se na práci podíleli. Pokud ne, tím spíš.  

  
Proběhl divadelní festival a domem proběhlo sto účinkujících 

a několik set diváků. Jsme rádi, že jsme tu mnohé z vás potkávali a že 

jste i využili zvláštní nabídky představení po nedělní mši. Navzdory 
živelnosti a velikosti akce myslím všechno dobře dopadlo a klášter nejen 

zůstal stát, ale je o výtěžek ze vstupného bohatší. 
 

 Páni průvodci každý den pilně vodili návštěvníky na prohlídky 

a dobrovolníci v klubu je obstarávali občerstvením. Klub dostal sponzorský 

dar v naturáliích, děkujeme, přijďte ochutnat různé druhy cidrů a limonád. 

Prohlídky budou s koncem září končit, proto pokud chcete někomu ze 

svého okolí kostel a ambity ukázat v rámci komentované prohlídky, 
neváhejte.   

  

Klub je také bohatší o tři nové prototypy laviček vytvořených z palet, 
které v rámci tábora Praotec.cz navrhli a realizovali mládežníci z Prahy, 

kteří s námi týden v srpnu žili. Přijďte si vyzkoušet, jak se na 

„Krokodýlovi“, „Plovárně“ a „Kočce Šklíbě“ pohodlně odpočívá. 
 

 Navštívil nás také keramický workshop Živá hlína: skupina účastníků 

týden pobývala na proboštství a věnovala se práci na hliněných 
sochařských objektech, které doufáme po dokončení uvidíme – pokud ne  

 

 



naživo v podobě výstavy, tedy aspoň ve formě fotek. Tvůrci pobývali 
v ambitu a nechávali se inspirovat jeho podobou a atmosférou. 

 

Velmi pozoruhodným projektem byl Magis 2016, mezinárodní dílna 
pro mladé, kteří v rámci přípravy na setkání mládeže v Krakově strávili 

týden u nás a pod vedením jezuitských duchovních a dvou herců se 

zabývali dramatickým uchopením ignaciánských duchovních cvičení. Přijeli 
mladí až z USA a Chile a pokud vás zajímá víc, ptejte se Jana Horáka, je 

průběhem nadšen a moc rád a s pohnutím o tom vypráví. 

   
Naše mládež, resp. biřmovanci již biřmovaní, se rozhodli vydat na 

pouť do Říma. Už máme letenky, poletíme v listopadu, nejen na křídlech 

letadla a andělů strážných, ale též snad – prosíme – vašich přímluv. 

Podzimní pravidelné setkávání mládeže budeme proto věnovat 

poutnickým tématům a duchovní přípravě na cestu. Pokud máte tipy, kam 

v Římě určitě zajít, budeme rádi, když nám napovíte. 
  

A co nás čeká v nejbližší době? Mnoho. Pouť, práce na ekocentru, 

práce na klubu domácího vzdělávání, oslava 20. výročí charity, 
svatováclavská pouť v Bechlíně, řada mší v týdnu (září je plné krásných 

svátků), návštěva skupiny bohemistů z FFUK, setkání mladých 

křesťanských umělců, rozjíždí se obvyklý kolotoč výuky náboženství, 
příprav na svátosti a katechezí. Nejvyšší nám k tomu žehnej, jakož i ke 

všemu, co v září zažijeme! 

 
Zuzana Horáková 

 

 
 

FESTIVAL VYDĚLAL KLÁŠTERU 25 000Kč 
 

Studentský divadelní 

benefiční festival 
Oldstars on the Roud, 

který se v červenci již 

potřetí konal v areálu 
našeho kláštera, přinesl 

potěšující výtěžek ze 

vstupného 25 000Kč. 
Využijeme ho pro další 

zvelebování společných 

prostor, až se ukáže, 
kde bude finanční 

podpora nejvíce 

potřeba. Děkujeme 
mladým divadelníkům a dobrovolníkům za nezištnou práci, divákům za 

podporu a zájem. 

Jan Horák 



KDO JE KDO  

Kdo by neznal komiksovou 
Pucinku, kdo by neznal šperky, 

voňavá přírodní mýdla 

a kosmetiku, kterou prodáváme 
v Klášterním klubu? Ale zná 

někdo ženu, která za tím vším 

stojí? Rozhovor s Klárou 
Janošovou jsme vedli 

elektronicky, tak jsem nemohl 

udělat to, co jsem si plánoval, 
a sice podívat se jí zpříma do očí 

a bez okolků na tvrdo položit 

první otázku: 

 

Kláro, stěhujete se. Znamená to 
konec Pucinky ve farních 

Zprávách?! 

Zatím ne, uvidíme časem, jestli 

bude udržitelné pucinkovat na 
dálku…? 

 

Tak když to do teď šlo ze Štětí... 

Kam se to stěhujete? 

Do Úštěku. Nějakou chvíli si pobydeme v nájmu, ale snad co nejrychleji 
doděláme náš domeček. 

 

Když máš manžela architekta, tak to jde jistě jako po másle. 

No tak to každopádně. 

 

Pojďme se vrátit trochu více do minulosti, odkud pocházíš? 

Pocházím z Voděrad u Chomutova. Ze samoty mezi poli. Z milující rodiny. 
Velké rodiny! (23 bratranců a sestřenic). Čím dál víc si uvědomuju, že 

jsem měla hodně luxusní dětství. Prošli jsme trochu spartánskou 
výchovou, běhali jsme venku, stavěli bunkry, pracovali, sjížděli řeky, spali 

pod stanem i pod širákem. Měli jsme taky skvělou a akční kostelní partu, 

scholu. Dělali jsme farní tábory pro děti.  Co divadel jsme sehráli na 
diecézkách a farních večerech. Náš kněz s námi tranzitem projezdil na 

divoko kus Evropy…. Naši nám dali svobodu a důvěru, toho si nesmírně 

vážím. Nevím, jak bych se tvářila já, kdyby mi Julinka řekla, že pojede se 
sestřenicí stopem 1200 km napříč Norskem… To všechno mi dalo víc než 

všechny školy dohromady. 

 



 

Z tvých rukou vycházejí úžasné věci, studovala jsi nějaký výtvarný 

obor? 

Pedagogiku pro první stupeň s výtvarným zaměřením. Ale vždycky jsem 

chtěla být květinářka. 

 

Jak jste se potkali s Petrem? 

Na diecézním plese v Teplicích. Nevěřila bych, že se může na diecézní akci 
objevit někdo, koho bych neznala. Péťa právě přijel ze studií v Itálii, 

protančili jsme se k ránu a bylo jasno.   

 

Jak jste se dostali do roudnické farnosti? 

Roudnická farnost je nám milá, tak jsme ze Štětí dojížděli. S našimi třemi 

dětmi jsme uvítali, že nejsou v kostele samy. Navíc Péťa z Roudnice 
pochází. 

 

A jak vlastně vznikla a vzniká Pucinka? 

O ní bez ní  Dodnes vlastně netuším, jak Zuzana přišla na mě?! Pucinka 
vzniká většinou na poslední chvíli, často s nejistotou, zda jsem nepřeťápla 

hranici drzosti vůči panu faráři. Nejtěžší pro mě je vymyslet pointu, 
přivítám, když přijdete s námětem. Pak už je to šup šup, nakreslím, 

naskenuju, fotoshopím a nakonec testuju na šestiletém Petíkovi. Baví mě, 

když zjistím, kdo všechno to pak čte a luští. 

 

Viděla jsi někdy skutečnou Pucinku? 

Nikdy jsem ji neviděla. Mám představu. Je líná, plnoštíhlá, mlsná, 
svéhlavá, k páníčkovi přítulná, málokdo ji zažil, mnohý spíš jen letmo 

zahlédl. Je to taková klášterní lochneska. 

 

Neuvěřitelné. Tak přesný popis! Také je pravda, že ta komiksová 
Pucinka je od té pravé k nerozeznání. 

To mě těší. 

 

Vyrábíš mýdla a kosmetiku, představuji si váš byt trochu jako 
chemickou laboratoř... 

Jéé, kéž by! To je můj sen, mít takovou svou dílnu, kde si něco rozdělám 
a nechám, abych mohla pracovat na etapy a v klidu. S dětmi a v bytě je 

to pravý opak. Když večer usnou, kuchyně se mění na pár hodin v prostor 
neomezených možností, ale já většinou padnu za vlast nebo řeším to, co 

jsem přes den nestihla.  Mám asi milion nápadů, které bych chtěla 

zrealizovat…třeba v důchodu...? 

 



 

Experimentuješ? 

Ráda! Baví mě vymýšlet věci, na které není návod. Například ušít 
podobiznu, vlastní střihy šatů nebo taky ten ornát.  Nebavilo by mě šít 

dvacet stejných kabelek. 

 

Každou středu dopoledne se maminky s dětmi schází na faře 
k společnému programu a modlitbě, jak k tomu došlo? 

Měla jsem potřebu být v kontaktu s věřícími maminkami kvůli sobě 
i dětem. Oslovila jsem některé maminky v kostele, jestli by o to stály 

a přišlo mi, že nejsou překvapené. Vypadalo to spíš, že nápad mělo více 
z nás stejný, jen to vyslovit. 

 

Jaký je program 

a jak to šlape? Jde 
to dohromady, 

starost o děti 

a modlitba? 

Upřímně řečeno, dva 

měsíce jsem tam 
s dětmi nebyla. 

Rekonstrukce domu 

a stěhování nás 
ochromilo. Mám ale 

ze setkávání radost. 

Pokaždé se na sebe 
těšíme, mohly 

bychom si povídat 

dlouhé hodiny. 
Modlitba s dětmi je poněkud náročnější, ale i tam se suneme kupředu. Já 

jen doufám, že to pojede dál, i když častěji bez nás. 

 

Jak vaše děti snášejí změnu bydliště? 

Děti jsou skvělé. Kde je maminka a tatínek, tam je doma. 

 

Úštěk není daleko, ale bude se nám stýskat. Budete nás 
navštěvovat? 

Věřím, že alespoň občas ano. Za těch pár let jste nám mnozí z vás 
přirostli k srdci. A taky doufám, že zavítáte vy k nám! Jste srdečně zváni! 

 

 

Jan Horák 

 



CO BUDE 

 

ZAČÍNÁ NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI 
S novým školním rokem se opět rozeběhne setkávání dětí s katechezí 

a výukou náboženství. Přihlášky jsou k dispozici v kostele a v klubu, 

prosíme vyplňte je co nejdříve a odevzejdte někomu z farního týmu. 
Poprvé se sejdeme v pátek 7. 10. v 15.30 i s rodiči, rozdělíme se podle 

věku do skupin, pomodlíme se a pohrajeme si. 

 
 

PRAVIDELNÉ SETKÁVÁNÍ MAMINEK S DĚTMI 

začne od čtvrtka 8. 9. a bude probíhat každých 14 dní, pokud se 

maminky průběžně nedohodnou jinak. Začíná se v 10.00 na faře, na 

programu je společná modlitba v kapli, program pro děti, povídání o tom, 

co život přinese, viděno očima víry. Pravidelná účast není nezbytná, náplň 
se bude měnit a vyvíjet podle potřeb maminek i dětí.  Kontaktní osobou je 

pro letošní rok Denisa Ondráčková. 

 
 

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ – mládež / dospělí 

S podzimem bychom rádi otevřeli nové skupiny přípravy na biřmování. 
Jednu pro dospělé, které by biřmování čekalo o Letnicích 2017, jednu pro 

mládež, která bude mířit na Letnice 2018. Pokud se vás příprava na tuto 

svátost týká nebo o ní jen teoreticky či vzdáleně uvažujete, dejte o sobě 
do konce září vědět. Budeme rádi, když pozvání pošlete dál mezi své 

známé. Časy setkávání nastavíme podle možností přihlášených.    

 
 

POUTNICKÉ KAFÉ 

Zdá se mi, že je letos farnost plná poutníků. Někdo zmínil Lurdy, někdo 
Krakov, někdo Assisi, někdo rakouské kláštery, Kladsko... a mládež zbrojí 

na Řím. Možná také patříte k těm, kdo se v létě vydali na pouť, ať už do 

zahraničí nebo jen někam za kopec.  Možná jste svou dovolenou trochu 

nakazili poutnickým duchem. Možná by vás zajímalo, kde byli ostatní 

a rádi si poslechli, jaké to kde je, kam se vypravit a co se tam dá zažít. 

Pojďme říjnovou farní kávu v neděli 9. 10. věnovat našim poutnickým 
zkušenostem. Vezměte po mši do klubu fotky, obrázky, vzpomínky, 

neformálně si popovídáme, zavzpomínáme na léto, natěšíme se na další 

a podělíme se. Přijdete? 
 

 

OVOCE Z KLÁŠTERNÍ ZAHRADY JE K DISPOZICI 
Jabloně a švestky zase urodily víc, než dokážeme zpracovat. Přijďte si pro 

svou dávku bio ovoce, ať nepropadne zmaru. Můžete přijít kdykoli 
v otvíracích hodinách Klášterního klubu, barman vás pustí do 

zahrady. 

zh 
 



 
POUŤ O SVÁTKU NAROZENÍ PANNY MARIE 2016 – NEDĚLE 11. 9. 

 

Radostnou událostí na začátku září je tradičně svátek Narození 
Panny Marie, kterému je náš kostel zasvěcen, a s ním spojená pouť. Vloni 

jsme v rámci pouti otvírali a žehnali Klášterní klub. Letos bychom se při 

oslavě chtěli zaměřit na klášterní zahradu a na možnosti jejího otevření 
a zpřístupnění jak nám, farníkům, tak veřejnosti.  

 

Před časem vznikla myšlenka Ekocentra Zvonice: zahradního 
prostoru se samostatným vstupem, který by byl v pravidelných časech 

otevřený a nabízel možnost pobytu v zeleni uprostřed města, kde by se 

ale také konaly vzdělávací programy pro rodiny s dětmi zaměřené právě 

na soužití člověka s přírodou. Program letošní pouti je proto nastaven tak, 

že po slavnostní mši s hudbou Claudia Monteverdiho (a po kávě v klubu) 

všechny srdečně zveme na odpolední/podvečerní grilování a posezení 
právě v horní části zahrady u zvonice, kde u opečených dobrot 

a podřipského piva můžeme mluvit o všem možném, a také právě 

o budoucnosti zahrady. Přijďte slavit, snít a plánovat! Děti a přátele 
s sebou! 

 

 
CO JE EKOCENTRUM ZVONICE?  

ZAHRADA PRO ČLOVĚKA A PŘÍRODU 

 
Chceme zpřístupnit a nabídnout 

k užívání horní část klášterní 

zahrady kolem zvonice, která 
by měla sloužit především 

rodinám s dětmi, školám, 
skupinám… a postupem času 

fungovat jako samostatné 

Ekocentrum Zvonice. Cílem je 
vytvořit zahradní prostor 

s pravidelnou otvírací dobou 

a vzdělávacími programy pro 
děti i dospělé, kde se budeme 

nejen společně starat o stromy, 

rostliny a zvířata, setkávat se 
na krásném místě pod věží a 

nad klášterem a vést děti ke 

spolupráci a ke kontaktu 
s přírodou, ale především se učit, co s čím v přírodě souvisí a jak co 

funguje. Ekocentrum vzniká ve spolupráci s ekology, biology a pedagogy. 

Budeme se snažit získat grantovou podporu, ale spoléháme také na 
dobrovolnickou práci příznivců. Přijďte se zapojit nápadem, lopatou, nebo 

jen zájmem. 

 
Facebook/EkocentrumZvonice 



 
 

PROGRAM POUTI 
 

 
SOBOTA 10. 9.  

 

19.00 první nešpory ze svátku Narození Panny Marie 
 

 

NEDĚLE 11. 9. 
 

8.00  ranní chvály 

 
9.00  slavnostní mše sv. s hudbou Claudia Monteverdiho (Messa 

a 4 voci da capella, na varhany hraje Kryštof Zuska, diriguje 

Alžběta Kyjovská) 
 

10.00 farní káva v klubu, koláče vítány 

 
 

16.00  zahájení oslavy na zahradě u zvonice, prezentace budoucího 

ekocentra 
 

16.15  vokální renesanční polyfonie v zahradě 

 
16.30  eko grilovačka – opékáme pstruhy, zeleninové špízy a sýry 

z lokálních zdrojů. Možno přinést si vlastní dobroty určené 

k opékání. Podřipský rodinný minipivovar točí pivo a smaží 
bramboráky. 

 

výtvarná dílna – vytváříme plán ideální zahrady a malujeme ho na 
plátěné tašky, které potom hrdě a ekologicky nosíme 

 

bylinková dílna – chutě, vůně, limonády... 
 

17.30  výstup na zvonici a její prohlídka, pohled na zahradu 

z nadhledu, společné zvonění 
 

17.45  brainstorming, neformální povídání v kruhu těch, koho 
budoucnost ekocentra zajímá a chtějí být její součástí 

 

 
Vstup ulicí U Zvonice, od kostela ul. Komenského vzhůru a dvakrát vlevo. 

 

WC a káva jsou k dispozici v Klášterním klubu. 
 

 

 



 
ZAŽÍT ROUDNICI JINAK 

 

V sobotu 24. 9. se podruhé uskuteční akce Zažít Roudnici jinak, která cílí 
na podporu sousedského a komunitního života v našem městě a která do 

ulic vytáhne kulturu, sport, vzdělávání, pikniky, dílny, koncerty, čtení, 

pohyb.... a snad také obyvatele. Chceme se k iniciativě, která je nám 
mentálně blízká a v jejíž velký smysl věříme, připojit a veřejnosti 

představit Klášterní klub a Ekocentrum Zvonice. Klub i zahrada budou celý 

den otevřené a připravené vítat hosty. Uvítáme nápady, jakým způsobem 
je k nám během akce zvát, uvítáme pomocníky i ty, kteří se prostě jenom 

zastaví cestou kolem. 

zh 

 

ROUDNICKÁ FARNÍ CHARITA BUDE SLAVIT 

 

V letošním roce roudnická farní charita slaví kulaté výročí – 

20 let od svého založení. K tomuto jubileu chystáme menší 

oslavu. Do Roudnice n. L. přijede na naše pozvání pražský 

arcibiskup kardinál Dominik Duka a ve středu 5. října od 

11.00 hodin v našem kostele Narození Panny Marie bude 

sloužit mši svatou.  

 

Po jejím ukončení se zúčastní akce, která připomene 20 let působení 

charity na Podřipsku. Slavnost proběhne v historických ambitech bývalého 

augustiniánského kláštera v Roudnici n. L. Prostřednictvím fotek, záznamů 

a vzpomínek těch, kteří stáli u zrodu a budovali naši organizaci, chceme 

zrekapitulovat uplynulých 20 let. Na akci jsou pozváni i bývalí kněží 

a jáhni z naší farnosti, kteří zde během těchto let působili a charitě 

pomáhali. Pro hosty je připraveno chutné občerstvení a krátké vystoupení 

klientů našich zařízení.  

Přijměte naše pozvání na charitní oslavu a nepromarněte příležitost 

se s námi po delší době opět setkat.  

 

Marcela Lysáčková  

Farní charita Roudnice n. L. 

.  



 



DĚTI   



PROGRAM   

 

Čt 8. 9. * Narození Panny Marie – mše sv. 18.00 v Roudnici 

v kostele. Dopoledne první zářijové setkání maminek 

So 10. 9.  * Dny evropského kulturního dědictví – otevřené památky 

Ne 11. 9. * Pouť + Eko grilovačka v budoucím ekocentru, 16.00 

u zvonice, vstup ulicí U Zvonice 

St 14. 9. * Povýšení sv. Kříže - mše sv. 18.00 v Roudnici v kostele  

Pá 16. 9. * Sv. Ludmila – mše sv. 18.00 v Roudnici v kostele 

Ne 18. 9. * Pouť ve Ctiněvsi – mše sv. v 16.00 

So 24. 9. * Zažít Roudnici jinak 

St 28. 9. * Sv. Václav - mše sv. 18.00 v Roudnici v kostele 

Čt 29. 9. * Sv. archandělé - mše sv. 18.00 v Roudnici v kostele 

So 1. 10. * Svatováclavská veselice v Bechlíně 

St 5. 10. * 20. výročí farní charity, mše v Roudnici v kostele v 11.00, 

po ní setkání v ambitech 

Pá 7. 10. * Zahájení výuky náboženství – 15.30 v kapli 

 

Každou neděli v 19.00 se koná adorace Nejsvětější svátosti. 

Ve středu v 17.30 se setkává Legio Mariae. 

Každý druhý čtvrtek od 10.00 se scházejí maminky s dětmi.  

 

 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  

http://www.farnostroudnice.cz/o-nas/farni-zpravy/

