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ÚVODNÍK
Přátelé farníci a všichni čtenáři,
v prosincovém čísle našich Zpráv jsem Vám poskytl k přečtení otevřený dopis
určený vedení města Roudnice nad Labem. Odpovědí na něj bylo pozvání na
zasedání městské rady ve středu 25. ledna. V určený čas jsem se dostavil na
radnici ještě spolu se stavebním technikem panem Martinem Ludvíkem a paní Marií
Arazimovou, členkou ekonomické rady farnosti.
V pozvánce nebyl upřesněn formát setkání. Uvedeno je v ní, že členové rady
města se seznámili s mým dopisem na jednání rady města v měsíci prosinci 2016
a opětovně jej projednali 11. ledna 2017 a usnesli se pozvat mne na jednání příští.
Očekával jsem tedy doplňující a ujasňující otázky členů rady k tématům obsaženým
v dopisu a vyjádření jejich stanoviska.
Po přivítání mi bylo uděleno slovo. Avšak nebylo mi příliš jasné, za jakým
účelem. Pokusil jsem se tedy sdělit skutečnost, že těžko bych se nyní mohl vyjádřit
přesněji než v dopisu, který již předem dostali radní od pana starosty k dispozici.
Vysvětlil jsem dále motivaci k napsání dopisu zhruba následujícím způsobem: Je
běžné a přirozené orientovat se méně či třeba i vůbec v oblastech a oborech
nepatřících k našim odbornostem a zájmům. Proto nabízím dopis jako pomoc
k porozumění životu naší farnosti a úkolům a pracím, které je v ní třeba zastat.
Jako otevřený může dopis tuto službu poskytnout i širší veřejnosti. Zvolená forma
otevřeného dopisu tedy není nikterak zamýšlena jako způsob nátlaku, ale jako
vhodná příležitost k rozšíření informovanosti. Tomu odpovídá i náš postoj
nedomáhání se pomoci města v našich potřebách přesvědčováním či snad dokonce
vynucováním. Město samo si musí určovat, jaký nám přisoudí význam a užitečnost
a zda a jakou měrou naši činnost, a především opravy historických objektů podpoří.
S panem stavebním technikem jsme popsali rozsah nedávno prováděných
a zamýšlených stavebních a restaurátorských prací v areálu proboštství.
Pan starosta Vladimír Urban vyzdvihl některé příklady naší spolupráce
s městem v různých oblastech a připomenul vybraná témata z obsahu dopisu.
Uznal, že město přispívá na opravy kostela Narození Panny Marie jenom nevelkou
částkou a vyjádřil podporu naší žádosti o příspěvek z rozpočtu města na provedení
další etapy restaurátorských prací na kamenných prvcích exteriéru chrámu.
Poznamenal, že město se stará o historické objekty náležející do městského
majetku a letos samo podává žádost o příspěvek z Programu regenerace městských
památkových zón. Do tohoto programu se potom vedle farnosti a města hlásí také
vlastníci památkově chráněných domů. O tom, kdo ze žadatelů bude pro rok 2017
do programu zařazen, zatím vedení města nerozhodlo.
Pan místostarosta František Padělek se zeptal na průběh hledání řešení
odvozu zeminy odkopané od soklu kostela na pozemku města. Poslal totiž na místo

posádku městských služeb, ale tehdy byl již pozemek našimi silami uklizen.
Nikdo jiný ze členů rady města nepoložil žádnou otázku ani nepronesl žádné
konstatování. Poděkoval jsem za pozvání a věnovanou pozornost a rozloučil se.
Tím se pro tentokrát loučím i s Vámi čtenáři a dávám prostor dalším tématům
zpracovaným jinými psavci a též nezbytné Pucince ze širší skupiny savci.
Váš
Martin Brousil

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI
s o. Janem Pořízem OCD z kláštera bosých karmelitánů ve Slaném

*
„SETKÁNÍ CESTOU DO JERICHA“
V jakých životních situacích a v jakých osobách se setkáváme s Ježíšem?
A jak na to reagujeme?

sobota 4. 3. 2017
–

8.30

ranní chvály

–

10:00

1. přednáška

–

přestávka na oběd, bude též otevřen Klášterní klub. V mezičase je prostor
pro diskusi, možnost sjednat si duchovní rozhovor, svátost smíření...

–

15:30

2. přednáška

–

17.00

zpívané latinské nešpory z 1. postní neděle

–

18:00

mše sv., celebruje o. Jan Poříz

KDO JE KDO
Martin Ludvík dělá stavebního
technika pro Podřipský vikariát.
Svou kancelář má na roudnické faře.
S největší pravděpodobností to
bude vždy on, kdo vám otevře
dveře, když zazvoníte ve všední den
na zvonek.
Jak
děláte?

dlouho

už

tuto

práci

V listopadu to bylo dvacet let, co jsem
nastoupil. V Praze mě přijímal pan
generální vikář biskup Škarvada. Řekl mi tenkrát: „Máte široká ramena, tak to
unesete.“ Od starších kolegů jsem věděl, že stavební technik vydrží
v zaměstnání zhruba pět let. Dnes už ten průtok není takový, ale i tak jsem
vlastně jeden ze služebně nejstarších techniků v arcidiecézi.
Jak jste se k tomu dostal?
Končil jsem zaměstnání u Povodí a v té době jsem se potkal s Karolínou
Pohořalou, která tu končila jako stavební technik – po dvou a půl letech – tak
jsem se jí zeptal, jestli by bylo možné nastoupit na její místo. Páter Jan Svoboda
mi napsal doporučení. Ani neproběhl žádný konkurz. V té době jsem byl asi
jediný, kdo se na to místo hlásil. A tak jsem se stal stavebním technikem pro
vikariát.
Vikariát, to znamená kolik staveb?
Vikariát to je část Roudnicka, Neratovicko, Kralupsko, Budyňsko a Velvarsko, asi
padesát staveb, ale patří k tomu i třeba jednotlivé menší stavby ve větších
areálech.
A vaše práce spočívá v tom, že sledujete stav těch budov?
Průběžně projíždím vikariát, dívám se, jak si která stavba stojí, nějaké menší
věci si odstraňuju sám, sleduju, jestli nejsou někde rozbitá vrata nebo dveře do
kostela, jestli někde nezatéká voda, jak je na tom krytina. Třeba bobrovku
můžu opravit sám, ale když je tam prejza, tak na to musím zavolat firmu. A pak
je také nutné zajišťovat finance na opravy. Z dotací, programů nebo
svépomocného fondu. Být styčným důstojníkem mezi knězi a úředníky na všech
pozicích, od obcí až po ministerstva. Oslovit firmy, které práce provedou,
sjednat smlouvy, nechat si je potvrdit na arcibiskupství, sledovat, jestli práce
probíhá v pořádku, převzít práci a zpětně vyúčtovat.
Na kostele Narození Panny Marie probíhají nějaké práce téměř neustále.
Jaký je jeho současný stav? Má zásadní potíže, nebo je celkem
v pořádku?
Takhle velký kostel nebude nikdy v pořádku. To je pořád dokola. Na jedné straně
skončíte a na druhé můžete zase začít. Teď je největší problém s korunní římsou
(římsa oddělující fasádu od střechy). Zrovna jsme podali žádosti, mimo jiné i na
krajský úřad do Ústí, tak uvidíme, jestli nám na to nějaké finance poskytnou.

Bude to oprava asi za dva milióny, tak předpokládám, že se to bude dělat na
etapy. Jinak do budoucna bude třeba opravit celou fasádu kostela, udělat nové
střechy i s krovy nad klášterem, kde by měla být bobrovka nebo prejza. To
záleží na tom, jak se dohodneme s památkáři.
Jaká je šance, že se to v blízké budoucnosti začne uskutečňovat?
Uskutečňujeme to, na co jsou peníze. Teď je hlavní ta korunní římsa. Další
práce, aby se kostel zajistil proti chátrání, to je otázka tak dvaceti třiceti
miliónů. Ono to samozřejmě bude chátrat pořád a pořád bude práce. Dříve
u každé velké stavby fungovala také stavební huť, která se o ni průběžně
starala. U malých kostelíků je to jednodušší, lze udělat jednu generální opravu.
Teď jsme třeba po šesti letech dokončili kostel Sv. Matouše ve Ctiněvsi.
Dobrý tip na výlet. Odkud vlastně pocházíte?
Narodil jsem se v Semilech, vyrůstal na Vlkavě a v Košátkách na
Mladoboleslavsku. Pak jsem bydlel v Hoříně a teď v Cítově na faře. V mládí jsem
ještě stihl tři roky skautovat, dokonce jsem chodil do katolického skautu, což byl
problém pro bolševika, takže nás po normalizaci brzy rozehnali. Oddíl vedl můj
otec, byl to varhaník a s páterem Štiplem objížděl kostely v okolí. Já jsem jezdil
často jako ministrant s nimi. Na malého kluka to byl docela záběr, zvlášť v zimě.
Také jsme chodili do náboženství, čímž jsme dráždili ředitele v Byšicích. Byl to
kovaný soudruh a dělalo mu to špatný profil. Zajímavé třeba bylo, že v Krbech
chodil do kostela předseda národního výboru a komunisti vůbec a zpívali
mariánské písně na kůru. A když byl nějaký pohřeb, tak chtěli, aby to bylo
s plnou parádou: průvod, kříž, svíčky, plačky... My jsme s bratrancem byli takoví
profesionální ministranti, tak předseda vždycky zavolal řediteli do školy do
Byšic, aby nás uvolnil z vyučování. Ten si netroufl odporovat, tak jsme skočili na
kola a ujížděli ministrovat do Krb, a ještě jsme dostali pětadvacet korun.
A po základce?
Předem nám řekli, že nemá cenu, abychom usilovali o nějaké lepší školy. Po
základní škole jsem šel na učňák na obor vodař. Pak jsem chtěl jít dál na
střední, ale to nevyšlo, tak jsem šel na vojnu.
Vodařská průprava asi byla docela k užitku, když spousta objektů, které
teď spravujete, stojí v zátopové zóně.
Po záplavách v roce 2002 jsem si užil. Osmdesát procent zatopených objektů
v arcidiecézi bylo v Podřipském vikariátu. Ta následující léta byla ta
nejnáročnější, co jsem zažil.
V Cítově bydlíte s rodinou vlastně také v jednom z objektů, které
spravujete.
Ano, byla to nabídka od pátera Svobody. Nabízel nám to dlouho, nám chvíli
trvalo, než jsme se na přesun připravili. Vyrostly tam skoro všechny naše děti.
Čtyři dcery a syn. Teď už tam jsme přes dvacet let.
Děkuji a přeji co nejméně katastrof a co nejvíce zdravých fasád.
Jan Horák

CO BYLO
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – REKAPITULACE REKORDU

Milí farníci,
letošní tříkrálová sbírka je už za námi - konala již posedmnácté a její letošní
výsledek je nejlepší v historii, nejenom u nás na Podřipsku, ale také v rámci celé
republiky. Do akce se zapojilo přes šedesát tisíc dobrovolníků, zejména dětí ze
školek, škol, farností, či skautských oddílů, kteří koledovali s téměř 22 tisíci
pokladničkami a do nich vybrali 100 422 897 Kč (z toho 1 220 085 Kč tvoří výnos
dárcovských SMS zaslaných během Tříkrálového koncertu), čímž překonali o 3 mil.
Kč sbírku z minulého roku. U nás na Podřipsku a Budyňsku se do koledování
zapojilo
78
koledníků
a
do
70
kasiček
vybralo
177
622
Kč.
V rámci pražské arcidiecéze se do 1 584 kasiček podařilo vykoledovat rovněž
rekordní částku 6 020 522 Kč a my jsme se umístili opět na nádherném 3. místě –
největší výtěžek má tradičně Arcidiecézní charita Praha (3 168 489 Kč), za ní
následuje FCH Vlašim (448 529 Kč) a pak je FCH Roudnice n.L. (177 622 Kč).
Rozdělení sbírky má přesná a neměnná pravidla - dvě třetiny (65 %) obnosu
zůstanou v regionu, kde byly vykoledovány, a podpoří projekty místní charity,
dalších 15 % výnosu sbírky připadne na projekty diecézních charit, 10 % výnosu
sbírky je věnováno na humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci v zahraničí
(např. na podporu domácí péče v Moldavsku; z výtěžku je rovněž sestaven krizový
fond pro řešení nenadálých humanitárních krizí), 5 %
výnosu sbírky na
podporu projektů Charity Česká republika a zbylých 5 % výnosu pokryje v souladu
se
zákonem
režii
sbírky.
Získané prostředky využije roudnická charita na realizaci oprav azylového
domu pro ženy a matky v Roudnici n.L., zajištění provozu charitního šatníku
a psychologické poradny.
Náš obrovský dík patří všem farníkům - dobrovolníkům, kteří se zapojili do
tříkrálové sbírky i letos ve velmi silném obsazení: fungovali jako vedoucí skupinek,
koledníci, či nepostradatelné zázemí na charitě a především díky nim se podařilo
dosáhnout tak výborného výsledku - byli obětaví a stateční, nezalekli se mrazivého
počasí, nepodlehli chřipce a nachlazení.
Jmenovitě chceme poděkovat dobrovolníkům - Jitce Kirschnerové, Jiřině
Šustrové, Marušce Krejčové, Janovi Hejdukovi, Báře Matiášové, Jiřímu Samkovi,
Ludmile Sedláčkové, Michaele, Tereze, Jiřímu a Martinovi Pětníkovým, Beátě
Lysáčkové dále koledníkům - Tomáši Petrákovi, Jiřímu Krejčímu, Stanislavu
Lysáčkovi, Matějovi, Kristýně a Verunce Doleželovým, Tomáši a Pavlínce Laubovým,
Anně, Báře a Vojtovi Štorovým, Péťovi Francovi, Petru a Tobiáši Sedláčkovým,
Hugovi a Áně Pohořalým, Agátě Lysáčkové, Petře Rališové, Diance, Toníkovi
a Přemečkovi Randákovým, Zdislavě Svobodové, Theovi a Nině Alasseurovým,
Mikimu a Valíkovi Novákovým a Františku Jínkovi. Pokud jsme snad někoho
opomněli, omlouváme se. Děkujeme i P. Martinovi Brousilovi, který naším
koledníkům požehnal na Karlově náměstí a doprovázel je svou modlitbou.
V neposlední řadě chceme poděkovat i vám, štědří dárci, důvěřujete církvi,
důvěřujete charitě, a z toho máme radost!
Marcela Lysáčková
Farní charita Roudnice nad Labem

CO BUDE
PŘEDPREMIÉRA POHÁDKY EXKLUZIVNĚ PRO ROUDNICKOU FARNOST
Tučňáci. Neděle 19. 2. 2017 po mši (cca 10.30) na proboštství v síni.
Pohádka o třech tučňácích, o Noemově arše
a o tom, že Pánaboha si můžeme představovat
jak chceme, ale do kufru se nacpat nedá.
„Žirafy dostaly mořskou nemoc a visí krkem přes
zábradlí, datli dělají do lodi díry, páv roztáhl ocas a
utiskuje ostatní zvířata a Noe se zavřel v kajutě a s
nikým se nebaví...“
Hraje Jan Horák, režie a dramaturgie Zuzana
Horáková, délka cca 60min. Na motivy publikace
Ulrich Hub: Na arše v šest (Petrinum, 2015).
„Jsou dobří tučňáci a jsou špatní tučňáci a já jsem prostě špatný tučňák. To se
prostě nedá nic dělat! A kromě toho to není vina, protože takového mě stvořil
Bůh.“
Příběh o třech tučňácích, kteří se s prvními kapkami potopy snaží nalodit
na Noemovu archu, hraje Jan Horák, autor hojně hrané one-man show o sv.
Františkovi z Assisi „František blázen“, a navazuje v něm na poetiku
vyprávěcího, pohybového a rytmického divadla jednoho herce. Tučňáci během
plavby řeší otázku, kdo je Bůh, jak moc je pomstychtivý, je-li víc muž nebo věc,
a jestli jsme si ho náhodou jenom nevymysleli, abychom měli čím strašit
kamarády. Příběh klade spoustu otázek, ale nenabízí hotové odpovědi
a Pánaboha i potopu světa nechává zahalené tajemstvím, slibuje však zachování
rodu lidí i tučňáků. Pohádka je vhodná pro dospělé i děti, nejlépe společně.
Zuzana Horáková
MASOPUSTNÍ VESELÍ OPĚT ZACHVÁTÍ ROUDNICI
Zveme vás na 8. ročník Masopustu, který ovládne naše město již tradičně na
masopustní úterý 28. února. Program začne v 16.00 dobýváním husitské fary na
Husově náměstí. Jsme hrdí na to, že roudnický masopust je čistě záležitostí
místních obyvatel a že se k nám organizátorům přidává stále více roudnických
nadšenců, kteří jsou ochotní vyrobit si vlastní maškaru a připojit se k jednomu
z největších masopustních průvodů v Severních Čechách. Osmý ročník
masopustu se ponese ve znamení 850. výročí první zmínky o Roudnici v českých
písemných pramenech. Masopustní veselici díky tomu navštíví zástupci české
šlechty, římskokatolické i husitské církve a dalších stavů i osobností spjatých
s historií našeho města. Těšit se můžete na zabijačkovou kuchyni, klaunská
vystoupení i masopustní muziku. V roli Smrťáka vás již tradičně bude
masopustní veselicí provázet Jan Horák. Masopustní masku si můžete vyrobit
sami doma, nebo přímo v den Masopustu přijít o půl druhé do roudnické
knihovny a nechat si ji namalovat rovnou na obličej. Masopustní škrabošky bude
také možné zakoupit na začátku průvodu přímo na Husově náměstí.
Lenka Selčanová a Jan Horák

DĚTI

...kreslí Klára Janošová

PROGRAM
...ohlášky, které si nemusíte zapamatovat

Ne

5. 2.

mše sv. na Řípu, 15.00

Pá

10. 2.

Jarní prázdniny = není náboženství pro děti

Ne

19. 2.

Tučňáci – předpremiéra pohádky, 10.30 na proboštství

Út

28. 2.

Roudnický masopust

St

1. 3.

POPELEČNÍ STŘEDA, začátek postní doby, mše sv.
v Roudnici v 18.00 v kostele

So

4. 3.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA „Setkání cestou do Jericha“

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.

VŠIMLI JSTE SI, ŽE...
v Katolickém týdenníku vyšla fotka s námi, jak pálíme na zahradě vánoční
stromky? :-) Redakce nás oslovila, že ji zimní oheň zaujal na našich webových
stránkách a že se máme pro týdeník vyfotit. Díky proto všem statečným, kdo se
mnou focení ve tmě, zimě a spěchu podstoupili. Stejně nám tu krásně
nasvícenou zvonici ořízli... (Ale oheň byl moc příjemný. Už aby bylo v Ekocentru
jaro...)
Zuzana Horáková

*

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

