zprávy
roudnické farnosti
26. číslo – duben 2017
ÚVODNÍK: VZPOMÍNKA NA PANA KARDINÁLA VLKA
Na svatořečení bl. Anežky Přemyslovny v Římě 12. 11. 1989
Arcibiskupství pražské zařídilo a vypravilo několik autobusů. Díky panu
děkanovi Bradnovi – budyňskému farářovi – se podařilo zajistit jeden
autobus pro jeho a roudnické farníky, mezi nimiž jsem byla i já.
Ve čtvrtek 9. 11. v 17.30 jsme nastoupili do autobusu na cestu asi
1450km směr Řím na náměstí v Roudnici n/L. Nastoupili s námi i 3 kněží,
mezi nimi náš pan farář Bohumil Kolář, který nás informoval, že cestou na
jihu Čech k nám ještě přistoupí jeden venkovský pan farář, kterého jsme
neznali. Jak řekl, tak se stalo. Nad ránem jsme měli první zastávku
v klášteře v Klagenfurtu, kde nám sestřičky (bylo jich tam 33 a pečovaly
asi o 1000 dětí) poskytly možnost ranní toalety. Po té byla mše sv., kterou
celebroval náš neznámý venkovský pan farář. Mši sloužil dvojjazyčně, aby
i rakouské sestřičky rozuměly. Po vydatné snídani, kterou nám sestřičky
připravily, jsme se vydali na hraniční přechod Villach a do Benátek.
V sobotu jsme pokračovali směrem Bologna a Řím, kam jsme dorazili
v poledních hodinách. Po ubytování ve školní budově v místě letního sídla
papežů jsme se vydali na autobusovou prohlídku Římem. Cestou nás ten
venkovský pan farář informoval o všech místech, budovách, kostelích atd.
Velice podrobně, perfektně. V neděli 12. 11. jsme po přísné bezpečnostní
prohlídce vstoupili do chrámu sv. Petra k účasti na slavnosti svatořečení
bl. Anežky. Odpoledne opět prohlídka kostelů, Koloseum atd. a v 17 hod
účast v bazilice Dvanácti apoštolů na slavné poutní mši ke cti sv. Anežky.
Náš venkovský pan farář nám v autobuse překládal články o svatořečení
a o všem důležitém, co o nás a naší republice Italové psali. Obdivovali
jsme ho, že všechno zná, umí italsky, německy a vyzná se v Římě.
V pondělí dopoledne bylo přijetí Slovanů u Sv. Otce, které se konalo
v aule Pavla VI. Cestou v autobuse nás náš pan farář poučoval, jak máme
při vstupu do auly zaujmout místa. Říkal, že uprostřed auly vede takový
tunýlek, kterým Sv. Otec přichází, tedy abychom se usadili co nejblíže
k němu. Měl pravdu. Skutečně kolem nás procházeli pan kardinál
Tomášek i Svatý Otec. S každým se pozdravili podáním ruky, což byl
neskutečný zážitek. Zde také ve svém projevu pronesl pro nás dosud
neznámý páter Halík, že se traduje, že u nás nastane svoboda po
svatořečení bl. Anežky České. To jsme netušili, že se tato předpověď
naplní za několik dní.
Odpoledne jsme jeli do baziliky sv. Pavla za hradbami, kde se konala
mše sv. na poděkování a rozloučení. Cestou nám opět náš průvodce –
venkovský pan farář – ukázal kapličku, ve které se naposled setkali
a rozloučili sv. Pavel a sv. Petr, než odešli na druhou stranu Říma a své

životy ukončili tragickou smrtí. Italští fotografové pověsili na provázek
kolem baziliky fotografie z odpoledního setkání v aule Pavla VI. Přišel za
mnou náš pan farář, jestli vím, že jsem na jedné fotce. Nevěděla jsem
o ní. Ptal se, jestli o ni mám zájem. Namítla jsem, že si ji neumím
obstarat, neumím řeč. Ptal se, jestli mám 50 dolarů, že mi to zařídí. Díky
tomu, že za nás zaplatili 40 dolarů za ubytování němečtí biskupové
a peníze nám byly vráceny, měla jsem u sebe požadovanou částku (tehdy
jsme totiž měli povoleno vyvézt s sebou jen 500Kčs.) Asi za dva měsíce
po návratu domů mně skutečně byla doručena větší barevná fotka, kde
jsem společně s Ervínem, panem kardinálem Tomáškem a Sv. Otcem
Janem Pavlem II.
Po celou dobu pobytu nám budoucí pan kardinál Vlk vyprávěl tak,
jak ho všichni známe. Jen jsme tehdy nevěděli, jak vzácný člověk nás
doprovází. Děkuji Pánu Bohu za něj i za to, že jsem s ním prožila několik
krásných dní.
Marie Krejčová

CO BYLO
VZNIKÁ NOVÁ PODLAHA V MÍSTNOSTI ZA KLUBEM
V sobotu 1. 4. jsme
se sešli, abychom
položili rošt a prkna
do místnosti vedle
klubu, aby se tak
zpříjemnil
průchod
do
kláštera
a abychom vytvořili
nový prostor, který
bude
sloužit
farnosti.
Na
brigádu
bylo
ohlášeno tolik lidí,
že jsem měl strach, že se tam ani nevejdeme. Nakonec dorazilo jenom
pár, ostatní to asi vzali jako apríl. Rád bych poděkoval Radimu
Svobodovi, Robertovi Laubemu, Vašíkovi Veselému (jehož pomoc
byla i přes jeho mládí velice platná) a především Mirkovi Brůnovi (ty,
kteří ho neznají, odkazuji na 12. číslo Zpráv – leden 2016), který tam se
mnou vydržel celý den až do noci. V tak malém počtu se nám nepodařilo
podlahu dodělat celou, ale věřím, že v okamžiku, kdy v neděli vezmete do
rukou tento výtisk, bude již práce dokončena. Tak neváhejte a cestou
z kostela do nového prostoru nahlédněte a na novou podlahu si šlápněte.
Jan Horák

KDO JE KDO
O velikonoční vigilii se z vody a z Ducha narodí dvě dámy - a rozhodně
stojí za to je znát. Poprosili jsme je o „slovníková hesla“ o sobě.
MARIANA ALASSEUR
Umělkyně na volné
noze a matka dvou
dětí,
vyučuji
kurzy
malování a kreslení
pro děti i dospělé.
V roce 2010 jsem
měla
výstavu
Říp
v GMU
v
Roudnici,
spolu s Evou Brodskou
jsem
členkou
Umělecké besedy. K
Bohu mě provázela
cesta klikatá už od
útlého
dětství,
okolnostmi,
přáteli
i časem zhmotněná ke
křtu až v Roudnici před mými 40. narozeninami - nebo k nim :-)
EVA LEBROVÁ
Učitelka
angličtiny
a zeměpisu,
v současné
době
pracuji v mateřské
školce v Dobříni. Mám
tři
děti
–
dvě
dcery a syna.
S manželem a dětmi
rádi
lyžujeme,
jezdíme
na
kole
a chodíme po kopcích
Českého
Středohoří.
Relax a odreagování
jsou
pro
mě
procházky se psem
a cvičení sebeobrany.
Důležité místo v mém
životě má i hudba, hrála jsem na příčnou flétnu a občas si s dětmi společně
zahrajeme. Přípravu ke křtu jsem zahájila před rokem a půl, mojí průvodkyní,
katechetkou je Zuzana Horáková. Na začátku jsem byla velmi nejistá
a nervózní, nepasovala jsem do skupiny, která se již na křest připravovala delší
dobu. Postupem času se vytvořila nová skupina - 4 úžasné Ženy - osobnosti,
každá jiná. Z průvodkyně Zuzany bude moje kmotra. Blíží se svátost přijetí křtu,
probíhají skrutinia, při kterých se za nás v neděli modlíte. Je to pro mě velmi
krásný a silný zážitek. Děkuji.

HISTORIE
O KAPLIČCE - SENTIMENTÁLNÍ ESEJ
Moje máma je už velká holka. I já
jsem už velký kluk a mám dávno
taky děti. Dlouho a často chodím
nebo jezdím přes Čepel směrem
na Kleneč. I má matka tudy
chodila, se mnou v proutěném
kočárku, na starou silnici. To tu byl
ještě klid, sotva dvě auta denně.
Říkala mi to nedávno. Mluvil jsem
s ní o nenápadné kapličce. Stojí
u křižovatky
ulice
Ke
Klenči,
čerstvě a s pokorou pojmenované
podle
návrhu
staronového
usedlíka, mého kamaráda Šlupky,
a původní serpentinové cesty
z Hracholusk k císařské cestě, nynější výpadovce na Prahu. Sloupová
kaplička
se
sochou
Ježíše
Krista
ve
výklenku,
zbičovaného
a korunovaného trním.
Začal jsem se o ni, o kapličku, trochu zajímat a sbírat střípky faktů,
útržky vědomostí. Co všechno se dá říct o několika tunách zdiva, kterým
někdo vdechl duši? Stojí na hranici dvou pozemků. Po několika chvílích
pátrání se mi podařilo vyhledat a spojit se s vlastníkem pozemku, na
němž je z větší části postavena. Na městě mi řekli, že on je majitelem. Je
to člověk z Hostivic. Mluvil se mnou ochotně, ale ani on neznal odpovědi.
Políčko koupil v roce 1926 jeho praděda, ale kaplička prý není jeho. Asi
není ničí. Nebo patří všem.
Najít vlastníka druhého pozemku pod kapličkou byla hračka. Domorodec
zKlenče, po jehož předcích je pojmenován i mlýn. Ten mi řekl dalších pár
drobností. A taky několik jmen. Známých místních jmen. Snad Jelenovi
vlastnili pole, Jandovi se o kapličku starali a Ervín ji spravoval. Díky za to
všechno. Ale kdo ji tu postavil? S jakými pohnutkami? Za kolik ušetřených
peněz? Jakou má historickou nebo uměleckou cenu? To nevím. Neznám
její příběh. Vypovídací hodnotu má však značnou. Jen je třeba poskládat
si dohromady souvislosti.
Právě jsem řešil pětadvacet let starou, dávno ztracenou investici svého
otce. V roce 1992 vložil celých deset tisíc korun do společnosti se
světáckým názvem, která slibovala dvacetiprocentní roční zisk. Možná
jednou něco vyplácela, pak zkrachovala. Úspory desetitisíců drobných
vkladatelů se ztratily v tunelu i s představenstvem. Díky chybám
a přehazování kauzy mezi policií a soudy je celá tahle třičtvrtěmiliardová
taškařice již promlčená. Z vkladu není nic. Nesoudím, nelituji. Přišel jsem
v životě o víc. Třeba o bráchu i o nejlepšího kamaráda. Ty jsem obrečel,
ale to je jiný příběh. Jen mě v tu chvíli napadá, o kolik rozumnější
a trvalejší investicí tenkrát bylo postavit obyčejnou kapličku.

Zmíněný kamarád Šlupka, místní patriot a živá encyklopedie, se už
o kapličku taky zajímal. Prozradil mi, že zmínka o ní je v pojednání
Hracholuského rodáka PhDr. Quido Kastnera: Nemovité sakrální památky
na území farnosti Roudnice, vydaného ve Vlastivědném sborníku
Podřipsko č. 4 z roku 1994. Je prý uvedena v seznamu objektů
existujících v polovině 90. let 19. století jako Kaplička Ecce homo za
Hracholusky - opravena roku 1942 a potom ve druhé polovině 80. let. Její
historie však patrně sahá ještě dál. Pokud ta drobná sakrální stavba
nestojí na místě nějaké starší, zničené, je tato postavena před rokem
1767, kdy bylo dokončeno první vojenské mapování. Už v této první mapě
je totiž zaznamenána. (To vím od dalšího kamaráda Kuby, který
podobných věcí nosí v hlavě spoustu a nemá ji o nic větší než já.) Z toho
logicky vyplývá, že zde odolává povětří i lidem nejméně dvě stě padesát
let, možná i víc. Čtvrt milénia. Snad deset generací. Nepředstavitelný věk
v dnešní zrychlené době. Beru to jako důkaz trvalosti kořenů naší kultury.
Opatrujme si je a braňme, jako nejlepší investici, dokud je čas. Nikdo jiný
to za nás dělat nebude. Nemám ponětí, jestli se mi někdy podaří
v nánosech času vypátrat ztracený příběh kapličky, aby ho i moje děti
a děti mých vrstevníků jednou mohly vyprávět zase svým dětem. Věřím
ale, že v hlavě někoho ze starousedlíků ještě pořád žije. Vzpomene si
někdo z nich? Rád bych to zjistil. A rád bych poskládal všechny střípky do
barevné mozaiky.
Pavel Kautský

Promítání fotek a beseda o putování Severní a Jižní Amerikou.
Marie Krejčová
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KINO SOKOL Roudnice nad Labem
Vstupné dobrovolné

VZKAZ
VÝZVA OBČANŮM MĚSTA ROUDNICE N/L:
POJĎME NEUMŘÍT NA LHOSTEJNOST
Ať už se tak děje vlivem minulosti, kdy se náš národ naučil hrbit,
schovávat a nevidět, nebo vlivem moderní doby, kdy převládá
elektronická komunikace nad osobním kontaktem, manželství většině
mladým nedává smysl a rodiny se rozpadají.
Děti tráví volný čas
u televize, počítače nebo s mobilem. Čím dál více lidí vyhledává
psychologickou či psychiatrickou pomoc. Lidé stále častěji upadají do
depresí, zoufalství a postrádají smysl života. Umíráme na lhostejnost.
Nevidíme, jak devastujeme přírodu, která nás sytí, znečišťujeme vzduch
a vodu... A umíráme na lhostejnost. Jenže špatné není jen to, co člověk
špatně dělá. Špatné je i to, co by měl dělat a nedělá.
A proto se rozhlídněme kolem sebe! V našem městě existuje mnoho
zajímavých projektů, jejichž smysl je hlubší, než jen zábava či získávání
peněz. Pojďme se přidat! Vytvořme občanskou společnost, kde občané
pouze neplní své povinnosti a neužívají práv, ale také se zajímají
a aktivně podílejí na dění ve městě. Abychom neumřeli na lhostejnost.
Pojďme se zajímat, jak vzdělávají naše děti. Je každé dítě součástí
třídního kolektivu? Učí je vzájemnému respektu a solidaritě? Budujeme
v dětech nepřiměřeně vysoké sebevědomí, ale zároveň vnitřní nejistotu,
nebo zdravou a tolik potřebnou sebedůvěru, že budou schopné zastat se
slabšího a odmítnout úplatek? Pojďme se zajímat o životní prostředí, ve
kterém žijeme. Všimli jste si, jak špatný vzduch v našem městě často
dýcháme? Všimli jste si, jak málo zeleně tady máme? A všimli jste si, jak
nám kácejí stromy, které byly zdravé a musely růst desítky let? Obraťme
se proti bezúčelnému kácení stromů. Nebo tady brzy žádný nezbude.
Vždyť naše děti i jejich děti zde budou žít! Všimli jste si, jak je naše město
plné povalujících se odpadků v příkopech kolem polí a silnic? Všimli jste
si, že existuje iniciativa Ukliďme Roudnici? Všimli jste si, že dětské hřiště
v zámecké zahradě je celé zavalené nedopalky z cigaret? Co s tím
děláme? Pojďme sledovat, co se děje na radnici! Kolikrát jsme byli na
zastupitelstvu a sledovali, jak hlasují ti, které jsme volili? Jak dáváme
pozor na rozpočet své rodiny a jak na rozpočet našeho města? Vidíme
vůbec, kde, komu a za co dlužíme, jako občané města, kolik a kam se
investuje? Staňme se občanskou společností, kdy občanství znamená
angažovanost. Každý z nás je potřebný bez ohledu na věk. Stěžovat si
nestačí. Musíme konat, neboť budoucnost je v našich rukou
a zodpovědnost na našich bedrech. To my – všichni občané města tvoříme
současnou i budoucí podobu Roudnice. Ať už svou činností, či nečinností.
Klára Svobodová
https://www.facebook.com/MyjsmeRoudnice/

CO BUDE
KŘÍŽOVÁ CESTA DO POLÍ
Velký pátek 14. 4. - 12.00
Sraz (i místo návratu): kaplička Ecce Homo na odbočce do Klenče
– viz článek Historie. (Ze Žižkovy ul. při výjezdu z města směrem k letišti;
za prodejnou bazénů a autoservisem)
Délka: 5km, polní cestou k opuštěnému statku Vladimírov
Letos chceme skutečně jít pěšky. Cesta povede do periferie města a do
polí, do míst často zapomenutých a nepřitažlivých. Jednotlivá zastavení
budou spojena s aktuálními společenskými problémy, za které se budeme
modlit.
Cesta bude trvat maximálně 2h, abychom se bezpečně stihli vrátit
do kostela na obřady. Trasu i textovou část připravujeme s mládeží,
inspirací nám je i křížová cesta z Krakowa. Půjdeme za každého počasí.
Terénnější kočárky by měly cestu zvládnout.
Pro hůře pohyblivé proběhne klasická křížová cesta ve 12.00
v kostele. Oba proudy se pak setkají v 15.00 na obřadech.

Hracholusky

Kleneč
letiště
výpadovka

BDĚNÍ V GETSEMANSKÉ ZAHRADĚ A U BOŽÍHO HROBU
„Zůstaňte a bděte se mnou“, vyzývá Pán své učedníky v nejtěžších
chvílích. Chceme s Pánem strávit celých 50 hodin mezi Poslední večeří
a Vzkříšením. Chceme být s ním v Getsemanech, chceme s ním být na
Golgotě, chceme být s ním ve skalním hrobě - a s o to větší radostí pak
prožít Vzkříšení. A také mít otevřený kostel pro kolemjdoucí. Vzadu
v kostele jsou tabulky k zapsání služeb – věnujme hodinu nebo víc ve dne
nebo v noci. K dispozici budou deky proti kostelnímu chladu. Pokud byste
potřebovali z důvodu pozdní služby přespat na faře, dejte vědět.
Getsemanskou zahradu plnou květin i trní budeme připravovat na
Zelený čtvrtek v 10.30. Přijďte taky.
Zuzana Horáková

*
SVATÝ TÝDEN S GREGORIÁNSKÝM CHORÁLEM
RÁMCOVÝ PROGRAM CHORÁLNÍ MODLITBY
Pokud se chcete zúčastnit modlitby hodinek nebo jiného společného programu,
doporučujeme se ujistit, že nedošlo ke změnám. Zuzana Horáková 723 607 104.

sobota 8. 4.
18h mše svatá → nešpory
21h kompletář
22h matutinum
Květná neděle 9. 4.
7h laudy
9h mše svatá → zkouška s kávou
12h sexta → oběd
19h adorace
20h nešpory → kompletář
pondělí - středa 10. - 12. 4.
6h matutinum
9h laudy → zkouška s kávou
12h sexta → oběd
18h mše svatá → nešpory
21h kompletář
Zelený čtvrtek 13. 4.
6h matutinum
9h laudy → zkouška s kávou
12h sexta → oběd
18h mše svatá → slavnostní večeře (Beránek)
21h kompletář → bdění v Getsemanech

Velký pátek 14. 4.
6h matutinum
9h laudy → zkouška
12h křížová cesta
15h obřady → bdění u Božího hrobu
21h matutinum
Bílá sobota 15. 4.
9h laudy → zkouška
12h sexta → oběd
21h vigilie
neděle Vzkříšení 16. 4.
7h laudy
9h mše svatá
12h sexta → oběd
17h nešpory
18h mše sv.
21h kompletář
Velikonoční pondělí 17. 4.
9h mše svatá
10h laudy

BOHOSLUŽBY SVATÉHO TÝDNE A VELIKONOC

Květná neděle
Černouček 7.30
Roudnice 9.00, 18.00 (Gr)
Cítov 10.30 (BS)
Pondělí – úterý – středa
Roudnice 18.00
Zelený čtvrtek
Černouček 17.00
Roudnice 18.00
Velký pátek
Křížová cesta 12.00
Roudnice 15.00
Černouček 17.00
Bílá sobota – vigilie Vzkříšení
Roudnice 21.00
Neděle Vzkříšení
Roudnice 9.00, 18.00
Černouček 9.00
Cítov 10.30
Bechlín 10.30(BS)
Velikonoční pondělí
Roudnice 9.00
Vliněves 16.00
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Vstupné dobrovolné KINO SOKOL Roudnice nad Labem

DĚTI

…kreslí Klára Janošová

PROGRAM
/Pořad velikonočních bohoslužeb je na samostatné straně./
čt 13. 4.

*

stavba Getsemanské zahrady, 10.30 kostel

pá 14. 4.

*

Křížová cesta do polí; 12.00 (sraz u kapličky na
odbočce do Klenče). Alternativa pro hůře pohyblivé:
12.00 v kostele

ne 30. 4.

*

poutní mše sv. na Řípu o svátku sv. Jiří, 15.00

po 1. 5.

*

mše sv. 18.00 v Roudnici n/L, poté májová
pobožnost

ne 7. 5.

*

vernisáž výstavy Olgy Otáhalové – po mši v ambitu

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, v neděli a po bohoslužbách.

Přejeme vám radostné a pokojné prožití Velikonoc!

*
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

