zprávy
roudnické farnosti
30. číslo – září 2017
ÚVODNÍK: Září – měsíc poutí
Přátelé,

ve chvíli, kdy čtete toto číslo zpráv, právě probíhá či už uplynula roudnická
pouť. Ve spojení s oslavou výročí 850 let první písemné zmínky o roudnickém
arcijáhenství jsme si ji letos užívali po tři dny – v pátek 8. září na den svátku
Narození Panny Marie i následující sobotu a neděli.
Zajímavé je, že většina kostelů v naší farnosti nese zasvěcení vzpomínaná
právě v září. V tomto měsíci začíná s poutěmi Lužec nad Vltavou (sv. opat
Jiljí 1. 9.), následuje Roudnice, Vrbno u Mělníka (Povýšení sv. Kříže 14. 9.),
Ctiněves (sv. apoštola a evangelisty Matouše 21. 9.) a o patronát sv. Václava
se dělí 28. 9. kostelů pět: v Bechlíně, Straškově, Ledčicích, u kapucínského
kláštera a kostel sloužící dnes jako kulturní centrum v areálu Psychiatrické
nemocnice v Horních Beřkovicích. Nu a k tomuto zářijovému dostihu se ještě
v předkole a doběhu připojují Horní Počaply (Nanebevzetí Panny Marie
15. 8.), Vliněves (Umučení sv. Jana Křtitele 29. 8.) a Račiněves (sv. Havel
16. 10.).
Škoda, že na většině míst je křesťanské prožívání pouti již odumřelé. I když
pro kněžské bříško je to asi dobře. V tak krátké době muset pozřít tolik
husiček a kachniček, nevím, nevím, jak by se s tím, byť jistě za vydatné
pomoci okolních minipivovarů, vypořádalo.
Pečené husičky a kachničky tedy svou vůní nasáklou do svátečních obleků
poutnických zástupů kostely nenaplní, cosi se ale někde přece jenom díti
bude. O víkendu 9. a 10. září již poněkolikáté pořádá Jiří Čepelák ve Vrbně
program v rámci Dnů evropského dědictví a v neděli 10. 9. tu v 15 hodin
budu sloužit poutní mši svatou. Ve stejných dnech bude probíhat program
i ve vliněveském kostele. V sobotu 23. 9. odpoledne přijede do Ctiněvsi na
pozvání pana starosty pan kardinál Dominik Duka požehnat sloupovou
kapličku sv. Huberta a v neděli 24. 9. tu bude v kostele slavena poutní mše
svatá. V Bechlíně potom proběhne svatováclavská pouť, pořádaná paní
Jiřinou Šustrovou a jejími přáteli.
Nevím, jak Vám, ale mě už z toho jde hlava kolem. I bez kolotoče. Až mě
potkáte potácejícího se, nevracím se z pivovaru, nýbrž z nějaké pouti. Tedy
za mnou, poutníci, do kolotoče!
Martin Brousil

KDO JE KDO
Blanka Matějková je
jedna z žen, které
začaly na faře pořádat
Modlitby matek a letos
po Kláře Janošové a
Denise
Ondráčkové
přebírá
vedení.
Po
tom,
co
skončilo
letošní úvodní zářijové
setkání maminek, jsem
Blanku
odchytil
ke
krátkému rozhovoru.

Pocházíš z Roudnice?
Můj manžel je z Roudnice a já jsem se sem přivdala. Původně jsem z Kroměříže.
Jak dlouho jsi tam žila?
Do svých osmnácti let. Je to krásné město. Ráda a často se tam vracím,
především proto, že tam mám stále svou rodinu. Ze svých sourozenců jsem
jediná, kdo se odstěhoval pryč.
Kde jsi studovala?
Na Arcibiskupském gymnáziu. Byli jsme vlastně první ročník, který otvíral
gymnázium po revoluci. Bylo to v roce devadesát jedna.
Jaké na to máš vzpomínky?
Krásné. Protože jsme začínali, tak to bylo takové malé, teprve postupně, jak se
přidávaly další a další ročníky, se to rozrůstalo. I učitelé byli čerstvě po revoluci
takoví nadšení. Byli tam laici a také řádové sestřičky a otec Bobčík. Ten byl
skvělý. První spirituál AG, původně fotbalista a obrovská persona. Všichni ho
tam měli rádi. Dovedl nás děcka zaujmout a nadchnout.
Nedávno jsem tam byl a zjistil jsem, že tam mají moc příjemný klub.
Ten tam byl už za nás, ale tenkrát se v něm moc akcí nedělo. Jen jednou za čas
jsme se tam sešli. Nebylo to k tomu ještě moc uzpůsobené. V budově totiž byla
za komunistů střední ekonomická škola a my jsme se ještě dva roky po
obnovení s nimi o ty prostory dělili. My jsme vlastně ani na začátku tolik
prostoru nepotřebovali. Je to obrovská nádherná historická budova a je tam
spousta schodů a zákoutí.

A z AG jsi šla rovnou do Prahy?
Ano, na Vysokou školu ekonomickou. A to byl pořádný skok. Najednou jsem si
uvědomila, že do té doby jsem žila vlastně jakoby ve skleníku. Ale měla jsem
ohromné štěstí na lidi, na spolubydlící.
Bydleli jste na Jižním městě na sídlišti?
Ano.
Strašné?
Strašné.
A jak se ti dařilo v Praze hledat farnost, do které bys chodila?
Já jsem tam vlastně na začátku o víkendech nebyla. Pořád jsem se vracela
domů. A když už jsem tam pak třeba zůstávala, tak jsem si tam našla kamarády
z AG a pak jsme spolu chodili buď na Strahov k premonstrátům nebo ke
Svatému Jiljí na Staré město k dominikánům. Později jsem chodila hodně
k Salvátorovi.
S manželem jste se potkali ve škole?
Ne, mnohem později. Po škole jsem v Praze zůstala. Pracovala jsem v Danone
v marketingu a pak ještě v Bayeru ve farmacii. Hodně mě ta práce bavila.
Setkání s Honzou, to bylo řízení Boží. Setkali jsme se náhodou přes společné
známé.
A Honza je tedy z Roudnice?
Ano. Rozhodli jsme se, že půjdeme do Roudnice, abychom byli blízko alespoň
jedněm prarodičům. Ještě chvilku jsem pak pracovala v Praze a teď jsem na
mateřské a při tom trochu podnikám z domova.
Jak ses sžívala s Roudnicí?
Na začátku jsem ji moc neznala. Jezdila jsem pořád do Prahy a dovedu si
představit, že když tu někdo jen bydlí, ale pracuje v Praze, tak ani nemá moc
šanci to město poznávat. Prohlédla jsem si ho pořádně, teprve když jsem začala
jezdit s Miriam v kočárku. Myslím si, že Roudnice má ohromný potenciál, který
je ale v současnosti hodně málo využíván. Byla jsem z toho taková smutná,
přišlo mi, že je tu hodně zanedbaného. Ale lidé jsou moc fajn. Setkávám se, ať
už přes různé kroužky pro děti nebo tady ve farnosti, s příjemnými a vstřícnými
lidmi. Ale ráda bych pomohla s tím, aby se Roudnice trochu rozsvítila. Mohu to
srovnat třeba právě s Kroměříží, kde jsou památky opravené a město kulturně
žije. Tady sice kultura probíhá, ale je to spíše aktivita alternativních spolků, lidé
si to dělají sami.
A máš nějaké vzpomínky na první kontakty s roudnickou farností?
Nastěhovali jsme se, když byl administrátorem otec Mikuláš Uličný a pamatuji
se, že mě překvapilo, že je tu v kostele hodně málo lidí. Teď jich chodí určitě

mnohem více. A moc oceňuji, že se daří získávat novokřtěnce i mezi dospělými.
Myslím si, že to není úplně běžné. Líbí se mi struktura farnosti. Je tu hodně
mladých a je krásné, že se lidé mohou scházet v Klášterním klubu. Na začátku
jsem se seznámila s Janošovými, protože můj Honza je spolužák Petra Janoše.
A Klára pak začala aktivovat maminky z farnosti a začali jsme se scházet
a postupně jsme se začali potkávat i na kroužcích pro děti a ve školkách, tak se
to pěkně násobí a setkáváme se i mimo kostel a faru.
Můžeš nějak zhodnotit minulý rok vašeho setkávání a říci, jak to vidíte
do budoucna?
První půl rok byl úžasný. Střídali jsme se ve vedení jednotlivých setkání
a myslím, že to bylo pestré jak pro děti, tak pro nás. Pak se kvůli častým
onemocněním docházka zhoršila. Teď nově jsme si řekli, že se budeme scházet
každý týden a nebudeme se dopředu trápit tím, jestli nás bude hodně nebo
málo. Chceme to více zaměřit na modlitbu. „Modlitby matek“ je mezinárodní
společenství a všichni se scházejí se stejnou modlitbou, tak se k tomu chceme
připojit. Děti s námi chodí, ale jen ty menší, co nejsou ve školce. Budou tu mít
možnost si pohrát a my se chceme modlit, dávat si tipy na čtení z Bible, prosit
a děkovat za to, co je pro nás důležité.
Dají vám k tomu děti prostor?
Musíme být odolné a nenechat se vyvést vším z míry, a také s tím počítat.
A věřím tomu, že když se budeme scházet pravidelně, tak tomu začnou děti více
a více rozumět, že je tam nějaký časoprostor, který je spíše pro nás a jiný,
který je spíše pro ně. Mám to doma vyzkoušené, že je třeba věřit dětem, že to
zvládnou a ony pak překvapí a zvládnou to.

Děkuji a moc přeji, aby vám to takto vycházelo.
Jan Horák

MODLITBY MATEK
Maminky s menšími dětmi se od září setkávají k Modlitbám matek
každý čtvrtek od 9:00 na faře.
Zveme všechny maminky ke společné modlitbě za naše děti a manžely
i k neformálnímu posezení u čaje. Přijďte i vy, kdo máte větší děti, pokud
máte v tuto dobu čas.
Kontaktní osoba: Blanka Matějková, tel. 733 144 291

CO BUDE
ZAŽÍT ROUDNICI JINAK
Akce Zažít Roudnici jinak, která se snaží upoutat pozornost
k veřejnému prostoru našeho města, k místům, která
v každodenním shonu přehlížíme, k sousedským vztahům a
společnému zájmu o město, ve kterém žijeme, bude letos
okupovat Havlíčkovu ulici od mostu ke kostelu. Octneme se tak v epicentru
dění, kultury, sportu, jídla, pití… a chceme mít co nejvíce otevřeno. Klub a
zahrada budou otevřeny od 10.00 do 20.00. Kostel od 13.00 do 20.00.
Poběží pravidelné komentované prohlídky a k nim navíc v 11.00 a 15.00
speciální prohlídky s archeologem Petrem Novým, zaměřené na vznik
kláštera – „S archeologem po stopách Jana IV. z Dražic“. Ty doporučujeme
i vám, kteří jste v kostele a klášteře jako doma. Ostatní nám pošlete! 

ZAČÍNÁ VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ – 6. 10. BUDE BIBLICKÁ BOJOVKA
Snad si příliš nefandíme, když si myslíme, že naše páteční setkávání
a povídání o Pánubohu je jedna z příjemnějších stránek školního roku. Letos
se se všemi dětmi a mládežníky sejdeme poprvé v pátek 6. 10. v 15.30 na
proboštství, rozdělíme se do skupin, ve kterých budeme letos pracovat
a společně zahájíme modlitbou a biblickou bojovkou letošní běh náboženství.
Rodiče jsou vítáni při modlitbě i při hře. Předpokládaný konec nejpozději
v 17.00. V kostele jsou již nyní k dispozici přihlášky, nezapomeňte je do té
doby vyplnit a odevzdat, nejlépe v sakristii. Tým katechetů se těší!

BIŘMOVANCI!
Sejdeme se v neděli 24. 9. po mši v klubu a domluvíme se, jak se
budeme v letošním školním roce scházet k přípravě. Přijďte všichni, ať
domluvíme termíny, které se vám opravdu hodí. A do nových diářů si rovnou
zapišme neděli 20. května, na kterou letos vycházejí Letnice. Máte to za
pár…

PŘÍPRAVA DOSPĚLÝCH NA KŘEST A BIŘMOVÁNÍ
S novým školním rokem otvíráme novou skupinku katechumenů a dospělých,
kteří se chtějí připravovat ke svátosti biřmování. Pokud ve svém okolí máte
někoho, kdo by se o přijetí iniciačních svátostí byť jen nezávazně zajímal,
povzbuďte jej prosím, ať se nestydí ozvat. A to co nejdříve, abychom
přípravy nebo jen volná setkávání dokázali zájemcům ušít na míru. 
Zuzana Horáková

CO BYLO
ZPRÁVA O PRVNÍM PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE V EKOCENTRU
Jak spolu souvisí ovce, ovoce, zvonice a Klášter Roudnice?
Své o tom ví třináct děti, které se s námi
ve dnech 14. - 18. srpna pustily do
dobrodružství
příměstského
tábora.
V klášterní zahradě je pořád co dělat –
dost času nám dalo jen zmapovat všechna
její zákoutí. Zjistili jsme, že ovečkám
nejvíc chutnají spadaná jablka a špendlíky,
ale nepohrdnou ani ořešákovým listím a po
čase už se neleknou ani velkého houfu
dětí, které k nim natahují ruce skrz plot. Nasušili jsme první letošní křížaly
z hrušek a otiskávali zajímavé přírodniny na trička. Konečně jsme také
založili klášterní bylinkovou zahrádku – a za tu práci dostali zahradníci
okamžitou odměnu, když při rytí objevili několik starodávných skleněných
a porcelánových nádobek, které do hlíny kdosi dávno naskládal…
Hospodin nám popřál nejlepší možné počasí - a to jediné odpoledne, kdy
pršelo, jsme strávili v HistoryParku
v Ledčicích. Měli jsme možnost
vyzkoušet práci archeologů – třeba hledat kované hřebíky pomocí detektoru
kovu nebo vykopávat prehistorický hrob. Zážitků je zkrátka více, než je
možno vypsat.
Na organizaci a průběhu tábora se také
ukázalo, že děti – ať už farní, nebo jejich
kamarádi – dokázaly utvořit skupinu, kde
každý mohl uplatnit to, v čem je dobrý, a
zároveň se při společném objevování života
zahrady i prostorů kostela a kláštera něco
naučit od ostatních. Moc jsme také ocenili
vstřícnou
spolupráci
rodičů,
kteří
se
například zcela samozřejmě nabídli, že nám
střídavě na každý den uvaří společné jídlo. A konečně, máme odzkoušeno, že
Ekocentrum Zvonice může sloužit jako perfektní společenský prostor pod
širým nebem, kde se mohou při různorodých příležitostech setkávat děti
i dospělí. Pojďme toho dále využívat!
Barbora Matiášová

PS: Fotky z tábora najdete na farním webu a na Facebooku.

DĚTI
…kreslí Dáda Tojnarová

Dokážeš každou naši ovečku vyvést na louku jiným vchodem?
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pouť v Roudnici, oslava 850. výročí 1. písemné zmínky
poutní mše sv. ve Vrbně u Mělníka, 15.00
Památka Jména Panny Marie, mše v Roudnici v 18.00
Svátek Povýšení Sv. Kříže, mše v Roudnici v 18.00
Zažít Roudnici jinak
Žehnání kapličky sv. Huberta ve Ctiněvsi, za účasti pana
kardinála
poutní mše sv. ve Ctiněvsi, 10.30 (nebude mše
v Černoučku v 7.30)
Setkání biřmovanců – v Roudnici po mši
Slavnost sv. Václava, mše v Roudnici v 18.00
Svatováclavská pouť v Bechlíně
poutní mše sv. v Ledčicích, 10.30 (nebude mše
v Černoučku v 7.30); poutní mše sv. v Bechlíně, 10.30
zahájení výuky náboženství, 15.30
Moštobraní v Ekocentru Zvonice

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 ve středu, 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

MOŠTOBRANÍ V EKOCENTRU ZVONICE
sobota 14. 10. 2017, od 15.00 do večera








Ruční lisování moštu z domácích jablek
Namaluj mi beránka - natírání a zdobení přístřešku pro ovce
Setkání účastníků příměstského tábora Tajemná klášterní zahrada
Posezení u ohně, opékání dobrot
15.30 Co se zvládlo za rok? Procházka po zahradě s komentářem, co se podařilo
a co se nestihlo během prvního roku života Ekocentra Zvonice. A co nás čeká
letos.
17.00 Komunitní zahrada, jak dál? Povídání se zástupci Zažít Roudnici jinak o
tom, co je za námi a co může být před námi ve věci komunitní zahrady
v Roudnici n/L

