zprávy
roudnické farnosti
31. číslo – říjen 2017
ÚVODNÍK
Přátelé, především Vy z roudnického kostela,
stále vydatnější výpomoc pana děkana Šťastného se slavením bohoslužeb na
našem rozlehlém teritoriu (umožněná udělením fakulty biritualismu kardinálem
Leonardem Sandrim, prefektem římské Kongregace pro východní církve) mi
před nedávným časem dovolila nabídnout Vám zhruba jednou za čtrnáct dní
možnost společného setkávání v Klášterním klubu po nedělní mši svaté.
Domníval jsem se totiž, že byste se mohli cítit ochuzeni o privilegium, jehož se
dostává farníkům na jiných místech. Tam jich totiž bývá jenom hlouček nebo
dokonce hrstička. Po mši svaté se snadno všichni srotíme a alespoň chvíli
pohovoříme. Takto si počínat v roudnickém kostele se sto a více přítomnými
lidmi není možné. Dopustil jsem se zřejmě ale přecenění míry vlastní
přitažlivosti. Poprvé v klubu proběhly rozhovory s několika zájemci. Říkal jsem
si: „ To je skvělé, bylo toho setkání a povídání tak akorát. Farníci mají rozum,
nevzali mě všichni naráz útokem. Příště se zase budu moci věnovat jiným
a pěkně se vystřídají.“ Jenomže příště se v klubu shromáždili vesměs ti samí
lidé a při dalším příště právě tak. Nu, možná je to proto, že opravdu máte
rozum a říkáte si: „To, co jsme od něho museli poslouchat v kostele, nám úplně
stačilo, víc už bychom těžko vydrželi“. A ti, kteří se dostavují, chtějí tímto třeba
konat asketické cvičení v trpělivosti.
Přece jenom je ovšem komunikace ve společenství lidí, kterým je (spolu
s Kristovou přítomností) i každá farnost, převelice důležitá. A protože při vyšších
počtech členů farnosti je jenom svízelně možné hovořit se všemi, rozhodl jsem
se ustavit pastorační radu. Její členové, ať již Vámi zvolení či mnou jmenovaní,
budou mít na prvním místě úkol být právě pomocníky a prostředníky této
potřebné komunikace. Budou tedy se mnou muset rozprávět z povinnosti. To
bude velká příležitost k růstu ve svatosti. Není tedy ohledně členství v naší
budoucí pastorační radě o co stát. Navíc budu rozhodně vyžadovat, aby radní na
uskutečnění každé poskytnuté dobré rady sami zapracovali. Tedy, obětavci
a milovníci sebezáporu a mučednictví, hlaste se mezi kandidáty!

Tolik tentokráte Váš
Martin Brousil

KDO JE KDO
S Klárou Svobodovou jsme se bavili
především o kinu Sokol, které je teď jejím
největším koníčkem, ale ještě než se
rozhovor stočil ke kinu, povídali jsme si
chvilku o jejím životě.
Kláro, ty nejsi původem z Roudnice, viď?
Ne, jsem z Frýdku-Místku. Roudnici jsme si
vybrali, za prvé protože se nám líbila, za druhé
protože je blízko Prahy a zároveň blízko Encovan, kde pracuje Radim.
Z Frýdku-Místku jsi šla rovnou na výšku do Prahy?
Mezi tím jsem ještě byla dva roky v Londýně, kde jsem dělala všechno možné.
Třeba se starala o dvě slepice.
To jsi asi bydlela někde na farmě na okraji.
Ne, v centru. V luxusní části uprostřed Londýna jsem se starala o dvě slepice,
aby je nesežraly lišky.
Lišky uprostřed Londýna?!
Londýn je plný lišek. Také jsem se starala o dva psy, kočku a rybičky. Pak jsem
dělala v tureckých restauracích, starala se o děti, všechno možné.
Bylas tam přes nějakou agenturu?
Sama na vlastní pěst.
A po návratu jsi šla do Prahy.
Ano, studovala jsem poradenství v odborném vzdělávání a teď studuji sociální
pedagogiku, takže pořád jezdím do školy.
Co se vám tedy líbilo na Roudnici, kromě toho, že byla ideálně umístěna.
Líbilo se nám, že je to takové historické, klidné, jemné město. Ten idealismus
samozřejmě po nějaké době opadl. Ale pořád je skvělé například to, že se všude
dá dojít pěšky.
Stýská se ti po Moravě?
Ani ne. Frýdek-Místek není moc pěkné město. My jsme tedy bydleli dál od
centra u lesa, ve velkém domě s velkou zahradou. Bylo nás devět dětí a rodiče,
tak jsme se museli někam vejít. Taková klasická katolická rodina. Dva nejmladší
jsme měli v pěstounské péči. Jak postupně odcházeli nejstarší sourozenci, tak
rodiče takto přibírali další, aby doplnili stav.

S Radimem jste se potkali v Praze?
V momentě, kdy jsem cestovala z Londýna do Frýdku-Místku. Sešla jsem se se
svými bratranci v Praze v hospodě a s nimi tam byl také Radim. Půl roku jsme
komunikovali na dálku přes internet a pak jsme se vzali. Po roce v Praze jsme
se přestěhovali do Roudnice a teď jsme tu pět let.
A v Roudnici ti asi postupně vyplnily čas děti.
Ale pořád jsem studovala a také nějaký čas učila v jazykovce angličtinu. A teď
se vlastně věnuji intenzivně kinu Sokol.
Jak ses dostala k práci pro kino?
Prvotní impuls byl, že jsem chtěla pro veřejnost promítat dokumentární filmy
v rámci projektu "Promítej i ty". Šla jsem za starostou Sokola zeptat se, jestli by
to bylo možné v kině Sokol. Ten mě seznámil se všemi starostmi a problémy,
které se použití a provozu týkají. Kinu hrozilo úplné zavření nebo dokonce
přestavba, což mně bylo líto a nakonec z toho, ani nevím jak, vzešlo, že mám
na starost produkci. Teď je nás asi šest nebo sedm dobrovolníků, kteří se
o provoz kina staráme, ale je to stále málo. Potřebovali bychom více lidí.
A co se vám od té doby, co jste se kina ujali, povedlo a z čeho máte
radost?
Daří se nám hlavně povědomí o tom, že kino funguje, šířit mezi lidi. Podařilo se
nám akcemi a promítáním a pronájmem vydělat asi sedmdesát tisíc, které jsou
uloženy zvlášť na transparentním účtu a budou investovány do rekonstrukcí. Je
třeba opravit topení, které je naprosto nevyhovující. Chceme vytvořit
bezbariérový přístup a toalety a tak dál. Důležité je, že sami sokolové teď vidí,
že kino nemusí být nutně ztrátové a může fungovat.
Jaká je návštěvnost promítání? Stoupá?
Na dokumentární filmy v létě chodilo asi třicet lidí v průměru. Což je sice hrstka
vzhledem k velikosti kina, ale jsme za to rádi. Na běžné filmy, které jsme začali
promítat od září, chodí tak stovka.
A co plánujete do budoucna?
Teď se blíží dvě velice důležité akce, na které bych ráda pozvala všechny farníky
i lidi z širokého okolí. První je netradiční divadelní představení František blázen
o životě svatého Františka z Assisi. Někteří už ho sice v Roudnici viděli, ale
věřím, že v prostoru kina se na něj znovu přijdou rádi podívat a vezmou s sebou
své známé a příbuzné. Zvlášť tobě doporučuji, aby ses přišel podívat.
Děkuji, zkusím si udělat čas.
A druhou akcí je festival Zeměfest, který se bude zabývat ekologickou produkcí
potravin. Přijedou přednášet opravdoví odborníci, vysvětlí rizika konvenčního
zemědělství a ukáží možnosti, jak pěstovat eko-logicky, s úspěchem a s radostí
tak, aby potraviny lidem neubližovaly, ale prospívaly. A zároveň aby jimi bylo
možno nasytit veškerou vzrůstající populaci.

Jak dlouho bude festival trvat?
Tři dny. Čtvrtek, pátek, sobota. Čtvrtek a pátek dopoledne je program určený
školám. Odpoledne a celá sobota jsou pro veřejnost. Všichni účinkující
i organizátoři to dělají bez nároku na odměnu. Jen prostě věří, že to má smysl.
Sama už se moc na přednášky těším a ráda bych jich stihla co nejvíce. Jsem
přesvědčena, že je zodpovědnost nás všech, jak planeta, na které žijeme,
vypadá. A že, až se jednou budeme dívat na svět z Božího pohledu, budeme
velmi litovat nejen některých skutků, které jsme udělali, ale především těch,
které jsme měli udělat a neudělali.
Tak přeji, ať se vám všechny akce pěkně vydaří a děkuji za popovídání.
Jan Horák

100. FRANTIŠEK BLÁZEN V KINĚ SOKOL
Rád bych vás všechny pozval v neděli 15. 9. od 16.00 do kina Sokol na
své představení František blázen. Bude to představení slavnostní, protože
to bude (možná) stá repríza. Nemám to docela přesně spočítané a díky
tomu mohu tu stovku slavit po několik představení. Přijďte si tedy
poslechnout sté roztančené a rozezpívané vyprávění o svatém
showmanovi
Františkovi
z
Assisi,
který
chtěl
být
nejmenší
a nejnepatrnější ze všech, a nakonec byl následován davy.
Jan Horák

CO BYLO
BENEFIČNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL VYDĚLAL KLÁŠTERU 50 000,Umělecká skupina OLDstars, sdružující studenty a absolventy středních
a vysokých škol, provozuje na pražském Žižkově divadelní prostor H2O. Letos
v červenci se OLDstars již po čtvrté vrátili do bývalého augustiniánského
kláštera v Roudnici nad Labem se svým benefičním divadelním festivalem
„OLDstars on the Roud“. Festival proběhl od 14. do 16. července 2017. Diváci
tak mohli prožít víkend nabitý divadlem a zároveň pomoci dobré věci. 50 000,Kč, vybraných v průběhu akce, bylo věnováno roudnickému klášteru. V rámci
festivalu diváci mohli zhlédnout 25 inscenací i doprovodného programu.
Speciálně pro tuto akci vznikly i čtyři premiéry – Shakespearovy sonety, Romeo
& Julie, Kupec Benátský, Lukrécie a dále Médeia. Výtěžek festivalu bude použit
pro zkvalitnění prostor využívaných pro akce a setkávání, především pro
zavedení krbových kamen do prostoru Klášterního klubu.
www.oldstars.cz

CO BUDE
VOLÍME SI PASTORAČNÍ RADU!
První fáze: nominujme kandidáty

Co je pastorační rada?
Jak již otec Martin oznámil v úvodníku, rozhodl se ustavit v naší farnosti
pastorační radu. Ta by měla především mít za úkol v úzké spolupráci s farářem
usilovat o rozvoj farnosti, zejména v otázkách pastorace a v širším smyslu
všech aktivit farníků. Scházet by se měla několikrát do roka a díky ní by měl mít
otec Martin i poradní hlas z druhé strany oltáře.
Někteří farníci se stávají členy pastorační rady automaticky – jedná se
především o faráře Martina Brousila a ty, kteří ve farnosti pracují v pastoraci na
základě biskupského pověření, tedy manželé Hrnčířovi a Horákovi. Další členy je
ovšem třeba zvolit. Každý farník, kterému je 15 a více let, má právo volit.
Zvolen může být každý farník od 18 let výše.

Jak budou volby probíhat?
Samotné volby se budou konat v týdnu od 26. 11. do 1. 12. 2017.
Nejprve je ale třeba sestavit seznam kandidátů. Proto bychom vás chtěli vyzvat,
abyste si rozmysleli, kdo z farníků, kteří mají o farnost aktivní zájem, by se
podle vás do pastorační rady hodil. Jeho jméno společně s jeho telefonním
číslem či e-mailovou adresou napište na papírek a vhoďte do označené krabice,
která bude stát na stolku u dveří roudnického kostela.
Návrhy kandidátů v okolních obcích předávejte přímo duchovnímu, který za
vámi přijíždí. Uzávěrka návrhů bude čtrnáct dní před zahájením voleb, tedy
v polovině listopadu.
Pokud někdo nominuje vás, budeme vás kontaktovat a ptát se na váš souhlas.
V samotných volbách budou zvoleni ti, kteří zvítězí prostou většinou hlasů.
O přesném průběhu voleb budeme informovat ještě v listopadovém čísle Zpráv.
Doufám, že naše volby budou o něco milejší, příjemnější a zábavnější proces
než nadcházející volby parlamentní. 

Barbora Matiášová

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
Časy setkání se mohou podle situace měnit. Vstup do zahrady je na konci ulice U
Zvonice. V případě nepřízně počasí se nevzdáme a sejdeme v Klášterním klubu,
Komenského 174.
www.farnostroudnice.cz
Facebook/EkocentrumZvonice

DĚTI
…kreslí Dáda Tojnarová

Poznáš, které okénko patří na místo s otazníkem?

... a nezapomeň si obrázek vymalovat podzimními barvami a pak ho
někomu ukázat! 

PROGRAM
pá

13. 10.

*

100. Výročí posledního z fatimských zjevení a tzv.
Slunečního zázraku, mše sv. v Roudnici v kostele v 18.00,
po mši poděkování Panně Marii

so

14. 10.

*

Moštobraní v Ekocentru Zvonice

so

14. 10.

*

mše sv. v Račiněvsi – poutní slavnost sv. Havla, 16.00

ne

15. 10.

*

Jan Horák: František blázen – divadlo v kině Sokol (16.00)

ne

22. 10.

*

Den modliteb za misie – sbírka na misie

ne

29. 10.

*

koncert ve spolupráci s GMU – věnováno zemřelým
Roudničanům při 850. výročí 1. písemné zmínky

st

1. 11.

*

Slavnost Všech Svatých, mše sv. v 18.00 v kapli Všech
Svatých na hřbitově + pobožnost za zemřelé

čt

2. 11.

*

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, mše sv. v Roudnici
v kostele v 18.00

ne

5. 11.

*

poutní slavnost sv. Linharta v Cítově, mše sv. v 10.30

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

