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ÚVODNÍK
Letos to zase vyšlo! Po tom, co jsme oslavili Kristovo Vzkříšení,
probudila se znovu k životu i příroda. Voda v kropence v kostele roztála,
v rajské zahradě se rozezpíval kos, kolem svíček začaly poletovat můry,
odkvetly bílé sněženky před okny pana faráře a rozvinuly se modré
a fialové hyacinty. Jen kameny kláštera stále vydechují naakumulovanou
zimu a budou nám dlouho připomínat březnové mrazy.
Každý rok od té doby, co jsem v Roudnici, jsem měl k přicházejícímu
jaru protichůdný vztah. Těšil jsem se na teplo, ale děsil jsem se boje,
který budu muset svádět s bující zahradou, aby se klášter nestal
šípkovým královstvím. Letos jsem se ale mohl těšit i z exploze zeleně.
Dokonce jsem ji napjatě očekával, protože ovcím pomalu docházely
zásoby sena. I díky ovcím, které mimochodem jak o Vánocích, tak
i o Velikonocích zaznamenávaly obrovské pastorační úspěchy, přestává
být zahrada nepropustnou nezvladatelnou džunglí, ale stává se skutečně
zahradou, kterou lze procházet a těšit se z krásných výhledů, z množství
rostlin, zvířat a z klidu. Podíl na té změně nenáleží pouze ovcím. Celou
zimu, pokud to počasí dovolovalo, pracovali na zahradě klienti PMS
Litoměřice, dva pracovníci, kteří jsou u nás zaměstnáni díky Evropským
fondům a úřadu práce, dobrovolníci a také dvě třídy arcibiskupského
gymnázia. A tak se letos zahrada probouzí v nové, lepší formě.
Obrovskou radost mám z bylinkové zahrádky sv. Hildegardy. Na Den
Země 22. dubna vysázíme na připravené terasy a políčka bylinky, květiny
a třeba i zeleninu. Co kdo přinese. Ekocentrum Zvonice se otevře
veřejnosti. Bude mít pravidelnou otvírací dobu, která bude kopírovat
otvírací dobu Klášterního klubu v neděli. Návštěvníci Ekocentra tak
mohou, poté co si dostatečně zamažou ruce a kolena od hlíny, navštívit
klub a odpočinout u kávy.
Těším se na to, že Ekocentrum Zvonice bude místem, na kterém se
lze uklidnit a meditovat nad krásou Stvoření. Je sice pravda, že dnes ráno
přišla paní Blanka Horová do kuchyně a nevyjadřovala mnoho nadšení nad
tím, že ovečky kromě džungle spásly i kytky, které tam zasadila, aby měla
čím zdobit kostel... No, kromě krásy musíme holt umět obdivovat
i svébytnost, divokost a moudrou pomíjivost všeho stvořeného.
Jan Horák

KDO JE KDO
Tomáš Laube převzal po odchodu
Lenky Vaškové varhanickou sluţbu.
Největší slavnost v liturgickém roce
zvládl hravě a profesionálně.
Jak tě z pohledu varhaníka bavila
velikonoční liturgie? Musel ses hodně
připravovat?
Liturgie ležela především na chorálu, takže
jsem se ani nijak zvlášť připravovat nemusel.
Máš hodně zájmů a koníčků, a do toho ještě kaţdou neděli doprovázíš
mši. Musíš se k tomu hodně přemlouvat?
Teď už je to v pohodě. Teď už spoustu věcí zvládám a umím. Dřív to bylo horší.
Cvičil jsem vždycky pilně celý týden a měl jsem co dělat, abych to zvládl.
Kdyţ jsem dělal rozhovor s tvým tátou, tak naznačoval, jak to cvičení
probíhalo. Byla to i z tvého pohledu tvrdá škola?
To jo. Vždycky v neděli po mši jsem se dozvěděl, co se bude hrát následující
neděli, a teprve v sobotu to začalo nabývat rozměrů, jako že by se to dalo
použít.
Na začátku ti pomáhala Lenka Vašková.
Pomohla mi už tím, že mě za varhany vůbec pustila. A potom mě učila, jak
správně hrát písně a preludia.
Chtěl bys ve varhanické průpravě pokračovat, nebo ti to takhle stačí?
Moc jsem se těšil na to stadium, ve kterém jsem teď: že přijdu nahoru, otevřu
noty a hraju. Dál jsem o tom ještě nepřemýšlel. Určitě budu absolvovat ten
varhanický kurz při arcidiecézi.
Pouţíváš při hraní basové pedály?
Spíš ne. Ale když hraju ordinárium pana Ebena, tak tam je to potřeba, tam je
trošku šlapu.
Při mši jste s tátou na kůru výrazně odděleni od zbytku kostela. Pro
eucharistii většinou dobíháš nebo jdeš aţ po mši. Jak se s tím sţíváš?
Někdy si říkám, že bych rád byl dole a prožil mši trochu hlouběji. U varhan se
musím hodně soustředit a občas to úplně není soustředění na mši...
Je to trochu řehole.
Jo. Ale baví mě to.
Jaké máš jiné zájmy kromě varhan?
V ZUŠce hraju na klavír a chodím na tréninky atletiky.
Co tě baví na atletice nejvíc?
Skoky do výšky, ty mě baví hodně.

Vím, ţe se pravidelně účastníš také roudnického Běhu do schodů. Jak to
vypadá?
Pořádá se to každý rok na Květnou neděli. Letos jsem to nezvládl. Ale běhával
jsem.
A vyhrával jsi?
Ano. Většinou jsem byl sám v kategorii. Běh do schodů je jedním ze čtyř
závodů, kterým se dohromady říká "Podřipská běžecká liga". Kromě schodů tam
patří běh Říp – Roudnice, běh u Labe a běh parkem. Dva na jaře a dva na
podzim.
Kolik to mívá účastníků?
Nejvíce tam bývá malých dětí z našeho oddílu, těch je jak psů, ale nás větších
zdaleka tolik není.
Pokud vím, tak jsi ještě kromě klavíru vyzkoušel i jiné hudební nástroje.
Asi ve dvanácti jsem začínal na zobcovou flétnu a později ještě příčnou flétnu
a klarinet, ale to mně moc nešlo, tak zůstal jenom klavír.
A co Skaut?
Pravda, chodím ještě na Skauta. Teď už tam ale nechodím jako účastník, ale
jako vedoucí.
Máš svoji druţinu?
Jsme tam asi tři vedoucí na dvacet dětí a připravujeme jim program.
Je toho dost. Zbývá ti ještě nějaký volný čas?
Můj volný čas se skládá ze cvičení na varhany, na klavír, učení, přípravy schůzek
na Skauta a pak hraju taky deskové hry a hry na počítači.
Chodíš teď hrát deskové hry do Klášterního klubu?
Chodím, každou druhou středu. Je to takové komorní, není nás tu mnoho, ale je
to dobré.
Chodíš také do skupinky, která se připravuje na biřmování. Jak ta
příprava probíhá?
Scházíme se v neděli po mši. Vede nás Zuzana. Čteme texty, které se k
biřmování buď přímo vztahují, nebo nám pomáhají pochopit, co to biřmování je
a jak k tomu přistupovat. Společně si o tom pak povídáme.
Vnímáš nějakou změnu, která s tím přichází? Bojíš se nebo se těšíš na
to, co bude?
Dost se těším a jsem zvědavý, hlavně na ten samotný moment v katedrále.
Máš od toho ještě nějaká speciální očekávání?
Ne, to nemám. Uvidíme, co přijde.
Pan arcibiskup často připomíná, ţe by se náboţenství mělo více
vyučovat ve školách. Jak to vnímáš? Měl bys náboţko raději ve škole,
nebo je lepší docházet na faru?
Možná by to bylo ve škole zajímavé, ale tady v Roudnici je paráda, že na faru
chodí parta, která tam chodí dobrovolně a chce se vzdělávat.

Do jakého ročníku na gymnáziu vlastně chodíš?
Do prváku.
Tak to je ještě brzy přemýšlet nad budoucím povoláním, ale stejně trápíš se těma otázkama někdy?
Spíš mě tím trápí ostatní.
Dobře, nebudu se ptát dál.
Díky za rozhovor a za tvoji sluţbu.

Jan Horák

CO BUDE
„PROLOMENÍ“: PRVOMÁJOVÉ POETICKÉ ZASTAVENÍ – 1. 5. v 17.00
Básnířka a výtvarnice Klára Krásenská, hudebnice Morasten a umělci ze
sdružení Karavana zvou na společné poetické zastavení v Klášterním klubu. Za
cíl si dávají použít umělecké dílo jako most mezi lidmi s odlišnou vírou nebo
filosofickým přesvědčením: „Cestu k sobě můžeme najít skrze upřímný prožitek
z uměleckého projevu, ať mu přisuzujeme jakýkoli původ“, říká Morasten.
Karavana je volné ekumenické společenství mladých umělecky činných
křesťanů, které se formuje od roku 2015 v úzké souvislosti s roudnickým
klášterem; několikrát do roka přijíždí na víkendy, jinak působí ve skupinkách
v Praze a Brně, na září letošního roku připravuje výstavu a festival do
Františkánské zahrady v Praze. Přijďte si udělat hezké sváteční odpoledne
s básněmi a hudbou.

UTRHNĚTE SI FOTKU
V ambitu visí malá černobílá dokumentace letošních Velikonoc, jak prokráčely
naší farností. Pokud by se vám třeba některý obrázek líbil, můžete si ho
utrhnout a odnést domů. Jsou připevněné jenom izolepou. Kdyby byly dveře
z kostela zavřené, vezměte to klubem.

NOC KOSTELŮ – 28. 5.
Noc kostelů nás čeká již za měsíc, a tak jsou přípravy v plném proudu. Rádi
bychom opět veřejnosti představili kostel a klášter jako otevřené centrum
duchovní, společenské, kulturní a ekologické. Kromě samozřejmého
a nejdůležitějšího duchovního programu (mše, adorace, přímluvná modlitba)
připravujeme také 2 tematická divadelní představení, ukázkové setkání „Kde
jsou dva – nezávazných hovorů o víře“, prohlídku zvonice a Ekocentra,
přednášku archeologa Petra Nového, ctiněveské pivo a mnoho dalšího. Budeme
moc rádi, když přijdete – užít si společně program a přizvat návštěvníky
„zvenčí“ do skutečného živého společenství.
Zuzana Horáková

CESTA VZKŘÍŠENÍ
„Křížová cesta naruby“

sobota 19. 5. 2018 * 15.00

Jako nás Křížová cesta vedla do polí, abychom v chůzi a v zastavení prožili
příběh Ježíšova ukřižování, tak se vydáme na pouť, abychom se setkali s ním
Zmrtvýchvstalým. Půjdeme stejnou cestou a budeme se zastavovat na stejných
14 místech. Nebudeme ale rozjímat bolestné události Velkého pátku, ale radostná
překvapení, když se ten, který přemohl smrt, setkával s učedníky.
Zveme ke společnému ponoření do radosti velikonočního příběhu všechny, kdo
mají zájem se připojit. Cesta povede k opuštěnému statku Vladimírov a bude trvat
maximálně 2h. Půjdeme za každého počasí.
Sraz (i místo návratu): kaplička Ecce Homo na odbočce do Klenče (ze Žižkovy ul.
při výjezdu z města směrem k letišti; za prodejnou bazénů a autoservisem).

www.farnostroudnice.cz
facebook/KlasterRoudnice

DEN ZEMĚ
V EKOCENTRU ZVONICE
neděle 22. 4. * 15.00
Zahradní odpoledne a večer. Otevíráme zahradu jaru a lidem.
Přijďte s dětmi i bez nich, s rodiči i bez nich.

Možný program:
- Rostlina pro zahradu: doneste a zasaďte si, co chcete
- dílna pro děti - Bylinkový záhon
- společně rozmístíme pítka pro ptáky
- prezentace projektu Semínkovna
- ve 20.00 projekce filmu Ohrožená semínka
- možnost konzultovat a podat přihlášku na příměstský tábor
- společná večeře u ohně
- spuštění pravidelné otvírací doby a prezentace sobotních programů pro rodiny

facebook/EkocentrumZvonice
www.farnostroudnice.cz

DĚTI
…kreslí Dáda Tojnarová

Která ovečka má v ohrádce nejvíce svého oblíbeného jídla?

PROGRAM
ne 15. 4.

Visitatio sepulchri, středověká liturgická hra, 10.00 v ambitu

st 18. 4.

Deskové hry v klubu

ne 22. 4.

Den Země v Ekocentru Zvonice, 15.00

po 23. 4.

Svátek sv. Vojtěcha, mše v Roudnici v 18.00

pá 27. 4.

zasedání pastorační rady, 19.00

ne 29. 4.

Pouť na Řípu, 15.00

27. 4. – 1. 5.

Karavana – ekumenické setkání křesťanských umělců

út 1. 5.

Prolomení – hudebně-poetické zastavení s básnířkou Klárou
Krásenskou a hudebnicí Morasten, 17.00, Klášterní klub

st 2. 5.

Deskové hry v klubu

čt 3. 5.

Svátek sv. Jakuba a Filipa, apoštolů, mše v Roudnici v 18.00

út 8. 5.

Památka Panny Marie,
v Roudnici v 18.00

pá 11. 5.

Kde jsou 2 nebo 3…nezávazné hovory o víře pro dospělé,
18.00, Klášterní klub

Prostřednice

všech

milostí,

mše

Slavnost Nanebevstoupení Páně se přesouvá na neděli 13. 5.
po 14. 5.

Svátek sv. Matěje, apoštola, mše v Roudnici v 18.00

st 15. 5.

Svátek sv. Jana Nepomuckého,
v Roudnici v 18.00

so 19. 5.

Cesta Vzkříšení – „křížová cesta naruby“ – 15.00

ne 20. 5.

Slavnost Seslání Ducha Svatého, biřmování v katedrále

hl.

patrona

Čech,

mše

Ministranti:
27. 4. Oslava a reflexe úspěšně zvládnuté velikonoční liturgie.
18. 5. Závěrečné setkání před létem.

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.

VŠECHNA ČÍSLA ZPRÁV JSOU KE STAŢENÍ 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

