zprávy
roudnické farnosti
46. číslo – duben 2019
ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY MÍSTO ÚVODNÍKU
Pastorační rada se sešla v pátek 5. dubna. Poprvé se konala bez účasti
Martina Brousila, který byl na cestách. Moderování diskuse se ujal Honza Horák
a po mnohých přípitcích (mezi radními bylo právě několik oslavenců) mohlo
začít povídání. Radní nejprve posoudili koncept tzv. farního dne, který by byl
určen k tomu, abychom společně pracovali na vylepšení našich „liturgických
schopností“ a aby se nás do liturgie aktivně zapojovalo více. Vznikly by pracovní
skupiny (či malá školení) pro čtení při mši, zpěv ţalmů, ministrování, určitě by
stálo za to se i naučit nové mešní písně a rozšířit si společný repertoár. Farní
den by probíhal v sobotu před zářijovou poutí, v neděli bychom pak mohli opět
uspořádat zahradní slavnost a jiţ nepracovat.  Poté, co Honza představil tento
plán, který nám leţí v hlavě uţ několik měsíců, začali radní přidávat své nápady
a návrh připomínkovat. Domluvili jsme se například, ţe bychom zaměření
skupin rozšířili z liturgických otázek i dále – například vytvořili tým manuální
práce a brigád v areálu. Blanka Matějková zase navrhla, aby během farního dne
vznikla i skupinka pro maminky s dětmi – na základě tohoto „workshopu“ by
pak Modlitby matek mohly obnovit svou pravidelnou činnost. Padl i návrh pozvat
pro maminky hosta z jiné farnosti, který se pastoraci malých dětí věnuje uţ
déle. Jeden z radních také navrhl, ţe by stálo za to, více farníky informovat
o ekonomických otázkách farnosti. Tento nápad byl rozveden v tom smyslu, ţe
by ekonomická rada mohla např. psát průběţně články do Zpráv a tím dávat
vědět o své často sloţité a zároveň skoro neviditelné práci. Dále přišla na
přetřes záleţitost farního putování – je to otázka, která má více rovin. Od chuti
uspořádat velké putování, jako byla v roce 2016 pouť biřmovanců do Říma, přes
návrh obnovit tradici malé farní pouti 1. května. Bavili jsme se také o tom, jak
upravit současnou podobu pouti do Staré Boleslavi, aby byla přitaţlivá pro různé
věkové skupiny. I z této diskuse vzešlo několik rozhodnutí, především uspořádat
1. 5. pouť do Roztok a na Levý Hradec. Organizace se ujala Blanka Matějková.
Co se týče tradiční pouti do Staré Boleslavi, padl návrh, aby se umoţnilo více
způsobů putování, např. aby se k současné autobusové a cyklocestě přidala
ještě nějaká zajímavá pěší trasa. V druhé části schůze jsme pak vyslechli
líčení Tomáše Buryšky o tom, jak postupuje práce na startující turistické sezóně
na Řípu a v roudnickém klášteře a zároveň řešili komplikované ekonomické
otázky (především daňové) s tím související.
Barbora Matiášová

KDO JE KDO
Rád bych představil zase někoho, kdo
patří do naší velké farnosti, ale do
kostela v Roudnici se nedostane. Paní
Martě Zemanové je 84 let. Kdyţ
onemocněla, odstěhovala se z Prahy do
diakonie v Krabčicích. Kaţdý pátek se
vídáme, kdyţ přijíţdím do diakonie
slouţit bohosluţbu slova. Paní Zemanová
nemůţe vstávat z postele, tak k ní
chodím zvlášť se svatým přijímáním na
pokoj. Odkud pocházíte? Kde jste bydlela?
V Praze na Starém městě v Havelské ulici.
Tenkrát tam asi muselo bydlet ještě hodně lidí. Znali jste se navzájem
se sousedy?
Znali jsme se. Naši domácí byli ţidé, tak museli utéct. Nastěhoval se tam pak
Karel Horký, slavný ţurnalista. Jaroslav Seifert o něm napsal báseň. Také tam
bydlel Schmitzer, herec.
To jste tedy chodili do kostela ke Svatému Havlovi.
Ano. Po válce tam nastoupil páter Jiří Reinsberg. Ze začátku jsme k němu chodili
asi čtyři, ale postupně se to ohromně rozrostlo. On byl úţasnej. Lidi se k němu
hrnuli. Chodili jsme k němu také do Týna. Tam byly překrásné velikonoční
obřady. V deset večer se zapaloval oheň a celé to trvalo snad do tří do rána.
Kde jste tam dělali oheň?
U bočního vchodu ze Štupartské ulice. Páter Reinsberg býval skaut, tak tu
hraničku uměl pěkně zapálit. Pak se postranní branou vcházelo do kostela.
A zpíval se chorál.
Jak dlouho jste v té Havelské bydlela?
Nedostala jsem se do ţádné školy, jen do zdravotní. Tam jsem chodila na Alšově
nábřeţí. Ale poslední rok jsem přestoupila do Pardubic. Byla tam i moje sestra,
tak jsem s ní zůstala pět let.
A na jiné školy jste se nedostala z politických důvodů?
Ano. Byli jsme věřící a měli jsme všude hrozně špatný posudek. Mé sestře řekli,
ţe se nehodí ani na dojičku u krav.
Vybavujete si ještě konec války?
Jo, ale mně neřekli ani slovo o tehdejším stavu. Byla jsem drţená
v nevědomosti, protoţe jsem byla strašně ukecaná a tatínek měl strach, ţe to
vyţvaním, tak mi neřekl vůbec nic. Já jsem strašně chtěla jít do Hitlerjugend
a ptala jsem se tatínka, jestli Hitler vyhraje. Teprve po válce mně všechno řekli
a já koukala jako blázen.
A po škole jste šla do zdravotnictví?
K porodním sestrám. Já jsem i na té zdravotní škole měla problémy s kázní.
Ředitelka byla sestra Aneţky Hodinové – Spurné a chtěla mi dát trojku z mravů.
Vlastně kvůli tatínkovi. Hrála jsem na klavír, chtěla jsem jít na konzervatoř, ale
pak zjistili, ţe mám vrozenou vadu kloubů a ţe bych nemohla koncertně hrát.
Ale cvičila jsem dál a utíkala jsem ze školy na klavír. My jsme vůbec nemohly
z internátu chodit za kulturou. Na rodičovském sdruţení se rodiče ptali, proč nás
nikam nepouštějí, a třídní lékař argumentoval, ţe se musíme připravovat na

těţké povolání a tatínek se pana doktora ptal, kdeţe on se připravoval, jestli to
náhodou nebylo U Fleků? A byl z toho poprask. Pak jsem tedy šla do Pardubic.
Ale pak jsem si při práci vyhodila plotýnku a po operaci jsem nesměla nic
těţkého zvedat. Tak jsem byla pak půl roku doma, bez zaměstnání. Pak jsem
odešla na První porodnickou U Apolináře.
Jak jste se seznámili s manţelem?
Asi ve třiceti jsem se s ním seznámila. Dceru jsme měli za pět let. Uţ jsme si ani
nemysleli, ţe budeme mít děti. Manţel byl komunista, ale jinak byl úţasnej.
A také brzo prozřel. Dělal na ministerstvu plánování, ale měl takové řeči, jako ţe
to nestojí za nic. Pak ho také udali, protoţe řekl, ţe Breţněv je vůl. Vyhodili ho,
a pak jezdil s vejtřaskou. Bylo to docela tvrdé.
A kde jste vlastně bydleli?
Postavili jsme si domek na Barrandově. Na Zlíchově na faře byl páter Blecha.
Fantastickej farář. Má tchýni, která byla taky komunistka – kdysi, kdyţ ho
slyšela kázat, tak říkala, ţe kdyby ho byla bývala potkala dříve, tak to s ní bylo
úplně jiné. Docela ji předělal. Manţel také chodil do kostela řídce. Aţ teprve ke
konci to trochu přehodnotil. Znal se s otcem Bonaventurou a ten na něj velice
zapůsobil. S manţelem jsme oba dostali boreliózu a on ji měl strašně těţkou, aţ
do nepříčetnosti.
A jak jste přišli na diakonii tady v Krabčicích?
Kdyţ byl manţel naţivu, tak jsme si to tu našli a podali si přihlášku, ţe bychom
sem šli spolu. Ale pak zemřel. Dcera si vzala majitele jahodových plantáţí.
Postavili si takovou krásnou chatu v Kunraticích. Kdyţ jsem začala být víc
nemocná, tak si mě Jana vzala k sobě do Kunratic. Pak se to zhoršilo, tak jsem
šla k boromejkám do Řep, to bylo moc krásné, byla jsem tam čtyři roky. Pak ale
to místo potřebovali a díky tomu, ţe jsme v Krabčicích měli uţ dříve podanou tu
přihlášku, tak se to podařilo a od té doby jsem tu.
A tady je to opravdu krásné místo. Děkuji vám mnohokrát za příjemné
povídání a za všechny chvíle s modlitbou.
Jan Horák

CO BYLO
KDO SE MODLÍ V DEŠTI, DVAKRÁT SE MODLÍ
Postní duchovní obnova pro mládeţ proběhla 15. – 16. března - a březen nám
ukázal svou studenou tvář. Bylo nás dohromady za oba dny téměř 20, v pátek
jsme si povídali, zpívali a modlili se v klubu: krásná byla především modlitba
přímluv a chval v tichu a se svíčkami, kterou připravila a vedla Áňa Štorová.
V sobotu jsme vyrazili na Kalvárii u Úštěka, v dešti a zimě jsme se statečně
modlili kříţovou cestu, podělili se v přístřešku o oběd a dlouho se pak vyhřívali
v jediné otevřené úštěcké hospodě, ve které se k našemu značnému pobavení
všechno na jídelním lístku jmenuje čertovsky nebo pekelně (neodradilo nás to).
 Díky všem zúčastněným. Ostatním můţeme nabídnout výsledek pátečního
uvaţování, jak by mohlo znít heslo, které je uţitečné jak v největší tísni, tak ve
chvílích největšího štěstí, a které je tak krátké, ţe by se vešlo na královský zlatý
prsten. Můţete si vybrat: Jsi milován. / Kaţdá bouře se přeţene. / Nakonec
všichni umřem. / Bůh je s tebou. / Svěř to Bohu. / Zítra je taky den. / Napij se
vína. / Dnes je ten den.
A bonusové rýmované inspirace: Nehřešíš – neřešíš! / Věnuješ se blbostem –
zítra skončíš pod mostem! 

CO BUDE
GETSEMANSKÁ ZAHRADA A BOŢÍ HROB
Kapli pod věţí proměníme v Getsemanskou zahradu jiţ tradičně na Zelený
čtvrtek dopoledne – sejdeme se v 10.30 v kostele, krátce si připomeneme
přicházející události velikonočního Tridua, pomodlíme se a za pomoci květin,
roští, trní a břečťanu připravíme dějiště pro noc Zeleného čtvrtka. Na sebe
pracovní oděv.
Jako kaţdý rok chceme strávit dva dny a dvě noci v bdělosti a v Pánově blízkosti
a nezaspat okamţiky, ve kterých jde o všechno; doprovodit jej od zatčení
v Getsemanské zahradě aţ k Zmrtvýchvstání. V kostele je k dispozici tabulka, do
které se zapisujeme k hodinovým sluţbám v tichu a samotě kostela, zahrady,
hrobu. Pokud se ujmete sluţby pozdě v noci a budete potřebovat přespat ve
spacáku na faře, dejte vědět. Nezapomeňte se zapsat, nejlépe jiţ dnes!

KŘÍŢOVÁ CESTA - POLNÍ I KOSTELNÍ
Velký pátek 19. 4. - 12.00
Sraz (i místo návratu): kaplička Ecce Homo na odbočce do Klenče. (Ze Ţiţkovy
ul. při výjezdu z města směrem k letišti; za prodejnou bazénů a autoservisem)
Délka: cca 5km, polní cestou k opuštěnému statku Vladimírov. Cesta bude trvat
maximálně 2h, abychom se bezpečně stihli vrátit do kostela na obřady. Půjdeme
za kaţdého počasí. Pro hůře pohyblivé proběhne klasická kříţová cesta ve 12.00
v kostele. Oba proudy se pak setkají v 15.00 na obřadech. Modlitby pro
jednotlivá zastavení připravujeme s mládeţí, sraz na místě jiţ v 11.30.

SLAVÍME ZMRTVÝCHVSTÁNÍ: PROSBA O JEDLOU PODPORU
Jako kaţdý rok bychom rádi společně oslavili Zmrtvýchvstání nejen liturgií, ale
také milým neformálním společenstvím a něčím dobrým k snědku a pití: vrátit
vypostěným, zmrzlým a nevyspalým tělům teplo a cukry je důleţité. Prosíme
proto o pomoc s přípravou občerstvení na agapé po sobotní vigilii – sladké
i slané, pečené i mazané, sami nejlépe víte, co člověku udělá v této radostné
noci dobře. Zároveň tím všechny srdečně zveme k účasti: slavme společně.
Podle počasí uvidíme, kde sejdeme; pravděpodobně začneme v ambitu
a přesuneme se následně do klubu. Mnoho z nás také jistě ocení nabídku
odvozu domů autem, pokud budete mít místo, neostýchejte se to vyvolávat. 
Koho přemůţe spánek, můţe vyuţít příleţitost k oslavě o Velikonočním pondělí
odpoledne a večer v rámci Dne Země.
Zuzana Horáková

BOHOSLUŢBY SVATÉHO TÝDNE A VELIKONOC
Květná neděle
Černouček 7.30, Roudnice 9.00 a 18.00 (ŘcL); Cítov 10.30 (BS)
Pondělí – úterý – středa Svatého týdne
Roudnice 18.00
Zelený čtvrtek
Černouček 17.00, Roudnice 18.00
Velký pátek
Kříţová cesta 12.00, Roudnice 15.00, Černouček 17.00
Bílá sobota
vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně - Roudnice 21.00 (následuje agapé
v ambitech); 24.00 (ŘcL)
Neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Roudnice 9.00 a 18.00; Černouček 9.00, Cítov 10.30, Bechlín 10.30 (BS),
Velikonoční pondělí
Roudnice 18.00

PRVOMÁJOVÁ POUŤ DO ROZTOK A NA LEVÝ HRADEC
Vyuţijte volnou středu 1. 5. a pojeďte s námi na pouť
na Levý Hradec a do Roztok.
Sraz v 8:30 v budově ţelezničního nádraţí Roudnice.
Pojedeme společně vlakem do Roztok - Ţalova, odtud je to
zhruba 20 min. pěšky do kostela Sv. Klimenta na
Levém Hradci (nejstaršího kostela v Čechách). Zde
budeme mít výklad a v 11 hod. mši svatou. Poté se
vydáme klidnou procházkou podél Vltavy k roztockému
zámku. Od cca 14 hod. volný program – můţete jít do
muzea, projít se do Tichého údolí nebo jen tak do Roztok.
Návrat vlakem okolo 17:45 do Roudnice n/L (nebo
individuálně dříve). Pouť je vhodná pro všechny věkové kategorie. Přesuny
v rámci Roztok je moţné absolvovat i MHD. Srdečně všechny zveme! Svůj
zájem, prosím, hlaste u Blanky Matějkové, tel. 733 144 291.

DĚTI
kreslí Dáda Tojnarová

Kdo chodí do kostela a na náboţko, určitě ví, ţe na Velikonocích není
nejdůleţitější koleda s pomlázkou. Kdo umí uplést pomlázku, ví, ţe není ţádná
legrace se to naučit. Kdo se zajímá o přírodu, ví, ţe kdyţ se pomlázka zasadí do
země, můţe z ní vyrůst pěkně pokroucená vrba. A kdo je ovce, ví, ţe okusování
jarních proutků je dost výţivné.
Na obrázku sázíme pomlázky – víš, kdy a kde to budeme dělat doopravdy?
Připomeň to rodičům! 
Dokáţeš najít a spočítat všechny pomlázky na obrázku? Kolik se jich podařilo
zasadit? Kolik jich ovečky našly a zpracovaly po svém? A kolik jich ještě na
zasazení čeká?

DEN ZEMĚ
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 22. 4. * 16.00







zasadíme použité pomlázky
založíme záhon v koutě před kostelem
pivo/limo od Pivovaru Židovice
oheň
oslava Velikonoc a děkování za Zemi

Místo srazu je Klášterní klub, když přijdete později, nasměrujeme vás za
ostatními podle toho, kde na zahradě právě budou.
Na sebe oblečení k hlíně a k ohni.
S sebou něco k opečení na oheň a pomlázku.

PROGRAM
čt 18. 4.

*

stavba Getsemanské zahrady, 10.30

pá 19. 4.

*

Kříţová cesta, 12.00 (v kostele i v poli)

po 22. 4. *
velikonoční

Den Země od 16.00; mše v Roudnici v 18.00 – Pondělí

út 23. 4.
*
Úterý velikonoční na den Svátku sv. Vojtěcha, hlavního
patrona arcidiecéze - mše v Roudnici v 18.00
st 24. 4.
*
proboštství

Ekumenická modlitba za město a region, v 18.00 v kapli na

po 29. 4.
v 18.00

*

Svátek sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy; mše v Roudnici

st 1. 5.

*

Farní pouť do Roztok a na Levý Hradec

so 4. 5.
*
mše na Řípu slouţená staroslověnsky podle tradičního
římského obřadu, 14.00, slouţí R. D. Josef Peňáz
ne 5. 5.

*

poutní mše na Řípu, 15.00

po 13. 5.

*

památka Panny Marie Fatimské, mše v Roudnici v 18.00

út 14. 5.

*

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

čt 16. 5.
*
Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech, mše
v Roudnici v 18.00

Setkání ministrantů:

17. 5. a 31. 5.

Klášterní klub je otevřen:
úterý

14.00 – 20.00

pátek

14.00 – 20.00 (na Velký pátek zavřeno)

neděle

10.00 – 20.00

Pravidelně se zpovídá v Roudnici půl hodiny před kaţdou mší sv. s výjimkou neděle.
O tuto sluţbu lze také poţádat 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

