zprávy
roudnické farnosti
53. číslo – březen 2020

ÚVODNÍK
JAK PODPOŘIT FARNOST?
Na tomto místě se většinou dočtete o výsostně spirituálních tématech či životě
a lidech ve farnosti. Něco tak přízemního jako peníze jsme tu nikdy neprobírali.
Ale probrat bychom to měli.
Zamysleli jste se někdy nad tím, s jakými zdroji farnost pracuje? Odpověď je
jednoduchá – s malými. Pár polí, tzn. pár pachtů do společné kasičky a výplata
pana faráře proplacena arcibiskupstvím. A něco málo do košíku od farníků. Ale…
1. Tzv. vyhlášené sbírky jsou účelové (je jich asi 10 ročně) – odvádíme na
vyhlášený účel (tedy jinam).
2. Z ostatních sbírek odvádíme 10% do svépomocného fondu arcibiskupství,
ze kterého je čerpáno ve prospěch různých farností diecéze.
3. Do sbírek dáváme naše zdaněné příjmy.
Nemůžeme to dělat chytřeji?
Můžeme. Můžeme posílat peníze přímo na účet farnosti. A můžeme posílat
peníze pravidelně.
Výhody:
1. 100% zůstane ve farnosti.
2. Můžeme zadat trvalý příkaz pro měsíční platbu a nelovit každou neděli
drobné.
3. Na konci roku dostaneme potvrzení o daru a ten odečteme z daní. Takže
15% našeho daru nám bude „vráceno“ v rámci daňového vyúčtování.
A můžeme se svobodně rozhodnout, co uděláme s tím, co nám zbylo
„navíc“ proti dosavadnímu způsobu.
Co ještě potřebujeme vědět?
Číslo účtu naší farnosti, kam posílat své dary: 328340471/0100
Variabilní symbol:
111 – dar na podporu pastorační činnosti
222 – dar na provoz farnosti
333 - dar na opravy kostela
Do zprávy pro příjemce platby uveďte své jméno pro snazší identifikaci
při následném ročním potvrzení o daru.
Za každý Váš dar, ať už hotovostní, nebo na bankovní účet farnosti, děkujeme!

Pro rychlou jednorázovou platbu:

200kč dar
na podporu pastorační
činnosti

200kč dar
na provoz farnosti

200kč dar
na opravu kostela

Petr Sedláček, se schválením a ve spolupráci s členy ekonomické rady
farnosti Robertem Laube, Blankou Matějkovou a Ludmilou Sedláčkovou

Pozn.: Částku samozřejmě můžete změnit ve
bankovnictví, stejně jako doplnit vzkaz pro příjemce.

vašem

elektronickém

KDO JE KDO
V neděli odpoledne jsem se
v Klášterním
klubu
sešel
s panem učitelem Jirouchem.
Dokud mu slouţil zrak, mohli
jsme ho u ambonu vídat jako
lektora.
Nejčastěji
sedává
v kostele pod kazatelnou. Je
pamětníkem, v Roudnici proţil
celý ţivot, tak jsme se posadili
blízko ke kamnům a já se
vyptával:
Jaké jsou vaše nejranější
vzpomínky z dětství?
Bydleli jsme v domě v Riegerově
ulici. Stavěl ho stavitel Fryč. Byl to
dědeček mé tety, postavil tu
hodně domů. Na hřbitově je hrobka, kde jsou Fryčové, Koubové, Jirouchové...
prostě stará Roudnice. Za domem byla velká zahrada, kde jsme dováděli
s bratrancem. Chodil jsem do obecné školy naproti kostelu. Do první třídy jsem

nastoupil v roce 1939, když začala válka. To ještě bylo dobré, to ještě školník
prodával o přestávce párky na chodbě, ještě nebyly potravinové lístky.
Chodil jste do školy naproti kostelu, to jste měl dobré, kdyţ jste byl
z věřící rodiny.
Ani ne. Moje matka byla velmi "pokroková". V jednadvacátém roce vystoupila
z církve. Otec zůstal katolíkem, protože babička by to nedovolila. S tou jsem
pak chodíval do kláštera i zde do kostela. Já jsem - není to moje zásluha, i když
se tím chlubím – katolíkem od narození: křest, první svaté přijímání, biřmování,
všechno tady v kostele.
Chodili jste více sem do farního, nebo nahoru ke kapucínům?
Tam i tam. Velké obřady se konaly v proboštském, i když u kapucínů se také
biřmovalo, ale to bylo ještě za Rakouska-Uherska a dělo se to na nádvoří před
zámkem. Kostelík byl na to malý. Já to prodělal všechno v tomto kostele
a chodím sem dodnes.
Ministroval jste tu?
Ministroval jsem asi od dvanácti let páteru Pikorovi, ale ne tady, ale
v gymnazijní kapli, až do jejího zrušení do roku 1948. To nastoupil komunistický
ředitel a zakázal učit náboženství. Přešli jsme tedy do kapucínského kláštera
a po násilném zrušení kláštera roku 1950 na proboštství k páteru Kolářovi.
Co dělali vaši rodiče?
Učitelé.
Jako vy. Jaké máte vzpomínky na válku?
Hodně na mě zapůsobila událost s páterem Frgalem a jeho zatčením. Byl to
kapucín a učil nás náboženství. Byl to ohromný člověk, jeho křesťanství bylo
radostné. Jednou povídal mému tatínkovi, abychom si zašli zasáňkovat do
klášterní zahrady. Jezdilo tam spousta dětí. On jezdil v tom hábitu a pak povídá:
"To nic není, já vám to ukážu," a lehl si na sáňky na břicho, svištěl z kopce
hlavou dolů a tam se překotil, smál se a my všichni s ním. No, později ho zatkli.
Měl jsem ho rád, tak to na mě silně působilo. Dále si vzpomínám na 9. květen
1945, kdy byl nálet na Roudnici. Seděli jsme u válečného oběda, brambory
s cibulkou a okurkou. Rychle jsme utíkali do sklepa. A druhý den pochytali
nějaké mladé Němce a bez soudu je věšeli na náměstí. My jsme utekli z domova
a dívali jsme se na to. Dnes bych se dívat nešel. Pak jsme začali zase chodit do
školy. Před tím jsme dostávali jen úkoly, protože školy byly obsazené.
Pak jste chodil do gymnázia?
Ano, od toku 1945 do roku 1952, kdy jsem maturoval.
Studoval jste dál v Praze?
Ne. Měl jsem špatný kádrový posudek. Ale protože byl velký nedostatek učitelů
v pohraničí, tak mi otec vymohl, že jsem dostal místo na Karlovarsku. Přitom
jsem si dodělával rychlokurz a nastoupil do Mariánské u Jáchymova. Po dvou
letech jsem si dodělával vojenskou prezenční službu a po ní se vrátil do
Roudnice, protože otec onemocněl a začal jsem učit ve Štětí a dodělával jsem si
fakultu v Ústí nad Labem. V roce 1961 jsem měl svatbu. Patnáctého dubna.
Dvanáctého dubna letěl Gagarin a my pekli koláče. Svatbu jsme měli na
Staroměstské radnici v Praze, a pak, jak se to dělávalo, druhou v kostele.
Evangelickém, protože manželka je evangelička. Jestli se toho dožijeme, tak

ještě oslavíme diamantovou svatbu. Jak šel život, tak jsem prošel všechny
roudnické školy a skončil jsem na sídlišti v roce 1993. Takže jsem strávil 41 let
ve školství.
Ještě by mě zajímaly vaše vzpomínky na ministrování.
Když jsem chtěl ministrovat, tak si mě a mého otce pozval k sobě páter Korejs.
Dostal jsem arch, kde byly napsány latinské odpovědi knězi při bohoslužbě.
"Introibo ad altare Dei", říkal kněz a my odpovídali: „Ad Deum qui laetificat
juventutem meam". Měl jsem latinu od tercie, tak mi to nedělalo
problémy. Seděli jsme v té kaplance, otec Korejs vyprávěl, najednou někdo ťuká
a otec Korejs povídá, že ještě pozval pátera Pikoru. Tak tam seděli, Pikora
mému otci nabízel americké cigarety, páter Pikora byl veliký kuřák, a já koukal
do těch archů a při tom poslouchal, jak si povídají. Byli to ohromně vzdělaní
pánové. A páter Korejs pak nastoupil do Račiněvse. Musel vzít zavděk
venkovskou farou. Tehdy byly všechny fary obsazené. Dnes by se o něj prali ve
městě. Tenkrát byl dostatek kněží, byl to jiný svět.
Čím to je, ţe je to dnes jiné?
Studium bylo zadarmo. Rodiče nemuseli platit ani korunu. Stačilo, aby byl
chlapec jen trochu zbožný. Rodiče mu řekli: "Vystuduješ, dostaneš faru, špatně
se mít nebudeš." Ta existenční stránka hrála velkou roli. Bylo také daleko více
křesťanských rodin, z kterých tito budoucí kněží vycházeli.
Vy jste ministroval ještě při starém obřadu.
Ano. Bylo to krásné. Nikomu to nevadilo. Lidé měli zpěvníčky a v nich byly
doprovodné zpěvy ke každé části mše svaté. Kdo zpíval, tak se dvakrát modlil,
jak se říkalo a kdo nechtěl zpívat, tak mohl sledovat ve zpěvníčku český
překlad. Bylo mnoho různých obřadů v češtině. Překrásné májové pobožnosti,
různá požehnání. Mám velmi krásné vzpomínky na ty staré mše. Dnes to může
vést k tomu, že lidé místo aby říkali, že jdou na mši, tak říkají, já jdu na toho
nebo onoho kněze a to není dobré.
Změnila se Roudnice hodně od dob vašeho mládí?
Moc. To dělá to sídliště, stará Roudnice byla úplně jiná. Všude bývaly kamenné
krámky a všechno tam bylo k dostání, byl tu krejčí, švec, vazač knih, prádelna.
Jeden obchod vedle druhého. S těmi supermarkety pomalu malé krámky
zanikají. A jaké tu byly procházky! Člověk vyšel od rozhledny parkem a nikde
žádné domy. Dalo se jít polní cestou až na Hostěraz a kolem čiřikaly koroptve,
ozývali se bažanti, běhali zajíci. Jsem rád, že jsem to ještě mohl zažít. Letos ani
nepřiletěli havrani. Tak samozřejmě, prožil jsem i to ošklivé válečné období.
A dodnes nechápu, jak to, že se o nás rodiče nebáli. Asi se báli, ale my jsme to
nevnímali. Chodili jsme sami ze školy, kdyby přišel nálet, nikdo by o nás
nevěděl. Když jsem jel na své první místo, tak jsem poslílal jen koresponďák,
aby doma věděli, že jsem ve zdraví dojel. Byl to život bez aut a televize, jen
rádio jsme měli a taky to šlo. Tempora mutantur et homines cum ilis. Časy se
mění a lidé s nimi. Máme mnoho vymožeností, ale například málo kněží. Ale
třeba se to zase změní. Konec konců, apoštolů bylo na začátku také jen
dvanáct.
Děkuji velice za vzpomínání.
Jan Horák

CO BYLO
SRDCE JE ZPÁTKY
Srdce prostředního zvonu, které se utrhlo při zvonění před první vánoční mší
(a dostalo nás tak do pozornosti více médií než jakákoliv jiná událost) je po
dvou měsících mlčení zpátky a zvon je opět v provozu. Srdce se pádem skrz
celou věž nepoškodilo, stačilo tedy opatřit nový kožený řemen a znovu je
zavěsit. Postarali se o to Mělničtí zvoníci, kteří přijeli o předposledním únorovém
víkendu. Hned jsme si s nimi zazvonili na kompletní souzvuk všech tří zvonů pokud vás zaskočilo nezvyklé vyzvánění před sobotní mší, bylo to z radosti, že
zase můžeme.
Zuzana Horáková
KLUB KUTILŮ. PRVNÍ MISE: ALTÁN
V sobotu 7. 3. vznikla v bylinkové
zahradě v Ekocentru Zvonice nová
pergola, která bude zajišťovat jak
příjemné
místo
s
posezením
a krásným výhledem, tak díky střeše
i vodu na zalévání. Před tím
proběhla
v
Klášterním
klubu
hodinová prezentace o spojování
dřevěného materiálu. Počasí nebylo
zrovna příhodné pro venkovní práci,
ale i tak se nás s podporou klientů
PMS Litoměřice sešlo tak akorát,
abychom jednoduchou stavbu pod vedením zkušeného řemeslníka Miloše
Kratochvíla snadno zvládli. Díky všem, kdo se Klubu kutilů zúčastnili a pomohli.
Brzy vyhlásíme další řemeslnou lekci.
Jan Horák
MŠE ZA ANDĚLKU V ČT
V neděli 1. března 2020 se v 15 hodin v rotundě sv. Jiří na hoře Říp konala mše
obětovaná za zemřelou Andělku Dbalou. Andělka zemřela před 11 lety během
porodu v porodnici u Apolináře v Praze na vrozené vady neslučitelné se životem.
Mši sv. sloužil P. Libor Buček z Dýšiny u Plzně a koncelebroval provinciál
františkánů P. Jakub Sadílek od Panny Marie Sněžné z Prahy. Záznam z této
mše natáčel režisér Filip Křivánek pro Českou televizi Brno, která připravuje
dokument Andělka pro cyklus Cesty víry, který by měl být vysílán v květnu.
Velké poděkování patří roudnické farnosti za zpřístupnění rotundy, panu
Molíkovi, který byl ochoten přijet a zvonit a také všem hudebníkům, kteří mši
doprovodili vícehlasým zpěvem a doprovodem na dvoje housle a příčnou flétnu.
Před třetí hodinou bylo nebe modré a slunce hřálo téměř jarně, když mše
skončila, padal venku lehký déšť a po chvíli se po nebi rozklenula krásná duha.
Kéž v nadcházející postní době nepřehlédneme ani ta méně nápadná Boží
znamení.
Martina Dbalá

CO BUDE
PROBÍHÁ POSTNÍ ALMUŢNA
Od Popeleční středy si můžete vzadu v kostele vyzvednout papírové krabičky
(tzv. postničky). Po celou dobu postní doby do nich můžete ukládat peníze
ušetřené za požitky, které si v postní době odřeknete. Tyto dary pomohou lidem
v nouzi prostřednictvím Charity. Naplněné kasičky můžete do 2. neděle
velikonoční (19. 4.) dopravit k rukám paní Lysáčkové nebo do sakristie.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V EKOCENTRU - 3. - 7. 8.
I na toto léto chystáme příměstský tábor na farní zahradě. Dalo
by se říct, že tentokrát vlastně dva. Rozdělíme děti podle věku
a program se bude pro různé skupiny lišit.
Starší skupina tři dny stráví na zahradě a prožije je
tematicky – jeden den bude mít například téma “bludiště”, druhý
“dveře do jiného světa”. A pokud nám to podmínky dovolí, vyrazíme pak na
dvoudenní dobrodružnou výpravu s přespáním venku.
Příměstský tábor se letos bude konat v týdnu od pondělí 3. 8. do pátku
7. 8. Skupina mladších je určena předškolákům a prvňákům, skupina starších
dětem od 7 do 13 let. Podrobnější informace chystáme, ale účastníci se mohou
začít hlásit už teď na adresu klasterroudnice@gmail.com. Zájemcům zašleme
závaznou přihlášku a podrobnější informace.
Barbora Matiášová
ČTĚTE! A KNIHU SI PŮJČTE Z FARNÍ KNIHOVNY
Farní knihovna nabízí
publikací filozofických
literatuře pro děti a
křesťanské literatury,
dějiny.

bohatou zásobu knih různých žánrů. Od odborných
či psychologických, přes beletrii až k dobrodružné
mládež. Naleznete v ní pochopitelně širokou škálu
díla biblistická, výkladové slovníky, liturgiku, církevní

Pro zájemce o zapůjčení knih se farní knihovna otevře každou neděli po ranní
mši, tedy zhruba od 10:30 do 11:00, případně i déle dle zájmu čtenářů.
Půjčování knih a zodpovídání Vašich případných dotazů ohledně knihovny bude
zajišťovat Pavel Chaloupka, kontaktní telefon 603 920 513, e-mail
haus@centrum.cz.
Pavel Chaloupka
LEKTORSKÝ KURZ II - KURZ HLASITÉHO ČTENÍ PŘI BOHOSLUŢBĚ
První část lektorského kurzu proběhla v neděli 9. února a sešlo se nás kolem 25,
asi polovina z naší farnosti, ostatní z farností okolních. Zapovídali a začetli jsme
se tak, že i když se zpočátku 3 hodiny jevily jako velmi dlouhá doba, nestačily
nám. Zdálo se, že se účastníci nejen nedali vyděsit nebo odradit, ale dokonce
projevili zájem v kurzu pokračovat. Nabízíme proto druhý díl, který by měl být
zaměřen především na praxi, na nácvik dovedností, odbourávání nešvarů

a odhalování pastí v textu, o kterých jsme v únoru hovořili víc teoreticky. Kurz
se bude konat opět v neděli 26. 4., opět od 15.00 do 18.00. Sejdeme se
v Klášterním klubu a podle počtu zájemců se rozdělíme do skupin, ve kterých
budeme trénovat. Účast na kurzu není podmíněná absolvováním předchozího,
zváni jsou zkušení i začínající lektoři. Vhodné i pro plaché, budeme si všechno
opatrně zkoušet nanečisto, nebudeme se nahrávat ani si jinak komplikovat
život.
Zuzana Horáková

MÍSTO ŠKOLY NA DĚTSKOU PROHLÍDKU
Nevíte vy nebo vaši známí, co s dětmi, které nechodí do školy a nudí se doma?
Přijďte na dětskou prohlídku do Kláštera Roudnice! Od čtvrtka 12. 3. po dobu
uzavření základních škol nabízíme možnost speciálních prohlídek pro děti
s doprovodem. Prohlídky se můžete zúčastnit každý všední den v době od 9.00
do 13.00. Na prohlídku se nahlaste předem na čísle +420 735 718 210.
Prohlídka trvá asi hodinu. Vstupné činí 60,- /dítě a 90,-/ dospělý. A na konci
můžeme zajít pozdravit naše čerstvě narozená jehňátka.
Barbora Matiášová

PROGRAM
čt 19. 3.
st 25. 3.

*
*

čt 26. 3.

*

Slavnost sv. Josefa, mše v Roudnici v 18.00
Slavnost Zvěstování Páně - mše v Roudnici v 18.00

příleţitost ke svátosti smíření u více zpovědníků,
17.30 – 19.30 na faře
Pravidelně se zpovídá v Roudnici půl hodiny před každou mší s výjimkou neděle
a také během adorace v sobotu 18.45 – 19.15 a neděli 19.00 – 19.45.
O tuto službu lze také požádat po mši sv. (především mimo Roudnici) nebo si
domluvit individuální termín.
Ve Svatém týdnu budou mše v po, út a st v 18.00 v Roudnici v kostele.
čt 23. 4.
ne 26. 4.
pá 29. 4.
v 18.00

*
*
*

Svátek sv. Vojtěcha, mše v Roudnici v 18.00
Lektorský kurz (kurz hlasitého čtení při bohoslužbě)
Svátek sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy, mše v Roudnici

VŠECHNA ČÍSLA ZPRÁV JSOU KE STAŽENÍ na webu v sekci „O nás“: http://www.farnostroudnice.cz/onas/farni-zpravy/
Římskokatolická farnost Roudnice n/L, Komenského 174, www.farnostroudnice.cz,
Facebook/Klasterroudnice

ORGANIZACE NEDĚLNÍCH MŠÍ
PO DOBU TRVÁNÍ NOUZOVÉHO STAVU

1) Platí dispens udělený ČBK: kdo se necítí fit, nebo má obavu
z nákazy, nemusí na mši chodit. (Víc k obecnému stavu, odkazy na
TV přenosy bohoslužeb apod. na www.cirkev.cz)

2) Ruší se mše v Račiněvsi a Bechlíně.
3) V sobotu v 18.00 probíhají 2 bohoslužby paralelně v kapli
a v kostele, obě mají max. 30 účastníků. Sraz před kostelem, dbejte
prosím pokynů organizátorů.

4) V neděli v 9.30 probíhají paralelně 3 bohosluţby. Sraz před
kostelem, dbejte prosím pokynů organizátorů, budete
rozděleni do skupin.

5) Pokud přesáhneme dovolené počty v neděli ráno, je možné se
zúčastnit východní liturgie v 18.00 v kostele.

Není třeba hledat náhradní řešení, přijďte prostě na čas a místo, na které
jste zvyklí.
Při přání pokoje si nebudeme podávat ruku. Doporučujeme přijímat
Eucharistii na ruku.
Slavnosti v týdnu se řídí stejným režimem jako neděle.
Výuka náboženství probíhá normálně.

