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ÚVODNÍK
MYSTIKA TUŽKY
Dala jsem si jako postní úkol, že si nebudu stěžovat. Vyprávět tedy o tom, že
scházet se s dětmi na náboženství a s katechumeny k přípravě na křest v online
prostředí, je bizarní, vám nebudu, ostatně by vás to ani nepřekvapilo ani
nezaujalo. Co by ale zajímavé mohlo být, jsou postřehy, které při takových
setkáváních zaznívají. Děti, které se s námi statečně onlinem prokousávají,
zaslouží veřejné ocenění, protože po školních hodinách u počítače si k němu
v pátek sedají znovu, mluví spolu v jedné promíchané skupině od malých po
dospívající (tady mě to láká k povzdechu, že z přítomných 40 dětí, na které jsme
byli zvyklí, jsme teď na čtvrtině, a ještě jsme rádi, ale odolám, protože mám
postní úkol), a navíc jsou podnětné a zábavné.
V únoru jsme se rozhodli využít toho, že jsme během setkání každý u sebe
doma, respektive že jsme doma celkově o hodně víc než dřív, a rozhlédnout se
po tom, jakou zprávu o nás a o Pánubohu nám nenápadně mohou sdělovat
nejobyčejnější věci, které nás doma obklopují.
Třeba tužka může být zdrojem poezie, za kterou by se nemusel stydět ani
sv. Jan od Kříže: „Jako je tuha ve dřevě, tak jsem já v Bohu, který mě celého
obklopuje.“ Anebo obráceně: „Bůh je ve mně, jako je tuha ve dřevě.“ Anebo: „Víme,
že obraz, který vidíme na papíře, nakreslila tužka, i když tužku právě nevidíme.
Stejně tak víme, že svět stvořil Bůh, i když k vidění máme jen ten svět.“
Tužka má i morální rozměr: „Guma maže to, co napsala tuha, tak jako Ježíš
maže mé hříchy.“ Bůh nás ovšem nemůže napravovat bez naší účasti, proto je
guma k tužce připevněná. Tužka je nástroj, který vede ruka, stejně jako my, když
se duchovně daří. A když ne, tupou nebo zlomenou tužku nezahazujeme, ale
znovu ji naostříme. K ostření je ostatně půst ideálním obdobím.
U tužky jsme nezůstali.
„Polštář je měkkej a příjemnej, ale když je něco v něm, tak dokáže bejt tvrdej jak
rozhněvanej Bůh při Potopě!“

„Mohli jsme jít po svejch, ale Bůh poslal Ježíše, a on byl naše bota, mohli jsme jít
s ním a on chránil naše kroky.“
„Pračka, která pere naše špinavé prádlo, je jako Bůh, který nás zbavuje hříchů.“
„Ze dřeva je možné postavit židli i kříž. Bůh je jako král světa a židle jako trůn pro
krále, na které si odpočine, proto je nejdřív nová a pak ošoupaná. Židle
opotřebováním trpí, Pán Ježíš taky trpěl.“
„Abych zapnul počítač, musím natáhnout ruku a Ježíš, když uzdravoval, také
vztahoval ruku; Bůh nás “probouzí” a tak probouzí i data v nás, která ve vypnutém
počítači spí. Bůh se může připodobnit k tomu, kdo drží ovladač, ovladač sám ke
Kristu a signál, skrz který ovladač funguje, k Duchu Svatému. My se rozhodujeme
sami, nás nikdo neovládá, ale bez signálu – bez Ducha Svatýho – nemůžeme nic.“
Líbí se mi dívat se spolu s dětmi pozorněji kolem sebe a malých katechismů
poskytovaných domácími spotřebiči si všímat. I katechetka Bára, která právě
v těchto dnech finišuje přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání a je jinak
úhlavním nepřítelem online výuky, musela konstatovat: „Konečně jim mám na
čem vysvětlit, co to je něčí skutečná přítomnost.
Zuzana Horáková

EKONOMICKÁ BILANCE FARNOSTI
S koncem zimy přichází jako každý rok také účetní závěrka uplynulého
roku. V naší velké farnosti jsme v průběhu roku 2020 nerealizovali žádné
mimořádné investice či výdaje, a naopak můžeme rok 2020 označit za rok určité
konsolidace a mírného zlepšení naší finanční situace. Jak mnozí víte, chod
farnosti (provoz a opravy) je financován příspěvky farníků, a především ze zisků
hospodářské činnosti, což v naší farnosti představují především příjmy
z pronájmů a pachtů restituovaných pozemků a dále zisky z turistické činnosti
na Řípu a v klášteře.
Dobrou zprávou je, že se za rok 2020 podařilo udržet hospodaření v zisku cca
241 tisíc Kč, (hospodaření v předchozím roce 2019 bylo naopak s mírnou
ztrátou). Celkové hospodaření je ve zkratce znázorněno v tabulce (kladná čísla
jsou výnosy či zisky a záporná čísla výdaje či ztráty):

HLAVNÍ NEZISKOVÁ ČINNOST

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
2020

2020

Provoz farnosti (energie, mzdy,
ostatní)
Příjem ze sbírek
Přijaté dary na bankovní účet
Výsledek provozu farnosti

-795,095
166,666
320,705
-307,724

Čistý zisk z nájmů a pachtů
993,022
Čistý zisk z turistického provozu
358,844
(zde uvedené hodnoty jsou již po odvodu
daně z příjmu a odvodu do svépomocného
fondu arcibiskupství)

Opravy kostelů, far a ostatní opravy
Přijaté dotace na opravy
Výsledek oprav

-983,312
455,500
-527,812

Odpisy a ostatní úpravy
minulých let

-275,339

Výsledek prodeje majetku

1,110,875

Výsledek za hospodářskou
činnost

Výsledek za hlavní činnost
Výsledek celkem

0

1,351,866

240,991

V porovnání s minulým rokem 2019 jsme v roce 2020 vydali výrazně méně na
opravy kostelů. Celkem jsme vydali 527 tisíc Kč, což je výsledná částka již po
odečtu dotací od státu – tuto částku jsme museli vydat z našeho rozpočtu. Jedná
se zhruba o polovinu částky v předchozím roce, kdy jsme prováděli velkou
opravu fasád na kostele v Černoučku. V letošním roce se použily prostředky
především na opravu fasády a oken fary v Cítově, věžních okenic v Roudnici
a hřbitovní zdi v Kostomlatech. Čisté výdaje na opravy cca 500 tisíc Kč jsou
naplánovány i na rok 2021.
Zajímavá může být i bilance se státem, kdy jsme na dani z příjmu odvedli
celkem 288 tisíc Kč a naopak na dotacích jsme obdrželi 566 tisíc Kč (z toho 456
tisíc Kč na opravy a 110 tisíc podporu z programu Antivirus při zavření
turistického provozu Řípu).
Výrazným přínosem byl zvýšený zisk z turistického provozu, který řídí pan
Tomáš Buryška. Vlivem jeho velkého nasazení v letní sezoně a také
pravděpodobně i vlivem vyšší návštěvnosti domácích památek v době, kdy se
příliš necestovalo do zahraničí, můžeme konstatovat, že přebytek v našich
financích za rok 2020 je především zásluha tohoto turistického provozu. Bez něj
bychom museli redukovat činnost v oblasti oprav památek či jiné provozní
výdaje.
Jako poslední důležitou oblast bych zde rád zmínil zvýšený příjem farnosti
z darů na náš bankovní účet. Vzhledem k situaci, která nastala v loňském roce,
kdy nebylo možné po dobu několika měsíců navštěvovat bohoslužby, došlo
zákonitě i ke snížení příjmu z kostelních sbírek. Nicméně tento pokles naštěstí

naši farníci vykompenzovali zvýšeným příjmem z darů na náš bankovní účet.
Mohu s radostí konstatovat, že po loňské „agitaci“ ve prospěch této formy máme
již cca 30 farníků, kteří přispívají pravidelně každý měsíc na náš farní účet. Rád
bych zde jen zopakoval, že přímý dar na náš farní účet není zatížen odvodem do
svépomocného fondu arcibiskupství (10 %) a rovněž je možné odečíst výši těchto
darů ze základu daně každého dárce (potvrzení jsou vždy v lednu vystavena na
jméno dárce).
Rád bych tedy touto formou opět vyzval případné další dárce k této formě
podpory pro činnost farnosti. Číslo bankovního účtu farnosti u Komerční banky
je 328340471/0100.
Při této příležitosti bych chtěl velmi poděkovat Slávkovi Pohořalému za
vedení farního účetnictví, u kterého v posledních 3 letech došlo výraznému
nárůstu objemu práce vlivem rozrůstající se hospodářské činnosti, plátcovstvím
DPH apod. Víme, že tomu věnuje velkou část svého volného času a děkujeme za
to.
Za ekonomickou radu,
Robert Laube

KDO JE KDO
Ludvík Šťastný jr. je služebně nejstarším
ministrantem. V presbytáři vyrostl a službu vykonává
s profesionální samozřejmostí. Dokáže zasáhnout
rychle, tiše a nenápadně, kdykoli se něco zvrtne.
Pozval jsem ho na čaj, abych si s ním popovídal nejen
o ministrování.
Jsi rodilý Roudničák?
Narodil jsem se v Roudnici, chodil jsem tady do základní školy. Jsem druhý
ze čtyř sourozenců. Nejstarší je Silva, pak jsem já, Kamila a Klement nejmladší.
Se Silvou jsme od sebe jen o rok. Ona šla o rok později do školy, takže jsme
na základce chodili do stejné třídy. Pak jsem šel na zemědělku a po ní do Brna
na fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií. Po vysoké jsem musel
na civilku. Našel jsem si práci v Technickém muzeu v oddělení hornictví.
Co jsi tam dělal?
Všechno možné. Čistil exponáty, případně opravoval. Udržovali jsme expozice,
stěhovali, popisovali, dokumentovali, kontrolovali. Takhle se nám podařilo
zašantročit jednu švancaru, to je taková hornická hůl. Když jsem odcházel, tak
kvůli tomu vzniklo velké haló, protože ta švancara měla evidenční číslo tři. Byla
hned na začátku seznamu. Snad se i nařídila revize celého oddělení. Hledali jsme
ji všude několikrát. Až zpětně jsem se dověděl, že ji našli. Byla v jedné místnosti,

které jsme říkali za vodou, protože byla za tapetou, na které byla nakreslená
voda. Nebyla na svém místě mezi ostatními švancarami. Asi se to tam položilo
a zaskládalo dalšími věcmi...
Se to tam položilo...?
Možná jsem na to položil ty další věci, ale jestli jsem tam odložil i tu švancaru, to
nevím. Ale jinak vše bylo na svém místě. Civilka mi skončila dříve, a tak jsem tam
tři měsíce pracoval jako zaměstnanec. Potom jsem si hledal jiné místo a našel
jsem si servis elektronických pokladen. Po roce jsem pak začal pracovat jako
programátor a to dělám dodnes.
V programování se nevyznám. Máte nějakou specializaci?
Jsme jednoúčelová firma. Máme zákazníka z Ruska a Ukrajiny, pracujeme
pro jednu velkou telekomunikační společnost, kde programujeme velké
ústředny.

Jak dlouho žiješ v Praze?
Už na vysoké škole jsem se nastěhoval k babičce do bytu a od té doby jsem
Pražák.
Takže v Roudnici jsi jen na víkendy.
Ano, ale v současné situaci jsem v Roudnici u rodičů pořád, protože mám homeoffice.
Tvůj otec je řeckokatolický kněz. Neměl jsi v tom doma zmatek, když ty jsi
římský katolík?
My jsme vždycky byli římskokatolíci. Otec měl známé řeckokatolíky a někdy jsme
šli na mši do Prahy ke sv. Klimentovi. Ale svěcený na kněze byl až po revoluci.
Pamatuju si, že to řešil i s roudnickým farářem Chroustem, který musel napsat
nějaké stanovisko. Samozřejmě s tím musela souhlasit naše mamka, to byla
podmínka. Taky se ptal nás, i když na nás to nezáleželo. A pak to šlo rychle,
nejdřív jáhenské svěcení, a pak jsme s ním jeli na kněžské svěcení do Prešova.
Od té doby je řeckokatolík. Ale my děti jsme vychovaní jako římskokatolíci.
Kolik ti tehdy bylo?
Byl jsem už na střední. Byli jsme všichni už odrostlí, takže nevím, jaké to je, když
tě vychovává kněz. Ale i teď funguje jako normální táta, nikdo ho neposlouchá,
prostě klasickej táta jako v každé rodině.

Ministroval jsi odmalička?
Vlastně si nepamatuju, že bych někdy seděl v lavici. Ale za komunistů jsme
nechodili tolik do kostela v Roudnici, jen na velké svátky, jinak jsme jezdili hodně
do Bechlína, takže jsem ministroval hlavně tam. Teď když bydlím v Praze, tak
ministruju i v Holešovicích.
Máš nějaké silné okamžiky ze své ministrantské kariéry?
Jako třeba když kolega v Bechlíně v sakristii roztáčel kadidlo, nádoba s uhlíky
vyletěla ven a skončila mezi námi, co jsme seděli naproti na druhé straně
presbytáře? Naštěstí to nikoho netrefilo. A jednou jsem zazvonil při vstupu tak
mocně, že jsem sejmul poplašné zařízení nad zvonem. Ale jinak nic zvláštního.
Jaké pamatuješ nejslavnější ministrantské období v Roudnici? Kdy tu bylo
nejvíc lidí u oltáře?
Asi ještě za komunismu, za Bohouška Koláře. To se nás sešlo třeba deset. A pak
ministroval i náš táta a třeba Pavel Kubín. Teď je to vlastně podobné, při velkých
svátcích už se tam skoro ani nevejdeme.
A ty sám jsi nikdy neměl záchvěvy jako tatínek...?
Ne vůbec, to ti řeknu rovnou. To nehrozí. Nerad poslouchám autority, nemohl
bych to dělat. Nechci se nijak zavazovat ani biskupovi, ani manželce. Jsem rád
svobodný.
Jak trávíš volný čas?
Z toho, co jsem řekl, vlastně vyplývá, že mám hodně volného času. Trávím ho
s přáteli, naživo nebo přes počítač. V téhle době je velkou výhodou, že většina
práce, co dělám, se dá dělat on-line stejně kvalitně jako v práci, a ještě ušetřím
za cestování.
U nás, co pracujeme v kultuře, je to komplikovanější.
Já jsem hodně chycený do osidel počítače. Ale třeba v Praze jsem chodíval běhat.
V holešovické farnosti vznikl běžecký klub. Chodili jsme běhat do Stromovky
a jednou za rok jsme běželi do Staré Boleslavi. Ale jen pomalým během, to by
zvládl každý.
Já ne.
Stačí jen trochu potrénovat.
Také máme poutě do Staré Boleslavi, že bychom běželi?
Z Roudnice je to mnohem dál.

To je pravda. Má pro tebe holešovická farnost ještě jiné zajímavé aktivity?
Mají biblická čtení, tam jsem byl jen párkrát. Vypomáhal jsem při Kurzech Alfa
a někdy jsem vyrazil na nějakou pouť. Teď v karanténě se nic moc neděje.
Měl bys nějaké postřehy nebo doporučení k aktivitám naší farnosti?
Obdivuji všechny, kteří něco tvoří. Za mě nic nechybí. Ani běžecký klub bych
nezakládal.
Škoda, už jsem myslel, že se necháme inspirovat. Díky za popovídání.
Jan Horák

CO BYLO
„BEZKONTAKTNÍ“ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA JEŠTĚ NESKONČILA
Začátek roku máme všichni už dlouhých 20 let spojený
s Tříkrálovou sbírkou. Letos to však kvůli přísným opatřením,
spojeným s pandemii COVID-19, bylo úplně jinak. Na konci roku
jsme netrpělivě čekali, jaké instrukce z Charity ČR a od našeho
vedení v Praze ke sbírce dostaneme, ale vůbec nic se nedělo.
Pozitivní bylo pouze to, že k nám dovezli objednané letáčky, cukříky, kalendáříky
a odměny pro koledníky. Mapovali jsme situaci, zda bude sbírka na celostátní
úrovni povolena a pokud ano, jak se na ni máme připravovat. Jediné, co jsme
mohli udělat, bylo zapečetit kasičky a oznámit na příslušné úřady, že sbírka je od
hygieny povolena, ale její konkrétní forma bude upřesněna podle aktuální
epidemické situace. To byla naše veškerá příprava. Vidina normálního koledování
se začala rozplývat, když Charita ČR zaslala podklady k on-line koledě. Co to má
znamenat? Copak si lidé kliknou na odkaz, podívají se na koledníky na internetu
a tím to bude vyřízeno? Ta představa se zdála být úplně nereálná. Sama v sobě,
i v dobrovolnících a starostech obcí, kteří se koncem roku sami hlásili, jak to se
sbírkou bude, jsem živila naději, že pokud se situace v lednu zlepší a PES se sníží
na stupeň 4, tak koledníci vyrazí na svoji pouť. Navíc, když Charita ČR prodloužila
možnost koledování až do 24. ledna 2021, žili jsme v určité naději a čekali, jak se
situace vyvine.
Tradiční novoroční výstup tří králů na Říp jsme zrušili a čekali na „zázrak“.
Epidemická situace se nezlepšila a naděje na koledování se úplně rozplynuly.
A najednou to přišlo, zavolala nám starostka nedaleké obce a nabídla se vzít si
kasičku k sobě. Tvrdila, že lidé začátkem roku chodí na úřady platit různé
poplatky a když to navíc vyhlásí rozhlasem, tak lidé určitě zajdou a rádi do

kasičky přispějí. Charitu znají a na koledníky se každý rok moc těší, je škoda, že
letos nemůžou chodit. Od 11. ledna jsme tedy začali oslovovat všechny obce
v okolí a nabízeli jim na obecní úřad nebo do obchodu v obci stacionární kasičku.
K našemu překvapení si ji vzali, až na jednu obec, úplně všichni – celkem 21 obcí
z Podřipska a Budyňska. S nabídkou umístění kasičky ve své pekárně se na nás
obrátila i paní Kraupnerová, že lidé, kteří u nich nakupují, také určitě rádi přispějí.
Nakonec jsme v Roudnici na veřejně přístupných místech umístili celkem
5 kasiček. A možnost přispět byla i u nás v kostele a samozřejmě na Charitě
v Riegrově ul. Celkově se nám podařilo rozdat do terénu 32 kasiček, s čímž jsme
původně vůbec nepočítali.
Byla to zvláštní situace, protože tentokrát koledníci nechodili s tříkrálovým
požehnáním za lidmi, ale lidé, pokud chtěli, museli sami najít stacionární kasičku
a přispět do ní. Místo požehnání a jako projev poděkování si mohli vzít alespoň
požehnanou samolepku, kterou si pak doma nalepili na dveře. Abychom
v Roudnici koledu ještě víc podpořili, oslovili jsme naše nejšikovnější koledníky,
aby nám pomohli ve svém „kolednickém rajónu“ v rámci zdravotní procházky na
čerstvém vzduchu roznést do poštovních schránek tříkrálové poselství
v zalepených obálkách. A naši „tříkráloví pošťáci“ se skutečně činili – do schránek
hodili přes tisíc obálek. Třeba jste ji také dostali.
Podpora ze strany starostů obcí, ale i propagace sbírky různými formami u nás
v Roudnici nám tak vynesly celkem překvapivý kasičkový výtěžek - částku 84 076
Kč. Když to srovnáme s výsledkem v minulém roce – 291 724 Kč, je to ohromný
propad. Ale na druhou stranu i přesto, že se nemohlo chodit koledovat, lidé na
nás nezapomněli a finančně nás ve sbírce podpořili.
Zatím jsem se zmínila pouze o tříkrálové sbírce prostřednictvím kasiček, která se
nemohla klasicky vůbec realizovat, a i přesto jsme našli způsob, jak se to zvládlo
úplně bezpečně. Že by řízení Boží? Věřím, že ano. To však ještě není všechno.
Charita ČR jako náhradní řešení místo koledování připravila pro dárce
bezkontaktní on-line sbírku, do které se mohlo přispívat v klidu a z bezpečí ze
svých domovů. Tato forma sbírky se hodně propagovala především
prostřednictvím médií a sociálních sítí. Po kliknutí na odkaz
www.trikralovasbirka.cz jste našli videa s malými kolednicemi, ale také tříkrálové
požehnání kněze z Neratova a možnost bezkontaktně přispět do virtuální kasičky
charity, která působí blízko vás a rádi byste ji přímo podpořili. Tedy po zadání
Roudnice nad Labem váš příspěvek směřoval k nám. Další možností předání
daru byl převod z vašeho účtu na tříkrálový účet – 66008822/0800 a pro
podporu naši Charity Roudnice stačilo zadat VS: 77701930. Tato část sbírky ještě
stále trvá - kdo by chtěl přispět a podpořit nás, může až do 30. dubna 2021.
Podle průběžných výsledků máme ve své virtuální kasičce už 53 tisíc korun.
Tyto peníze se po ukončení on-line sbírky sečtou s penězi z kasiček (84 076 Kč)
a to bude náš konečný tříkrálový výtěžek. Všem, kteří jste nám už přispěli do

kasičky, poslali dar na účet nebo nám ho ještě do konce dubna pošlete, chceme
moc poděkovat. Podpořili jste nás v této nejisté a nestabilní době i bez
tradičního požehnání a toho si nesmírně vážíme. Uděláme vše proto, abychom
vás nezklamali a vámi svěřené dary využili co nejlépe. Ještě jednou děkujeme.
Z výtěžku sbírky jsme plánovali financovat víc projektů. Které z nich nakonec
zrealizujeme, se rozhodneme až poté, kolik peněz nakonec získáme. Výtěžek měl
původně podpořit provoz charitního šatníku, azylového domu pro matky
s dětmi, plánovali jsme nákup automobilu pro pečovatelskou službu či finanční
podporu potřebných rodin z Podřipska. Všechny zmiňované projekty jsou pro
nás důležité, protože finanční propad sbírky bude značný, musíme si stanovit
priority a podle toho se rozhodneme. Vždy však budeme pomáhat lidem,
protože lidé pomáhají nám.
Marcela Lysáčková, Charita Roudnice n/L

DRUHÝ ROK S ŘÍPEM
Rotunda na Řípu má za sebou druhou turistickou sezónu v provozní režii naší
farnosti. Sezóna to byla nepochybně úspěšná, ale co se počtu návštěvníků týče,
o něco méně než ta první, kdy se podařilo zvednout návštěvnost o 724 % a vyslat
rotundu na rekordní 78. příčku v žebříčku nejnavštěvovanějších památek České
republiky. Statistické výsledky za rok 2020 ještě nejsou k dispozici, ale
očekáváme recesi, pro dnešní dobu tolik charakteristickou. Všudypřítomný virus
je vinen, avšak i v dobrém smyslu, neboť umožnil udělat věci dosud nemyslitelné.
Kvůli viru jsme totiž ve druhé turistické sezóně začali důsledněji vybírat vstupné,
a to se pochopitelně negativně promítlo do návštěvnosti. Upřesním.
V prvním roce bylo vybíráno vstupné pouze od účastníků komentovaných
prohlídek. Ostatní měli vstup za dobrovolný obolus. Ve druhém roce bylo
z hygienických
důvodů
přistoupeno
k
individuálním
prohlídkám
s průvodcovským textem. Povinnost zaplatit vstupné sice snížila návštěvnost,
zároveň ale zajistila zdravé prostředí bez tlačenic a neukázněných projevů lidí
nemajících ponětí o posvátnosti místa.
I během Vánoc nás virus donutil vymyslet záložní plán. Opět na úkor
návštěvnosti. Pohyblivý betlém z Dílny lidové tradice v Bechlíně opět dorazil
a bylo by velkým hříchem tak nádherné dílo neukázat v tomto čase široké
veřejnosti. Zůstal stát přímo ve vchodu a svou hmotou bránil vstupu do rotundy.
Bylo tedy snadné dodržet veškerá vládní nařízení. Vstupem po dvojicích se ale
rekordy dělat nedají. Během svátků se přišlo podívat zhruba 3.500 lidí, což je asi
o 1.500 lidí méně než v předchozím roce. Smysl to nicméně jednoznačně mělo.
Do jaké míry bude virus režírovat nadcházející sezónu, zatím nevíme.

Předpokládáme, že v nějaké podobě sezóna proběhne, a proto jsme pro
návštěvníky připravili nový zábavně-vzdělávací program v podobě animovaného
dokumentu, který budeme promítat přímo v rotundě. Film vznikal více či méně
intenzivně celé 2 roky a jeho hlavními tvůrci jsou Eliška Podzimková a Jáchym
Bouzek, kterým tímto děkuji za veškerou trpělivost, kterou s námi během příprav
měli. V jakém režimu bude film promítán, ještě nevíme, ale byli bychom rádi,
kdyby zefektivnil čas, který návštěvníci stráví v rotundě. Zároveň doufáme, že
přiláká více návštěvníků a umlčí ty hlasy, které mají potřebu tvrdit, že v rotundě
není nic k vidění.
Tomáš Buryška

CO BUDE
ZÍSKALI JSME GRANT NA EKOCENTRUM
V prosincovém vydání Zpráv, v rozhovoru
s paní architektkou Lucií Kavánovou, jsme
se zmínili o grantové žádosti nadace
Partnerství a společnosti
MOL
Česká
republika na zvelebení Ekocentra Zvonice
a rajského dvora. Vyhotovili jsme ji
a odeslali na konci října. A v polovině ledna jsme se dověděli, že jsme na náš
projekt dostali příspěvek 90.000 korun. Grantová výzva se jmenuje Zelené
oázy a je zaměřená především na rozšíření a zvelebení zelených ploch ve
městech. Jsme nadšení, že díky tomu můžeme osázet náš bylinkový záhon,
upravit rajský dvůr, ve svahu pod zvonicí vytvořit vsakovací záhony, abychom
mohli v ekocentru lépe hospodařit s vodou, dokončit tematické vzdělávací
cedule a v neposlední řadě také vytvořit zázemí pro všechny, kdo ekocentrum
navštěvují. Začátek prací jsme naplánovali na konec března a dokončit
bychom je měli na konci listopadu. Počítáme samozřejmě s účastí veřejnosti,
a proto jsme naplánovali několik vzdělávacích seminářů, např. tvorbu
a osázení vsakovacích záhonů, stavbu zahradní boudy s Klubem kutilů nebo
jak udělat okrasný záhon také užitečným. Uvidíme, co nám covid dovolí,
věříme, že se ho brzy nebudeme muset dovolovat. Ale kdyby už teď měl
někdo z vás velkou potřebu vyrazit z domácí izolace do přírody a hýbat se,
neváhejte a ozvěte se mi, klášterní zahrada nabízí mnoho příležitostí. Za grant
děkujeme a těšíme se, že náš sen o zahradě, ve které člověk odpočívá,
pozoruje, hraje si, vzdělává se a má z ní užitek je nadosah.
Jan Horák

BRIGÁDA NA ŘÍPU
Děkuji všem, kteří se v loňském roce podíleli na provozu rotundy na Řípu
a speciálně těm, kteří již přislíbili pomoc v letošním roce. Občas se v minulosti
stalo, že nás nebylo dost, a proto stále zůstává v platnosti poptávka po posilách.
Pokud znáte spolehlivého člověka, kterému by činilo radost odbavování našich
zvídavých návštěvníků, nebo jím dokonce sami jste, neváhejte se na nás obrátit.
Brigáda je to po finanční stránce slušně ohodnocená a vhodná pro mládež, čilé
seniory, a dokonce i pracující, kteří třeba občas nevědí coby přes víkend. Nezdá
se to, ale i jeden odpracovaný den za rok pro nás může být velkou pomocí.
Volejte, pište, rezervujte, hlavně nevolejte všichni a klidně ke svému jménu
žádejte poznámku „volat jen v nouzi“. Pro nás je důležité už jen to, že jste.
Tomáš Buryška
LAZARE, POJĎ VEN!
Chceme vás pozvat k venkovní rozjímavé postní aktivitě,
která sestává z procházky víceméně na území obce, tudíž
se víceméně smí. Je určena pro děti i dospělé. Spočívá
v pouti na kraj Roudnice, kde jsou na stromech
rozmístěny části biblického příběhu. U každé části je
možné se na okamžik zastavit a chvíli úryvek rozjímat.
Pokud jich posbíráme 15, dají dohromady vyprávění
o Lazarovi a při jejich správném seřazení získáme tajenku - nebo možná další
vzkaz k meditaci. Anebo odpověď na to, jaké je tajemství Lazarova hrobu...
Za Lazarem se můžeme vydat do Kalešova. Klíčovým místem je opuštěný
domeček na křižovatce, kde končí asfaltová silnice od Roudnice (doprava vede
polňačka ke koním, rovně cesta do Bechlína.) Příběh je rozmístěn v sadu
v bezprostředním okolí domečku. Do něj se oknem podívejte až úplně na závěr.
Podrobné instrukce jsou na samostatném letáku, na webu a na facebooku. Možná
že prvních několik poutníků dostane i malou materiální odměnu.
Cesta z Kalešova do Bechlína nás láká i jako nová trasa velkopáteční Křížové
cesty, tam nám snad obchvat nepostaví. Pokud bychom mohli Křížovou cestu
uskutečnit, byl by místem srazu právě Lazarův domeček. I proto stojí za obhlídku.
Pobýt s Písmem na čerstvém vzduchu je snad jedna z nejzdravějších věcí, které
dnes lze dělat. I na nás možná Pán Ježíš volá – a můžeme tomu rozumět různými
způsoby: Pojď ven!
Zuzana Horáková

PROGRAM
Postní zpovídání - středa 24. 3. od 17.00 do 19.00 na faře, přítomno bude
více zpovědníků.
Po dobu, co se nemohou konat bohoslužby ve zdravotnických a sociálních
zařízeních (probíhá v nich individuální duchovní péče), můžeme konat více mší
v kostele během týdne, sledujte aktuální týdenní pořad a ohlášky.

pá 19. 3.
čt 25. 3.

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

Ve Svatém týdnu budou mše v pondělí, úterý a ve středu vždy v 18.00
v Roudnici v kostele, přede mší a po ní příležitost ke svátosti smíření.

Probíhá Postní almužna – v kostele jsou k dispozici papírové kasičky. Výtěžek
z toho, co si v postní době odřekneme a do kasiček uložíme, bude věnován
potřebným.

VELIKONOCE BUDOU!
Jejich přesnou podobu dotvoříme v souladu s aktuálními vládními opatřeními
a s doporučením biskupů, až vyjde. Dáme vědět prostřednictvím letáků,
nástěnek, webu, facebooku, mailu. Doufáme a věříme, že toho v liturgii budeme
moci společně prožít více než vloni.

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 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

