zprávy
roudnické farnosti
62. číslo – květen 2022
Úvodník
ZKOUŠKA SIRÉN
S přicházejícím létem se o víkendech možná budeme víc toulat mimo svůj domácí
roudnický kostel. Možná je to proto dobrá doba, kdy zkusit uvést do provozu
Zkoušku sirén. Jestli jste v minulých Zprávách četli výstupní zápis ze setkání synodní
skupinky, možná jste ji zaznamenali. Jde o nápad, jak být v rámci farnosti navzájem
duchovně propojení i mimo nedělní mši. Jako nejsnazší okamžik dne, ve kterém
bychom se mohli na dálku setkat před Hospodinem, jsme zvolili poledne.
Nároky jsou velmi nízké.
Kdo nemá pravidelnost v krvi, může si letmo vzpomenout na náš kostel a lidi, kteří
se v něm scházejí, pokaždé, když uslyší zkoušku sirén. První středu v měsíci
v poledne. (Třeba já mám pravidelnost v krvi trochu zředěnou, čímž se omlouvám
za prodlevu ve vydávání Zpráv :-) Není nutné dlouhé vymodlování, stačí si třeba jen
v duchu představit prostor kostela a pár tváří. V představě se poklonit před
svatostánkem a svěřit Pánu příběhy, které ostatní farníci dnes prožívají.
Kdo se pohybuje ve městě, kde v poledne zvoní zvony, může jich využít jako
každodenní připomínku.
Kdo se zvládne v poledne souvisleji modlit, doporučujeme Anděl Páně.
Kdo potřebuje, aby ho někdo zorganizovanější prozvonil, ať se v neděli poptá
v lavicích kolem sebe, kdo by mu byl ochoten poledne připomínat. Možná to pro
něj bude hezký a důležitý úkol. Jistě, je možné si i nařídit budík, ale s někým živým
je to osobnější. A o to jde.
Kdo se nerad modlí sám, může si Anděla Páně s někým zatelefonovat.
Kdo netrefí přesné poledne, nebo už nemůže hlady, může si vzpomenout jindy. Jde
zkrátka o to, připomínat si, že patřím do farního společenství, že jsem jeho originální
součástí, jsem orgán, který patří k tělu. To tělo svěřuji Pánu a přeji mu všechno
dobré. A ono vnímá mě a počítá se mnou. Neustále – nebo aspoň první středu
v měsíci – se za mě někdo modlí. A protože Pánbůh rád přikládá ke každému
malému dobru zvětšovací sklo, může z toho být nezanedbatelná změna v životě i ve
farnosti.
Zuzana Horáková

KDO JE KDO
Až uslyšíte někoho říkat, že do kostela chodí
jenom babičky, seznamte ho s Petrem
a Tomášem. Chlapi budou o Letnicích biřmovaní.
Sešli jsme se po nedělní mši v Klášterním klubu,
abychom si popovídali o jejich cestě k této
svátosti.
Chlapi, můžete se krátce představit?
Tomáš: Tomáš Řeháček, 30 let, narozený v Roudnici.
Byl jsi křtěný jako malý?
Tomáš: Křtěný jsem byl ve dvanácti letech
v Lovosicích u jednoho evangelického sboru.
Kdo to inicioval v takovém věku?
Tomáš: Mám hodně sourozenců. Teď už šest sester.
A odmalinka jsme byli vedení a učení z Písma, a to
takovým způsobem, že jako děti jsme si sedli
v obýváku a máma předčítala Bibli a pak se nás ptala
a kdo věděl, tak dostal třeba čokoládu. A nás to
bavilo a kvůli těm odměnám jsme se snažili. Když mě čekala, stala se taková
zvláštnost. V 90. letech tu byl člověk, který se jmenoval Mahesh Chavda, indický
křesťan, a on léčil dotykem, měl zvláštní moc. Máma zjistila, že je těhotná ve
čtvrtém měsíci a bylo jí divné, že nemá moc břicho a šla k doktorovi. Tam jí řekli,
že má plod, který se nevyvíjí a že bude muset jít na potrat. Máma to ale nechtěla
vzdát. A slyšela v rádiu, že do Prahy přijede tenhle Mahesh Chavda, tak jela na
to setkání a on na ni vložil ruce a pomodlil se. Máma pár dní na to šla do
nemocnice a doktor jí řekl, že tomu nemůže uvěřit, že jsem se za týden vyvinul
v normální zdravé dítě. A díky tomu jsem se narodil.
Petře, odkud ty pocházíš?
Petr: Jsem z Roudnice, jmenuji se Petr Novák a je mi 50 let. K víře jsem se dostal
sám. Nikdy mě nikdo nevedl. Bylo to tak, že mě k tomu vlastně přivedl neúspěšný
život. Když je člověk nevěřící a bez duchovních hodnot, vidí kolem sebe jen
materiál a konzum a spoustu úspěšných lidí, kteří mají drahá auta a jezdí na
dovolenou - a chytíš mindrák. Záviděl jsem a z toho mě dostala víra. Je to asi
deset dvanáct let. Do té doby můj život nějak k ničemu nevedl.
Kdys byl pokřtěný?
Petr: Jako novorozeně. Nevím, jestli to bylo tady v Roudnici, musel bych se zeptat
mámy. Ale k víře mě nikdo nevedl, takže ke zpovědi a prvnímu svatému přijímání

jsem šel poprvé asi před dvěma roky. Před tím jsem se modlil sám doma, ale do
kostela jsem nechodil. Říkal jsem si, že k víře nepotřebuju být součástí nějaké
církve, ale zjišťuju, že to je potřeba.
Jak jste se rozhodli jít k biřmování?
Tomáš: Od jisté doby jsem hodně bloudil mezi dobrem a zlem, ale dnes se nechci
vracet k té špatné cestě. Je to takový můj vnitřní slib, že chci pokračovat dál
s vírou a Bohem a prostě s tímhle týmem věřících lidí.
Petr: Je to další krok. Svátost.
Máte od toho nějaká očekávání?
Tomáš: Těším se, že se podívám do chrámu svatého Víta. Že tam pojedu s váma
a s kmotrou Barčou. Nikdy jsem u biřmování nebyl. Těším se a vlastně nevím na
co. Nechám se Duchem Svatým překvapit.
Petr: Já taky.
Jaké máte kmotry?
Petr: Já jsem měl kmotra jasného hned. Ani mě nenapadl nikdo jiný než Petr
Cihlář. Je to člověk, který mě vede v Mariině legii. A Padre Pio jako patron, to
byla taky jasná volba. Fascinuje mě, jaké měl nadpřirozené schopnosti, hned jsem
si ho oblíbil.
Tomáš: Já bych chtěl za patrona svatého Tomáše. Taky jsem si potřeboval zažít
určité věci, abych vůbec uvěřil a aby se mě to začalo dotýkat. A kmotra je Barunka
Matiášová, protože se tu od začátku vídáme a cítím, že jsme přátelé a je mi tu
příjemně. I farnost mám moc rád. Pan farář Brousil mi kdysi v mé složité situaci
pomohl.
Petr: Taky si myslím, že farnost tady funguje a skrz to jsem pochopil, proč člověk
to společenství potřebuje. Celkově mně pak pomáhá připomínat si, že tady jsme
jen krátko, a že bysme si měli hodně rozmýšlet, k čemu se chceme poutat.
Tomáš: Když mě strhávají okolní věci, pomáhá mi uvědomovat si, že jsme jen
malí prťousové, ale že jsme součástí obrovské síly.
Petr: Která nás miluje.
Díky, chlapi.
Jan Horák

CO BUDE
KDY KONČÍ NÁBOŽKO?
Tradicí je, že náboženství pro děti končí s květnem. Covidová online verze
pokračovala na vyžádání i přes červen. Letos to bude kompromisní: dohodli jsme
se, že to s dětmi dotáhneme do Noci kostelů. Poslední obyčejné nábožko se tedy
koná 3. 6., o týden později pomůžeme připravit a společně si užijeme Noc
kostelů. Budeme rádi, když se rodiče později připojí a nebudou spěchat domů.
Dál jedeme od října. Doporučujeme ale vaší pozornosti ministrantský tábor, který
v létě v Příchovicích spoluorganizuje Matěj Doležel. První svaté přijímání
proběhne v neděli 19. 6., na kdy přeneseme Slavnost Těla a Krve Páně.
NOC KOSTELŮ
Je před námi Noc kostelů, letos proběhne v pátek 10. 6. Jako hlavní bod
programu přijal pozvání vynikající varhaník Vladimír Roubal. Koncert se koná
v 18.30, od 17.30 bude v kostele mše, kterou Vladimír Roubal také hudebně
doprovodí. Roudnický koncert bude zároveň zahajovací událostí festivalu Rosa
Bohemica, který si klade za cíl přinášet kvalitní klasickou hudbu do menších měst,
pořádat koncerty na krásných a mnohdy pozapomenutých místech, a tím
připomenout jejich původní význam.
Vladimír Roubal (*1965) od roku 1990 působí jako ředitel chrámové hudby
Královské kanonie premonstrátů při bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze
na Strahově. Studoval obor varhany na konzervatoři v Plzni u prof. Jitky
Chaloupkové a v Praze u prof. Jana Hory, varhanní improvizaci u prof. Jaroslava
Vodrážky. Věnuje se koncertní činnosti; vystupoval v Německu, Itálii, Rakousku,
Polsku, Holandsku a USA. Pořídil četné nahrávky pro Český rozhlas a Českou
televizi, japonský rozhlas a televizi, dále pro holandský, německý a americký
rozhlas. V prosinci r. 1999 absolvoval koncertní turné po Japonsku.
Program Noci kostelů začne v 17.00. Letošními novinkami je večer
otevřená a volně přístupná zvonice, v jejímž hlídání se budou střídat naši nedělní
zvoníci. Ve spolupráci s Gabrielou Pecharovou chceme pod názvem Vilém OPEN
otevírat kapli sv. Viléma několikrát do roka ke komorním kulturním událostem –
první z nich by měla proběhnout právě o Noci kostelů a prostřednictvím světla
a zvuku přitáhnout pozornost k významné freskové výzdobě. Zúčastnit se
můžete ukázkového setkání Klubu neznabohů nebo se v rámci tvořivé adorace
nechat pozvat do ticha a setrvat v něm až do 23.00. V klubu se bude točit pivo
některého malého pivovaru.
Oceníme pomoc s hlídáním otevřeného kostela – tabulku naleznete
tradičně vzadu v kostele. Zároveň zveme k adoraci jako k modlitbě za město
a jeho obyvatele. Snad dorazí v hojném počtu.
Zuzana Horáková

NOC KOSTELŮ 2022
16:00-23:00
Klášterní klub – občerstvení
Posezení a pohoda v prostředí starého klášterního chléva. Točené pivo
z minipivovaru.
16:45-17:15
Prohlídka zvonů + zvonění
Odchod v 16.45 od vstupu do kostela, sraz u zvonice 17.00.
17:00-22:00
Vilém OPEN
Sv. Vilém Akvitánský je patronem odsouzených k smrti. Kaple vznikla
v sousedství bývalého popraviště. Několikrát do roka ji chceme otevírat
ke komorním kulturním událostem.
17:30-18:15

Mše (na varhany hraje Vladimír Roubal)

18:30-19:30
Varhanní koncert: Vladimír Roubal
Vynikající varhaník a improvizátor Vladimír Roubal rozezvučí romantické
varhany, které vynikají škálou zvukové barevnosti.
19:30-21:00
Klub neznabohů - zastavení nad příběhem
Společné uvažování nad biblickými příběhy, které se nás zvláštně dotýkají,
ať jsme „věřící“ či „nevěřící“. Prostor pro hledání. Pro všechny, pro které jsou
otázky důležitější než odpovědi.
19:30-22:30
Otevřená zvonice
Renesanční zvony; výhled na klášter a město. Vstup ulicí U Zvonice.
19:30-23:00

Adorace: Tvořivé pozvání do ticha

DIVADLO V KLÁŠTEŘE LETOS JINAK: ROBERTO ZUCCO 16. – 17. 7.
S určitým potěšením i dojetím odrážím otázky „Cože? Festival nebude?!“.
Bude, ale jinak. Kapacita kláštera v uplynulých letech přestávala náporu
stovek návštěvníků stačit, proto studentská umělecká skupina OLDstars
expanduje a svůj repertoár podělí mezi několik měst a míst. Cestovní léto
zahájí víkendovým divadelním benefičním festivalem v areálu bývalého
pivovaru Sedlec v Kutné hoře. Následně nabídne divadlo pod širým nebem

na několika hradech, zámcích a parcích v okolí. Letní turné zakončí o víkendu
16. – 17. 7. zvláštním divadelním projektem v našem klášteře.
„Po 8 ročníků festivalu OLDstars on the Roud bylo cílem rozžít klášter, zahltit
ho divadlem, lidmi… do té míry, že kapacita areálu přestávala stačit. Letos na to
chceme jít opačně: nabídnout malým skupinám diváků klášter tichý a prázdný.
Nechat ho, aby působil ve své přirozené podobě. Jeho nezaměnitelný genius loci
je důležitým materiálem pro inscenaci, kterou připravujeme“, říká vedoucí
souboru Tomáš Staněk.
V originálním konceptu divadelní procházky budou diváky ve skupinách
provádět jednotlivými lokacemi dramatické postavy. Na každé zastávce se pak
odehraje část příběhu, který se bude divákům postupně doplňovat jako mozaika.
Východiskem inscenace je text „Roberto Zucco“ od francouzského dramatika
Bernard-Marie Koltèse. Námětem je skutečný příběh mladého vraha. Text
poetickým způsobem klade otázku „Odkud se bere zlo?“, nenabízí ale
prvoplánové odpovědi.
Klášter je tradičně místem, které člověku dává dostatek času a klidu, aby
se mohl podívat do svého nitra a klást si důležité otázky. Kde se v nás berou
různé destruktivní síly, k těm podstatným otázkám patří. Roberto Zucco je stále
na útěku. Nevydrží ve vězení ani na svobodě, rád by utekl tak nějak úplně. Klášter
sám od sebe nabízí témata ústraní, odchodu, útěku a svobody, a tak vede
s textem zajímavý dialog.
Projekt byl podpořen grantem města Roudnice nad Labem. Výtěžek ze
vstupného poputuje ve prospěch kláštera. Vstupenky v několika cenových
kategoriích, mezi kterými můžete vybírat podle pravidla „Zaplať, kolik
můžeš“, jsou již v prodeji v síti Goout.
Zuzana Horáková

HORÁK 40 FEST
Někdo dostává k narozeninám dárek, já jsem dostal úkol pozvat vás do divadla.
Pokud byste chtěli vidět některé z mých představení divadla jednoho herce,
budu hrát všechna 4 po sobě – od pondělí 6. do čtvrtka 9. června v krásném
barokním refektáři u pražských dominikánů v Jilské ulici. Říkají tomu Horák 40
Fest a já se to snažím brát sportovně. Přijďte, jestli máte chuť. V pondělí 6. 6.
hraju Zapomenuté světlo, v úterý 7. 6. Rybáře, ve středu 8. 6. Tučňáky a ve čtvrtek
9. 6. Františka blázna. Vždy od 19.30. Rezervace vstupenek na jan-horak.cz. Na
vaše zdraví!
Jan Horák

MARIINA LEGIE – PŘIJĎTE MEZI NÁS
Možná se poohlížíte po nějakém modlitebním společenství? Zveme vás. Možná
pociťujete touhu konat něco pro Boží království? Přijďte a uvidíte. Máte lásku
k Panně Marii? Proč troškařit, naše zasvěcení zní: "Tvůj (Tvá) jsem má Královno,
má Matko, a vše, co mám, je Tvé". Bojíte se, že to nezvládnete? Žádný učený
z nebe nespadl, dobrými legionáři se stáváme postupně, krok za krokem.
Nemáte žádné dary? No, tak tomu snad sami nevěříte. Nemáte čas? Pán dává
čas těm, kteří se nechají povolat. Vy tomu říkáte povolání? Ano, po 3-6 měsících
hostování, ti, kdo se pro to rozhodnou, skládají slib. Ostatní odcházejí.
Co je to za divný název, takový militantní? Ano, čím to je, že Panna Maria
si shromažďuje bojovníky do takových společenství jako Rytířstvo
Neposkvrněné, Modrá armáda, Mariina legie? A tím to nekončí, dozvíte se více.
A co to tedy vlastně je, ta Mariina legie? Stát se členem Mariiny legie znamená:
a) účastnit se každý týden schůzky, která trvá asi 1,5 hodiny, základem
je modlitba růžence
b) věnovat péči vlastnímu duchovnímu růstu
c) asi 2 hodiny týdně věnovat apoštolátu, tj. jakékoli činnosti odpovídající
myšlence „co mohu vykonat pro to, aby byl Bůh ve světě více milován".
Dovolujeme si vás srdečně pozvat na setkávání Mariiny legie každou středu
v 16.30 na faře.
Kontakt: Petr Cihlář, 724153604, pecihlar@seznam.cz
Petr Cihlář

309. POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI – I PĚŠKY?

Po tří sté deváté se roudničtí farníci vydají na pouť do Staré Boleslavi. Děláme
tak tradičně 4. neděli po Seslání Ducha Svatého, což letos vychází na 3. 7. Kromě
obvyklé společné cesty autobusem bychom rádi se skupinou zájemců vyrazili
letos i pěšky – ne celou cestu, ale její přiměřenou část (do 20km). Můžete začít
promýšlet zájem a trasu, během června proběhne přihlašování do autobusové
i pěší varianty. Na místě budeme společně slavit mši svatou.
Zuzana Horáková

PROGRAM
út 31. 5.

Svátek Navštívení Panny Marie, mše v Roudnici 18.00

ne 5. 6.

mše na Řípu, 16.30

po 6. 6.

Památka Panny Marie, Matky církve, mše v Roudnici 18.00

čt 9. 6.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, mše v Roudnici 18.00

pá 10. 6.

NOC KOSTELŮ, mše v 17.30 v kostele

st 15. 6.

svátek sv. Víta, mše v Roudnici 18.00

čt 23. 6.

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, mše v Roudnici 18.00

pá 24. 6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, mše v Roudnici 18.00

st 29. 6.

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, mše v Roudnici 18.00

po 4. 7.

Památka sv. Prokopa, opata, mše v Roudnici 18.00

út 5. 7.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, mše v Roudnici 18.00

Slavnosti Nanebevstoupení Páně a Těla a Krve Páně se přesouvají ze čtvrtků
na následující neděli.

Pouť do Staré Boleslavi – 3. 7.
OLDSTARS ON THE ROUD – ROBERTO ZUCCO - 16. – 17. 7.

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

