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ÚVODNÍK
O kostelních lavicích
Máme před sebou konec liturgického roku a advent. Ten je mimo jiné
obdobím pokání. Tak se také do jednoho pustíme a vyznáme: kostelní
lavice jsou stále prošoupané, vydrolené a nehezké. Fuj.
Pan farář vtipně poznamenal, že podle míry prošoupání molitanu na
jednotlivých místech by se nechalo měřit, kdo je jak pravidelným
návštěvníkem bohoslužeb. A protože pod nejzbožnějšími z nás už
místo sedáku spočívá jenom hromádka vydroleného prachu
připomínající Judskou poušť, je potřeba situaci řešit. To už dávno,
říkáte si, a máte pravdu.
Ale nebojte, nezapomněli jsme na vás, víme, že si – zvlášť teď na
zimu, kdy se kolem Labe plouží ledová mlha a je otázkou týdnů, než
se vplouží i do kostela – zasloužíte měkké, teplé a parádní posezení.
Ale protahuje se právě to, že hledáme optimální řešení. Které hřeje,
neklouže, nepadá, vypadá, vydrží – a staré dřevěné lavice
neznásilňuje hřebíky ani lepidlem. Jednu dobu jsme dokonce vážně
uvažovali o elektrických vyhřívaných lavicích.
Nakonec jsme ale
vyhodnotili, že naprostá většina z nás tráví v kostele pouhou jednu
hodinu týdně na nedělní mši, a že proto tak velký zásah a tak velká
investice nejsou rozumné. (Vzpomínám na jednoho moravského
důstojného pána, který v adventu vytrhával zástrčky z elektřiny
s výkřikem „Kajícníkům pod zadkem netopím!“)
Jako aktuálně nejlepší řešení máme před očima sedáky z pevné
pěnové hmoty, která dokáže sedícímu vracet teplo třeba jako
karimatka a vydrží víc než molitan. Obal by mohl být z pěkného
přírodního plátna a k dřevěné lavici přichycený čalounickými svorkami,
které jsou snad nejméně brutální. A protože jsme na to nepřišli sami,
ale v rozhovorech s vámi, musíme se, než se do toho pustíme, zeptat:
Nemáte někdo lepší nápad? Neznáte někdo osvědčenou firmu, které
bychom se měli svěřit? Dejte nám vědět. A my pak úpravu lavic
pojmeme jako předsevzetí do nového roku (dle náročnosti uvidíme,
zda liturgického nebo kalendářního.)
Zuzana Horáková

HISTORIE
Odsouzený lidovec František Knotek
Vzpomeňme tímto krátkým článkem na hrdinu III. odboje, roudnického
rodáka Františka Knotka. Narodil se 7. 1. 1920 a jeho otec byl zaměstnán
jako tajemník berní správy. Po ukončení obecné školy navštěvoval reálné
gymnázium v Náchodě. Po zabrání Sudet v roce 1938 se odstěhoval do
Prahy, kde v roce 1939 maturoval. Následně vystudoval arcibiskupský
seminář v Praze. V době okupace byl totálně nasazen v Horním Slezsku.
V roce 1944 onemocněl, což mu umožnilo vrátit se do Roudnice nad Labem,
kde byl zaměstnán jako učitel náboženství. Po skončení druhé světové války
byl přijat na PF UK, kterou v roce 1948 ukončil. V dalším studiu mu bylo
zabráněno. Od roku 1948 vyučoval náboženství na měšťanské škole
v Roudnici nad Labem. Od roku 1947 zastával funkci okresního politického
tajemníka ČSL v Roudnici nad Labem. V roce 1950 se stal krajským
politickým tajemníkem ČSL v Ústí nad Labem. František Knotek se
v polovině roku 1949 stal členem odbojové organizace Kotva, která působila
v okolí Ústí. Řídil se instrukcemi, které dostával od Milana Skalického. Ten
ho pověřil vybudováním pobočky odbojové skupiny v Roudnici. Podle
vyšetřovatelů získal od agentů CIC lahvičky s nakažlivými chorobami
slintavkou a kulhavkou, které měl rozšiřovat, aby poškodil národní
hospodářství. Toto tvrzení v protokolu vedeném v roce 1956 v rámci obnovy
řízení popřel. Uvedl, že na něm byla výpověď vynucena za pomoci fyzického
násilí. Poskytoval Skalickému informace o hospodářské a politické situaci
v kraji, které byly následně pomocí vysílačky předávány do zahraničí. Knotek
byl zatčen 7. února 1953. Spolu s dalšími zatčenými byl vyšetřován v rámci
akce Ohře. Vzhledem k rozporům ve výpovědích obviněných bylo rozhodnuto
o zostření vyšetřovacích metod. Vyšetřovaní byli nuceni celé hodiny chodit,
a když nedodrželi tempo chůze, byli politi vodou. Byli vězněni v temnici
a nesměli spát. Výslechy probíhaly celý den a noc. F. Knotek byl obviněn
z trestného činu velezrady a vyzvědačství. Byl souzen spolu s dalšími sedmi
muži v procesu „Milan Skalický a spol.“, který se konal 15. – 16. prosince
1953 před Krajským soudem v Ústí nad Labem. Knotek byl odsouzen
k trestu odnětí svobody na 25 let, finančnímu trestu, konfiskaci majetku
a ztrátě občanských práv. Byl vězněn v Mostě, Litoměřicích, Praze, Valdicích,
Uherském Hradišti a Ostrově nad Ohří. Odsouzení v procesu „Milan Skalický
a spol.“ podali žádost o obnovu trestního řízení, které bylo v roce 1958
vyhověno. Krajský soud Ústí nad Labem rozhodl 21. února 1958, že obvinění
jsou vinni z trestného činu spolčení k velezradě. Knotek byl odsouzen
k trestu odnětí svobody na dvanáct let. Podmínečně propuštěn na svobodu
byl na základě amnestie prezidenta republiky v roce 1962. K plné rehabilitaci
F. Knotka došlo 16. července 1990. Zemřel 5. června 2002 v Roudnici nad
Labem.
Zdroj: Ústav pro studium totalitních režimů a Státní oblastní archiv
Litoměřice
Filip J.K.V. Uzel, Člen výboru MO KDU-ČSL Roudnice n. L.

KDO JE KDO
Petra
Cihláře,
právníka
Povodí
Vltavy,
znají
alespoň po hlase ti farníci,
kteří vstupují do kostela
před
začátkem
nedělní
mše. Pravidelně se v první
lavici
modlí
modlitbu
růžence. V pátek 30. října
oslavil 50 let od křtu, a tak
jsme ho k této příležitosti
trochu vyzpovídali.
Odkud
jste
Roudnice?

přišel

do

Žil jsem s manželkou Marií
v Praze-Holešovicích, kde dělal
kaplana
páter
Marek
Miškovský. Ten odešel do
Roudnice rok před námi. Bydleli jsme v malém bytě se synem Vojtou, chtěli
jsme mít větší rodinu. Manželka je z venkova, a tak jsme hledali domek.
Brzy se ozval páter Miškovský, že se v Roudnici prodává řadový dům.
Nastěhovali jsme se koncem srpna 2006 a rok poté se k Vojtovi narodila
dcera Anežka.
Jak jste vnímal Roudnici, když jste se přistěhoval?
To, že jsme měli známého faráře, byla velká výhoda. Na faře byli volontéři,
kteří nám pomohli se stěhováním. Hned první den jsme s nimi v novém
domě společně povečeřeli. Kostel se nám také moc líbil. Byli jsme z Prahy
zvyklí sedat si při mši s Vojtou dopředu, protože když viděl, co se děje, tak
tolik nezlobil. V Roudnici byla první lavice volná, a protože nás nikdo
nevystěhoval, sedáváme tam dodnes.
Jak probíhalo seznamování s farností?
Přirozeně. Především jsme se seznamovali s rodinami, které měly děti ve
stejném věku. Manželka chodila na společenství maminek, ale to tu bylo jen
chvíli, než děti odrostly a maminky se vrátily do práce. Pak také přes „živý
růženec“.
O něm ještě určitě bude řeč. Pocházíte z věřící rodiny?
Rodiče právě věřící nebyli. Otec byl dokonce v KSČ a u vojáků jako
důstojník. Takže já jsem chodil do kostela s babičkou, když jsem u ní býval
na prázdniny. Ona mi vlastně zajistila křest, rodiče s tím nějak museli
souhlasit, neznám detaily, jak je přesvědčila. Každé prázdniny jsem s ní
chodil do kostela a doteď si vybavuji, které mariánské písně se mi líbily,
i když mi bylo tenkrát asi pět let. Potom jsem měl velkou pauzu až do

třiatřiceti. Vlastně jsem byl po tak dlouhé pauze konvertitou. Můj strýc mi
řekl, že mi babička dar víry vymodlila. Zemřela ve stejném roce, kdy jsem
se začal znovu obracet.
Byl na cestě obrácení nějaký konkrétní silný moment?
Zvláštní zážitek jsem měl na jednom pracovním semináři v létě 2007. Přijel
jakýsi Američan a měl nám vykládat o víře. Říkal jsem, proč bych tam
chodil, když nejsem věřící, ale kolegové mě přesvědčili. Na konci toho
semináře Američan nabídl, že kdo ještě nepřijal Ježíše Krista za Pána, tak
může jít dopředu a ostatní se za něj budou modlit. Táhlo mě to dopředu,
a tak jsem šel. A pak se začal můj život měnit. V červenci 1998 jsem přijal
pozvání na katolickou charismatickou konferenci o Duchu sv., která se mi
moc líbila a odhodlal jsem se k životní zpovědi. Poté jsem začal chodit ke
svátostem.
Jak jste se dostal k tomu růženci?
V Holešovicích jsem začal chodit do společenství mládeže a otec Marek
Miškovský ve farnosti zavedl „živý růženec“. Pokud nebyl přítomný kněz, tak
jsem setkání občas vedl. Po stěhování do Roudnice organizaci setkání
převzala jedna paní, která to vede dodnes.
A Legio Mariae?
Těsně než jsme odcházeli do Roudnice, hledal jsem nějaké společenství, kam
bych mohl chodit ve všední den, po práci. Přes P. Vladimíra Kalíka jsem se
dostal do Mariiny legie v Lublaňské ulici, která patřila pod Sv. Ludmilu.
Setkání se mi líbila a 13. prosince – to je fatimský den - v roce 2006 jsem
složil slib legionáře a začal dělat apoštolát, rozdávání medailek Panny Marie,
návštěvy nemocných, apod. Zrovna ta paní, co tenkrát setkání vedla, brzy
onemocněla, a tak jsem jí chodil pomáhat a modlil se s ní. Tento rok v srpnu
zemřela.
Jak Legio Mariae funguje?
Nejmenší buňka, tedy například to společenství, které se schází každou
středu od 17.30 hod. tady na faře, se nazývá presidium. Názvy jsou
převzaté z římské legie, protože jde vlastně také o boj, i když boj duchovní.
První presidium se sešlo v roce 1921 v předvečer svátku narození Panny
Marie v Dublinu v Irsku. Modlili se k Panně Marii, aby jim ukázala, jak mohou
pomáhat. Nejdříve se začali starat o prostitutky a o nemocné. Byli napojeni
na místního kněze, každý týden se scházeli, vyměňovali si zkušenosti,
přidávali si další úkoly a samozřejmě se modlili růženec. A protože to bylo
dobré, tak se postupně Mariina legie rozšířila do celého světa. Dnes má
několik miliónů členů.
Takže posláním legie je modlitba a pomoc lidem v nejbližším okolí?
Dalo by se to tak říci. A ještě navíc pracovat na sobě. Cílem je osobní
svatost a pomoci ke svatosti i druhým. Zakladatel Legie Frank Duff v tomto
předběhl dobu. Už ve třicátých letech minulého století praktikoval to, co se
pak dostalo do dokumentů II. Vatikánského koncilu ohledně apoštolátu laiků.

Díky bohatým zkušenostem s laickým apoštolátem byl Frank Duff na tento
koncil přizván papežem Pavlem VI. jako laický pozorovatel. V roce 1996 byl
zahájen proces jeho blahořečení.
Jak vypadá vaše setkávání v Roudnici v praxi?
Každé setkání má do značné míry předem danou strukturu. Vlastně celá
legie je velmi dobře organizovaná. Nejprve se modlíme úvodní modlitby
včetně modlitby růžence, pak následuje duchovní četba z příručky legie
a zprávy jednotlivých členů, sdílení, rozdělení práce na další týden
a závěrečné modlitby, ke kterým přidáváme i modlitbu za blahořečení
Franka Duffa. Celé setkání trvá něco málo přes hodinu.
Ty úkoly jsou jakého druhu?
To je různé, chodíme například do domova důchodců, do LDN, navštěvujeme
nemocné a pomáháme jim, rozdáváme medailky, duchovní materiály,
snažíme se podporovat duchovní život ve farnosti. Každá doba potřebuje
něco jiného. Proto je třeba se modlit, abychom poznali, co je nejdůležitější.
Děkuji za příjemné popovídání a přeji, ať se apoštolát daří.
Jan Horák

CO BY MOHLO BÝT
OTEVŘÍT KLUB GYMNAZISTŮM
Představte si gymnázium na menším městě. Představte si, že v jeho
bezprostřední blízkosti vznikne klub, do kterého mohou studenti zajít,
dát si kávu a čaj za dobrovolný příspěvek, udělat si úkoly, probrat
život, odpočinout si po školním dni, počkat na autobus, který jim jede
domů až za dlouho, dát si svačinu před odchodem na kurzy a kroužky.
A nejsou u toho ani ve školním prostředí ani v hospodě, ale v prostředí
svobodném, kulturním a bezpečném, které nemá ambici je příliš
tvarovat ani z nich mámit peníze. Představte si, že se tam studenti
přirozeně potkávají s církví a zjišťují, že živí křesťané, kteří sedí
u vedlejšího stolku, jsou docela rozumní vzdělaní lidé a že oni, i když
sami nejsou věřící, mají v klubu své místo a jsou vítáni. Představte si,
že jsme této představě dost blízko. Jen nám chybí dobrovolní barmani.
Zatím s pomocí dobrovolníků dokážeme pokrýt víkendový provoz, ale
chceme-li otevírat dveře gymnazistům, musíme dokázat být k dispozici
ve všední den odpoledne. Hledáme proto pomocníky, kteří mohou
obětovat pár odpoledních hodin alespoň někdy. Nejste to právě vy?
Zuzana Horáková

CO BUDE
NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA BUDE OPĚT I V ROUDNICI

Národní potravinová sbírka se postupně dostává do povědomí široké
veřejnosti. V letošním roce se bude konat už její 3. ročník. Proběhne
v sobotu 21. listopadu 2015 od 8:00 do 20:00 hod ve vybraných
prodejnách řetězců Tesco, Globus, Albert, Kaufland, Makro, dm
drogerie markt a Penny Market v České republice. Sbírku organizuje
Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou Federací potravinových
bank a Armádou spásy, v rámci projektu Potraviny pomáhají.
V loňském roce lidé za jeden den věnovali 146 tun potravin, což
představuje cca 300 000 porcí jídla. V Roudnici n.L. se sbírka konala
v obchodech TESCO a Penny Market a zákazníci darovali Farní charitě
a Naději celkem 605 kg potravin. Charita získané potraviny rozdělovala
během celého roku matkám s dětmi z azylového domu a potřebným
rodinám a jednotlivcům z Roudnice a okolí. Mnozí přicházeli na
doporučení sociálního odboru, či úřadu práce, v případě, že jim
nemohli poskytnout finanční pomoc. Tímto způsobem získalo potraviny
21 rodin (45 osob) z Roudnice a okolních obcí, někteří jednorázově,
jiní i opakovaně. Letos sbírka v Roudnici proběhne pouze na jednom
místě v prodejně Penny Market na sídlišti - a budeme jí zde
zajišťovat my - farní charita. Stejně jako v minulém roce nám můžete
koupit trvanlivé potraviny, podle seznamu, který při vstupu do
prodejny dostanete, a po zaplacení je darovat do nákupních košů za
pokladnami. Smyslem akce je nejen získat trvanlivé potraviny, ale
především upozornit veřejnost na to, že i v České republice se stává
chudoba problémem. Stále víc lidí se dostává do složité životní situace
- kvůli ztrátě bydlení, zaměstnání, exekucím, dluhům, zpoždění
státních sociálních dávek a dalším faktorům mnohdy nemají ani na
nákup základních potravin a jsou vděčni za každou pomoc. Může se
stát, že někdy budete pomoc potřebovat i vy sami. Nestyďte se přijít
do charity, jsme tady od toho, abychom pomohli těm, kdo to potřebují.
V případě, že byste nám chtěli pomoct jako dobrovolníci v tento den
přímo na prodejně, budeme velice rádi.
Zastavte se na kus řeči po mši svaté v klubu, nebo nás kontaktujte na
emailu: charita@charitaroudnice.cz
Podrobné informace o sbírce naleznete na webových stránkách
www.potravinypomahaji.cz
Marcela Lysáčková, FCH Roudnice n.L.

SVATOMARTINSKÁ POSVÍCENSKÁ VESELICE A KOŠT MLADÝCH
VÍN V BECHLÍNĚ

Vážení přátelé,
dovoluji si vás pozvat do
Kulturního domu v Bechlíně
v sobotu dne 14. 11. 2015
na svatomartinskou veselici
a
košt
mladých
vín
z podřipského
regionu.
Začínáme v 19.00 hod. Od
20.00
hod nás
bude
bavit svým
tanečním
vystoupením
folklórní
soubor Jarošovci z Mělníka.
Celý večer nás pak bude
provázet taneční skupina REGIUS BAND Jitky Dolejšové. Mám
přislíbeno, že při hudbě si budete moci tentokrát i popovídat se
sousedy (což v "randálu" těch předešlých kapel nešlo). Máme pro vás
připravenu ochutnávku mladých vín z podřipských vinařství Schoř
Libkovice, Pixa Roudnice n.
L. (vinice má v Bechlíně),
Svatomartinského vína z Roudnického vinařství a vín pana
Podrábského, bývalého ředitele roudnického vinařství.
Čeká na Vás bohatá tombola, každý lístek vyhrává. Hlavní cenou je
pečená husa a Svatomartinské víno.
Před začátkem zábavy si můžete u obsluhy šatny domluvit odvoz po
zábavě domů.
Vstupné je 100.-Kč
Prodej a rezervace vstupenek probíhá v Prodejní dílně lidové tradice
v Bechlíně, tel. 604 437 050. Zdá se, že o veselici bude zájem, proto
neváhejte s rezervací.
Pořádá občanské sdružení Můj domov ve spolupráci s Podřipskou
nemocnicí.
Na setkání s Vámi se těší
Jiřina Šustrová

NÁVŠTĚVA SVATÉ RODINY
Vezměte i letos pod svou střechu na jednu noc ikonu Svaté rodiny.

Po loňském pokusném ročníku, kdy
mezi
našimi
domovy
putovala
požehnaná ikona Svaté rodiny a po
pozitivních ohlasech, které její cestu
doprovázely, chceme i v letošním
adventu nabídnout možnost zařadit
se mezi její ubytovatele. Dobrou
zprávou je, že letos ji nebudou
následovat
dva
autobusy
zahraničních poutníků z Taizé, rovněž
žádajících nocleh… 
Na cestě do Betléma, kde čeká
jenom nehostinný chlívek, hledá
Svatá rodina s ještě nenarozeným
Ježíškem přístřeší - a přináší s sebou
požehnání. Máme možnost ji na
jednu noc přijmout pod svou střechu
a nenechat ji na poušti. Jak na to?
1. Počínaje první adventní nedělí se vydá na cestu mezi našimi
domovy ikona Svaté rodiny.
2. Vzadu v kostele bude připravená tabulka, do které se můžete
zapisovat ke dni, kdy máte možnost Svatou rodinu od někoho
přijmout a další den ji někomu předat.
3. Vychutnejte si vzácnou návštěvu. Postavte ji na místo, které
máte rádi, zapalte svíčku, chvíli rozjímejte…
4. Podívejte se, kdo se zapsal za vás a domluvte se s ním. Navštivte
ho, dejte si s ním čaj nebo večeři, zajděte na procházku, do
kavárny, na hřiště, nebo se spolu krátce pomodlete. Prožijte
spolu a se Svatou rodinou chvíli adventního času. Buďme
vzácnými návštěvami sobě navzájem.
5. Ten, kdo se zapíše na Štědrý den, doprovodí Svatou rodinu zpět
do kostela, kde budeme slavit Narození.
6. Napište nám sms, e-mail nebo 3 věty na papír, jak jste svou
návštěvu prožili. Nebo pořiďte fotku. Otiskneme ve Zprávách.

Zuzana Horáková

SPOLEČNÉ PLETENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
V sobotu před první adventní nedělí, tedy 28. 11., proběhne
v klášterním klubu společné pletení adventních věnců. Všichni jsou
srdečně zváni k přátelskému posezení nad horkými nápoji a nad
jehličím. Bude řeč i o symbolickém významu adventního věnce, méně
zkušeným rádi s vazbou pomůžeme. Korpus na věnec, svíčky a ozdoby
si prosím doneste sami, větve budou k dispozici. A to od 10.00 do
12.00 a od 14.00 do 17.00 hod. Společně také nazdobíme klub
a vytvoříme adventní věnec do kaple.
Na první adventní víkend také již tradičně přijede Conventus
choralis, aby začátek nového liturgického roku oslavil zpívanou
modlitbou žalmů. Ke spoluúčasti na ranních, večerních i nočních
chválách jsou zváni všichni. Časy budou upřesněny.

MIKULÁŠ
V pátek 4. 12. v 17.00 dorazí do klášterního ambitu sv. Mikuláš, aby
za pomoci andělů a dětí zkrotil čerty a odměnil naši snahu o dobro.
S dětmi ze starších skupin náboženství připravíme opět pro mladší
krátký program.
Nepatříte-li k pravidelným návštěvníkům
bohoslužeb, ozvěte se prosím nejpozději do 1. 12. 2015 na e-mail
klasterroudnice@gmail.com, ať s vaším dítětem počítáme a není
ochuzeno o sladkou nadílku. Vstup bude kostelem.

RORÁTY
K adventu neodmyslitelně patří roráty, komorní mše, které se konají
ještě před svítáním, za svitu svíček a se zpěvem staročeských písní.
Od středy 2. 12. se budou v kostele Narození Panny Marie konat
roráty každou středu a sobotu. V posledním předvánočním týdnu, tedy
od 17. 12. do Štědrého dne, budou roráty každý den. Začínáme
v 7.15, mše trvá přibližně 45 minut. Nebojte se zavítat cestou do školy
nebo do práce a máte-li čas, také společně posnídat v klubu.

BRATŘÍČCI
V neděli 13. 12. Roudnici opět navštíví mužský pěvecký sbor ze
Slovácka Bratříčci a jako v předchozích letech vystoupí s repertoárem
adventních a vánočních písní. A to nejprve v roudnickém kostele
dopoledne po mši a odpoledne v rotundě na Řípu.

ADVENTNÍ PROHLÍDKY A KLUB
O 2., 3. a 4. adventním víkendu by měl být kostel a klášter otevřený
k návštěvě a prohlídce. Během adventních víkendů také bude otevřený
Klášterní klub, ve kterém bude možné nejen posedět a občerstvit se
v předvánočním shonu, ale také si pořídit drobné dárky pro své blízké.
Pokud patříte k volnočasovým výrobcům hezkých malých věcí, jako
jsou šperky, svíčky, hračky apod., budeme rádi, když je v klubu po
domluvě nabídnete k prodeji. Stejně jako v loňském roce chceme mít
kostel přístupný i na Štědrý den. Opět bude možnost přihlásit se
k službě hlídání kostela a vítání návštěv.

CO K VÁNOCŮM? KNIHY!
Nakladatelství Návrat domů pro nás opět připravilo předvánoční
nabídku knih s duchovní, psychologickou, osobnostně-rozvojovou
a pedagogickou tematikou za zvýhodněné ceny. Za pozornost určitě
stojí i dětské Bible. Knihy budou k dispozici vzadu v kostele a v klubu.
Platit je můžete v sakristii nebo u obsluhy klubu.

V GALERII KONČÍ VÝSTAVA EVY BRODSKÉ
Pokud jste ji ještě nestihli zhlédnout, máte šanci do 22. 11. Výstava
u nás v ambitu ale potrvá, dle počasí alespoň do Vánoc.
zh

DĚTI

kreslí Klára Janošová

PROGRAM

Ohlášky, které si nemusíte zapamatovat...

So 14. 11. *

Svatomartinská posvícenská veselice v Bechlíně

So 21. 11. *

Národní potravinová sbírka

Ne 22. 11. *

Setkání biřmovanců

So 28. 11. *

Společné pletení adventních věnců

28. – 29. 11.

První adventní víkend s gregoriánským chorálem

St 2. 12. *

První roráty (dále středy a soboty)

Pá 4. 12. *

Mikuláš

VŠECHNA ČÍSLA ZPRÁV JSOU KE STAŽENÍ na webu
v sekci „O nás“: http://www.farnostroudnice.cz/o-nas/farnizpravy/


Římskokatolická farnost Roudnice n/L
Komenského 174
www.farnostroudnice.cz, Facebook/Klasterroudnice
kněz Martin Brousil, farnost.rce@seznam.cz, 608982813

Ve čtvrtek 5. 11. 2015 v poledne
zemřel na faře v Karlíně
prelát Bohumil Kolář, roudnický probošt.
Pohřeb bude v úterý 17. 11. ve 12.00 hod
v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně.
Uložen do hrobu bude na hřbitově ve Vinoři.
*
Zájemci o společnou cestu autobusem na pohřeb
se mohou zapisovat do tabulky vzadu v kostele.

