
zprávy 
roudnické farnosti 

16. číslo – květen 2016 

ÚVODNÍK 

Přátelé,  

mám radost z vydařené vikariátní pouti k Bráně milosrdenství do 

Slaného. Všichni její účastníci, se kterými jsem hovořil, vyjadřovali 

spokojenost. Mrzí mě jenom, že jsem se jí sám kvůli zápasu s chřipkou 
nemohl zúčastnit. I tak se mi Božího milosrdenství dostalo, určitě už 

jenom pomocí při přemožení choroby. Však víte, jak se dělává legrace 

z mužského ztrápení rýmičkou, a co potom teprve regulérní chřipka? 
Brrr(ousil nakonec přežil.) 

Přežily i naše dva obrazy z Pašijového cyklu, zapůjčené na výstavu do 
Národní galerie. Oba se již vrátily na svá místa a zdají se být v dobré 

formě. V dobré formě ovšem asi nebude ona úzce specializovaná firma, 

kterou si vypůjčitelé zjednávají pro převoz artefaktů. Máme s ní již dvojí 
neslavnou zkušenost. Při výstavě pořádané tuším v roce 2013 

v Litoměřicících, kam jsme půjčovali čtyři obrazy, opomenuli přepravní 

specialisté při přípravě transportních beden rokajové řezby na rozích 
rámů a museli v kostele vnitřek beden upravovat. Během tohoto zdržení 

se jim vybila baterie u automobilu a bylo nutno volat náhradní vůz. To 

vše trvalo několik hodin během mrazivého zimního dne. Letos firma, byť 
její zástupce si přijel obrazy předem prohlédnout, pro ně poslala pouze 

dva pracovníky, 

kteří se na místě 

zhrozili jejich 

váhy a zkoušeli, 

zda bych 
neobstaral 

pomocníky. 

Museli si pomoc 
přivolat sami. 

Stejně ale 

pokaždé pan 
stavební technik 

Martin Ludvík, 

vida to 
zoufalství, donesl 

dlouhý žebřík    



(s firemní výbavou by se nevylezlo k hornímu závěsu) a snímání 
i zavěšování řídil a obrazy shora jistil. Toto píšu tak pro zajímavost, 

abyste věděli, jaká různá povyražení lze na proboštství zažít. 

Povyražením bylo i natáčení jedné scény do seriálu Bohéma, 
připravovaného Českou televizí. Proběhlo v pátek 15. dubna. Filmaři 

potřebovali chrámový prostor a protože natáčeli některé venkovní scény 
v Roudnici, obrátili se na nás. Já nedlouho předtím dvě filmové produkce 

odmítl. Ta první obstarávala seriál Tři mušketýři, vznikající v Doksanech 

a také na roudnickém zámku, a měla zájem o interiér naší zvonice. 
Vydat její chatrné schodiště a vzácné zvony filmařskému štábu jsem se 

neopovážil. Druhá produkce připravuje dobrodružný seriál o templářích. 

Neubránil jsem se představě, že půjde o fantasmagorii parazitující na 
velkém historickém tématu. 

Lidé pohybující se kolem filmu bývají často velmi frajerští a uhlídat jejich 
počínání je téměř nadlidský úkol. Dosud jsem s filmaři nasbíral spíše 

nedobré zkušenosti. Abych ale nepropadl předsudkům, rozhodl jsem se 

vyjít České televizi vstříc. Téma jejich seriálu je seriózní a natáčení bylo 
omezeno na jediný den. I tak záležitost spolykala mnoho času. 

Telefonem se domlouvala změna natáčeného obrazu (podle scénáře měl 

příchozím kostelník přinést lahve piva k popíjení v lavici), podmínky 
smlouvy, návštěvy lokátora, architekta a režiséra, jimž všem bylo nutno 

se věnovat. A muset říkat ne. Protože jinak by se vytahovaly lustry 

(zdalipak by se je podařilo ještě i spustit zpátky), odnášel oltář a kdovíco 
dalšího. 

Tolik něco z uplynulých zážitků. A co je před námi? Spolu s dalšími 
institucemi a některými podnikateli se pod vedením o. p. s. Říp podílíme 

na přípravě turistické sezony v Roudnici a na Řípu. Od 1. června do 30. 

září nabídneme čtyři měsíce každodenních komentovaných prohlídek 
kostela a kláštera. Zároveň se s pomocí dobrovolníků budeme snažit o co 

nejsouběžnější otevírání Klášterního klubu. To je nabídka i pro Vás 
a návštěvy, které budete v létě přijímat a hostit. 

Připravujeme program Noci kostelů. 

Finišujeme s přípravou biřmovanců a prvokomunikantů. 

Budeme rádi, když nám nabídnete svoji pomoc. Především ale prosím o 
to, co máme dělat nejpředněji – modlitbou volat a zvát k nám pomoc 

Boží. Svěřujte prosím Pánu v modlitbě nejen všechny, kdo vytváříme 
společenství farnosti, ale i návštěvníky kláštera, aby jim pobyt či 

prohlídka přiblížily toho, k jehož oslavě toto krásné místo vzniklo. 

Váš 

Martin Brousil 
 

 



INZERCE 

NOVÁ PODLAHA V KLÁŠTERNÍM KLUBU 

Náš Farní klub prověřila první zima a také nám pomohla odhalit některé 

kameny úrazu. Především jsou to tedy kameny tvořící podlahu klubu, 
které se pod našima nohama rozpadají a sypou a mohly by se tak stát 

skutečně příčinou nehody. Dále je v zimě studená kamenná podlaha 

velice nepraktická pro delší pobyt a my bychom rádi, aby u nás 
návštěvníci zůstávali co nejdéle a neodcházeli s rýmou, nemluvě 

o nastydnutých barmanech, kteří jsou pak nepoužitelní. 

Rád bych se tedy pokusil nad touto podlahou vytvořit jednoduchou 

podlahu dřevěnou. Věřím, že dřevěná podlaha neubere klubu na 

autentičnosti a zároveň přidá na přívětivosti. Myslím, že tato operace by 
neměla zabrat více jak dvě odpoledne, když se přidá pár šikovných 

rukou. Jestli máte toto charisma, nebo dokonce know-how, nebo se jen 

budete chtít účastnit, tak se do akce pustíme po odpolednech 16. a 17. 
května, vždy od „kolika budete moci“ do „kolika vydržíte“. 

A s tím souvisí ještě jedna prosba: Jestli vlastníte větší přívěsný vozík za 
auto, na kterém by se dal dopravit materiál z pily na faru a byli byste 

ochotni jej zapůjčit, ohlaste se mi, prosím. Ještě pro úplnost dodávám, 

že na této akci bude k dispozici občerstvení a přirozeně hudba na přání. 

Zájemci se mohou hlásit u mě po nedělní mši či v klubu nebo přes farní 

e-mail. Těším se.  

Jan Horák 

 

DĚTSKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL 

 

Srdečně vás zveme na 

3. ročník Dětského 

divadelního festivalu 

v Roudnici nad Labem 

ve dnech 27. - 29. 5. 

2016. Představení 

budou probíhat v KD Říp a můžete se těšit na Pipi Dlouhou Punčochu, 

Toma Sawyera, interaktivní pohádku pro nejmenší Duhový hrad a další 

hrané i loutkové pohádky. Stejně jako v minulých letech budou probíhat 

i tvůrčí dílny. Celý program i nabídku dílen naleznete brzy na 

internetových stránkách festivalu. Festivalové permanentky budou 

v prodeji v Dětském knihkupectví M. Černé (Arnoštova ulice). Těšíme se 

na vás! 

 

Manika Kopáčková 

 



HISTORIE 

KOSTELÍK U MOSTU 

/pokračování z minulého čísla/ 

Přestavba byla svěřena 

paumistrovi čili zedníku 

Vlachu Santinimu a kameníku 

Battistovi, kteří svůj úkol 

provedli v letech 1609 – 

1613. Srovnávajíce obrazy 

kostelíků z různých dob, 

máme dojem, že kostelík byl 

rozšířen k západu o kruchtu 

(o 3,2 m), při čemž byla 

zbourána západní čelná zeď, 

z které zbyly 2 pilíře (1 m silné) pod kruchtou; gotická klenba, většinou 

zřícená, byla snesena kromě tří polí nad oltářem, jež byly i se žebry 

zachovány. Nová klenba byla bezpochyby valená a takové byly široké 

pásy místo žeber. V jednom rysu jsou zakresleny do valených kleneb 

lunety nad okny. Gotické přípory byly nahrazeny širšími pilíři v omítce. 

Nad sakristií byla postavena věž, nad její střechu vynikala lucerna pro 

zvonek, bání krytá. Nový štít západní stěny zdoben byl patrovým 

dělením římsami, sloupky a na kraji volutami v české renaisanci; v tomto 

slohu bylo řešeno o ostění vchodů, velkého na záp. (šir. 1,6 m) 

i postranních (otvor 2,8 x 1,5 m). Zdi vítězného oblouku byly rozšířeny 

a k nim přistavěny 2 postranní oltáře. Přestavba se tudíž omezila hlavně 

na vnitřek kostela. Účet za stavbu činil 3 948 kop 47  grošů 2 den., 

mimo to se zaplatilo za vápna 222 kop a za skla ze Selčanských pokojů 

126 kop. Ostatní práce: za oltáře, řezbářům a malířům platila vrchnost 

přímo. R. 1610 placeno bylo Santinimu 761 kop, Battistovi 453 kopy. 

Velká okna zasklíval židovský sklenář Abraham Ryšlavý 7 946 kolečky, 

k jejichž upevnění spotřeboval 8 316 olověných kantek a 5 412 heftů, za 

což i s prací účtoval 216 kop a 18 grošů (míšenských). Zasvěcení sv. 

Václavu bylo přeneseno na kostel kapucínský. „Nový chrám při mostu“ 

byl potom vysvěcen na jméno P. Marie, na oltáři byl obraz P. Marie, 

Matky Boží Lauretánské. 

F. J. K. V. Uzel 

Pokračování příště. 

 

Zdroj: rukopis Františka Kučery „Kostelík u mostu“ 

 

 



KDO JE KDO  

Květen je měsíc, ve kterém 9 našich mladých farníků přijme svátost 
biřmování. Rádi bychom vám proto představili právě je. 

Ahoj, jsem Matěj Doležel, studuji 
na roudnickým gymplu a je mi 15 

let. Poznáte mě většinou podle 

toho že se bavím  nebo že 
vymýšlím špatné fóry. Baví mě 

hrát na saxofon, na počítači, 

natáčet videa a zpívat. Na 
biřmování jsem se nejdříve vydal, 

abych to měl za sebou, ale teď 

zjišťuji že mi to naše "sezení" dalo 
mnoho dobrých rad nejen do mé 

cesty k poznání Boha  , ale i  do života. Takže díky, parto.  

 

Ahoj jmenuji se Áňa Pohořalá. 

Přijde mi divné, že o sobě mám 

psát já a ne ostatní. Myslím si, 
že jsem úžasná, takovým 

nenápadným způsobem. Takže 

si toho ještě nikdo nevšiml. 
Studuji na gymplu, běhám 

orientační běh, chodím na 

skauta a mám ráda kebab. 

 

Zdravím  Jmenuji se Klára Sedláčková a rozhodla jsem se letos 

přistoupit k svátosti biřmování. Bydlím v Hoštce, kde jsem také do 5. 

třídy navštěvovala základní školu.  Nyní chodím do kvarty na gymnáziu 

v Litoměřicích. Mám tři sourozence. Dvě starší sestry - Katku a Lidku 

a pak mám mladšího bratra Petra. Poznáte mě. Mám světle hnědé 

dlouhé vlasy a sedím mezi dvěma blonďatými sestrami. V zadní části 

kostela. 

Mým velkým koníčkem je 

kresba a malba, ráda čtu a také 

se ráda koukám na filmy. 

Nejraději mám fantasy, sci-fi 

a akční filmy. Nejsem tedy 

zrovna holčičí typ. Ráda 

sportuji, osm let hraji tenis. 

Ráda trávím čas venku. Skvěle 

se cítím hlavně ve společnosti 

svých přátel. 



A teď k tomu důležitému: svátost biřmování. Moje sestry byly biřmovány 

před dvěma lety a tehdy jsem se na to moc těšila. Skoro rok jsem ale 

přemýšlela, zda mám chodit na přípravu, či ne. A začala jsem. Sešlo se 

nás devět statečných pod vedením Zuzky Horákové a otce Brousila. Jako 

patronku jsem si vybrala Alžbětu  Durynskou.  Alžběta se vdala za 

knížete, žila na hradě, měla děti. Pomáhala chudým z podhradí. Modlila 

se za ně. Ze svých peněz platila pomoc zraněným. Chtěla se co nejvíce 

podobat Ježíši. Je příkladem milosrdenství, lásky, ochoty pomoci 

druhým. Cítím k ní jakýsi vztah. Chtěla bych jí být co nejvíce podobná. 

Věřím, že jsem si vybrala správně. Jak patronku, kmotru, tak i dobu, kdy 

budu biřmována.  

Svátost biřmování se nám blíží. Samozřejmě, že jsem nervózní. Mám 

i trošku strach. Nevím vlastně z čeho, ale je tu. Takže vás prosím za nás 

devět statečných, myslete na nás, až budeme stát v katedrále sv. Víta 

a přijímat svátost Ducha Svatého. 

          

Ahoj, já jsem Tomáš Arazim, turoční biřmovanec, respektive budoucí 

biřmovanec (v době vydání Zpráv už asi biřmovanec). Baví mě mnoho 

věcí, zvláště počítačů týkajících-se věcí. Také mám rád kočky 

a papoušky (a ptactvo obecně). Poznáte mě podle... podle... asi podle...  

hlubokého hlasu a taky možná... větší postavy (do výšky i šířky)... no 

a možná mě nepoznáte... Na cestu k biřmování jsem se vydal minulý 

rok, prostě abych to měl za sebou, a jsem tu i nyní a stále cítím se 

stejně. Mno, to by bylo ke mně vše a děkuju za pozornost. 

 

Jmenuji se Marie Svobodová, je 

mi 16 let. Chodím na místní 

gymnázium do třídy SEXTA. Mezi 

mé koníčky rozhodně patří zpěv, 

zpívám nejen ve školním sboru, 

ale i sólově.  Co se ještě týče 

hudby tak již 9 let hraji na klavír. 

Také ráda sportuji, za Roudnici 

hraji florbal a rekreačně i volejbal. 

 Přípravu na biřmování jsem 

zahájila před 2 roky. Tehdy jsme se dělili na „mlaďochy“ a „starochy“ v 

tom smyslu, že ti starší měli přípravu pouze jeden rok a svátost 

biřmování mají již za sebou. Zbyli jsme tedy my 9 statečných, pod 

vedením Zuzky.  Rychle to uteklo, a tak nastávají určité obavy. Ti, co si 

biřmováním již prošli, mi asi rozumí. A ti co ještě ne: máte se na co 

těšit. 

 



Jmenuji se Barbora Sedláčková, 

je mi 15 let a bydlím s rodinou 

v Hoštce u Štětí. Mám mladšího 

bratra Tobiáše. Chodím na 

gymnázium do Litoměřic. Baví mě 

čtení, takže mě většinou můžete 

vidět s knížkou v ruce (ovšem ne 

v kostele :D). Také mě baví 

biologie a dějepis - dva úplně 

odlišné předměty, které nejdou 

dát dohromady. K víře mě vedli rodiče už od dětství. V letošním roce 

jsem se rozhodla, že se v květnu nechám biřmovat a jako patrona jsem 

si vybrala sv. Janu z Arku, pro její bojovnost. Také ráda bojuji za 

správnou věc. Proto prosím, myslete na mě, protože jsem velice 

nervózní.  

 

Jsem Anna Štorová, letošní 

,nepřipravený' biřmovanec. 

Naše rodina v Roudnici žije 

dlouho a jistě každý znáte 

alespoň jednoho z mých 

příbuzných (Jandů či Franců)   

Když jsem se dozvěděla o 

přípravě na biřmování, spolu s 

kamarády z roudnického 

gymnázia jsem se rozhodla, že 

do toho půjdu (v poslední době 

si často říkám, do čeho jsem se to uvrtala, jsem vůbec připravená?) Ale 

zjišťuji, že ostatní biřmovanci mají podobné pocity. A tak, dá-li Bůh, se 

všichni v květnu ocitneme v katedrále na Pražském hradě. Na konci 

svých příprav a na začátku cesty dál... 

 

Marie Hejdová, Františka, za 

dva týdny Bakhita  Jako většina 

letošních biřmovanců jsem 

součástí „roudnickogymplácké 

epidemie“. V Roudnici byste mě 

ale jinak hledali těžko, bydlím 

v malé vesničce Chcebuz, jejíž 

dominantou je nádherný kostel 

Petra a Pavla. Pokud si zrovna 

nečtu, nemučím celý dům hraním 

si na hudební nástroje či si jinak neužívám studentského života, trávím 

ráda volné chvíle v lesích v korunách stromů či kdekoliv vysoko, kde 



nestojím nohama pevně na Zemi. Do roudnické farnosti jsem se dostala 

skrze spolužačky, které také uvažovaly o svátosti biřmování. Nemohlo to 

pro mě dopadnout líp, Zuzka je na míru šitá katechetka pro nás, mírně 

pubertální gympláky. Díky ní jsou schůzky „nejenom“ přípravou na tak 

důležitou svátost, ale také očekávaným zpříjemněním pátečních večerů. 

 

Ahoj, jmenuji se Markéta 

Denigrová a patřím k partě 

nových mladých biřmovanců. 

Společně s částí mých 

spolubiřmovanců  chodím na 

gymnázium v Roudnici nad 

Labem. Jsem trochu stydlivá, 

ale přátelská holka, 

vychovávaná ve víře od 

narození a křtěná ve farnosti 

Červený Kostelec, kde jsem 

bydlela. Mohli jste mě vidět nejen v lavici v roudnickém kostele, ale i na 

houslovém koncertě pořádaném ZUŠ. 

Osobně jsem velmi nervózní – jaké to asi bude - stát u oltáře v chrámu 

sv. Víta před panem kardinálem a přijímat Ducha svatého? Ale zároveň 

se také nemůžu dočkat. Také se velmi těším, až se zase naše „grupa“ 

sejde a povíme si o pocitech a zážitcích, jaké jsme při mši nebo 

samotném přijetí Ducha svatého měli.  



CO BUDE 

 

MM (MODLITBY MATEK) 

Setkávání maminek s dětmi, neboli "eMeM" (modlitby matek) nabývá 
stále jasnější podoby. Pokud nám to nemoci nepřekazí, slézáme se každý 

čtvrtek od půl desáté na faře k čaji. Povídáme, v kapli se modlíme 

a zpíváme, společně svačíme (máme služby v pečení ) a společně 

s dětmi se bavíme u "náboženství hrou". Dvě hodiny utečou jako nic 
a my většinou stále nemáme dost  V plné sestavě nás je momentálně 

7 žen a 13 dětí ve věku 0-6let. 

Zveme vás všechny, kdo máte zájem se s námi scházet, rádi vás 
přivítáme! 

Klára Janošová 

 

NOC KOSTELŮ - 10. 6. 2016 

Stejně jako v minulých 

letech se roudnický kostel 

a bývalý klášter připojuje 
k Noci kostelů, mezinárodní 

akci, jejímiž cíli je nabízet 

možnost nezávazného 
přiblížení se a setkání 

s křesťanstvím a vzbudit 

zájem o společenskou 
a kulturní hodnotu kostelů. 

Noc kostelů je určena pro 

co nejširší veřejnost 
a chrámy a modlitebny po 

celé republice budou v pátek 10. června nabízet otevřené dveře, kulturní 

program, prohlídky, zážitky a prostor pro dialog. Také my se připojujeme 
a chystáme program, který obsahuje oblíbenou a žádanou klasiku, jako 

je exkurze ke zvonům a varhanám, ale také novinky, jako jsou dvě 

studentská divadelní představení s křesťanskou tematikou nebo 
improvizace profesionálních hudebníků a tanečníků Moving orchestra, 

vznikající na míru konkrétnímu místu, v našem případě klášternímu 

ambitu. Těšit se můžete také na mini jarmark, výtvarnou dílnu pro děti, 
možnost duchovního rozhovoru, občerstvení zajištěné Podřipským 

rodinným minipivovarem a další. Pevně doufáme, že si z programu 

vybere nejen široká veřejnost, ale také vy. Vaše přítomnost na Noci 
kostelů je nenahraditelná – chceme-li lidem nabízet setkání s kostelem, 

pak to nesmí být setkání s prázdnou architekturou, ale především 

s živými lidmi. Pojďme se setkat, spolupracovat, slavit a vydávat 
svědectví.  

Zuzana Horáková 

 



 

PROGRAM NOCI KOSTELŮ 10. 6. 2016   

Kostel Narození Panny Marie v Roudnici n/L 

 

__________________________________________________________ 

16:30 23:00 Otevřený kostel, ticho nebo varhanní hudba   

17:00 17:30 Prohlídka zvonů + zvonění 

Výstup na zvonici k několikatunovým renesančním 

zvonům a zvonění přede mší. Odchod v 17.00 od vstupu 

do kostela.   

 

17:15 17:45 Sáhněte si na varhany! 
S varhanicí Lenkou Vaškovou nahlédneme do útrob 

varhan, dozvíme se něco o jejich historii a fungování 

a vyzkoušíme si, co dělají pod našima rukama 
a nohama.  

 

18:00 18:45 Mše sv.   

18:45 19:15 Varhanní půlhodina - hraje Lenka Vašková   

19:30 20:00 EVERYMAN - divadelní představení 

Středověká moralita o životě a smrti. Hrají členové 

pražského divadelního studia Oldstars. Režie Jan Horák.  

 

20:00 20:50 JAN A JANA - divadelní představení 

Jevištní hříčka o Janu Husovi a Janě z Arku. Nechybělo 
málo a potkali se. Hrají členové Oldstars. Režie Jan 

Horák.  

 

21:00 22:00 MOVING ORCHESTRA - improvizační setkání tanečníků 

s hudebníky v klášterním ambitu 

 

23:00 23:15 Závěrečná modlitba    

 

 

Po celou dobu večera: 
 

Mini jarmark v klášterním ambitu - věci dělané rukama a hlavou.   

 
Výtvarná dílna pro děti  

 

Klášterní klub + Podřipský rodinný minipivovar  
 

Eva Brodská: POTICHU v ambitu - výstava monumentálních gobelínů  

 
 

https://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=50883
https://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=50864
https://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=50866
https://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=50865
https://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=51243
https://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=50867
https://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=50868
https://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=52744
https://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=50874
https://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=50870
https://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=50873
https://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=50872
https://www.nockostelu.cz/?pg=programdetail&IdProgram=50871


DĚTI        kreslí Klára Janošová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM   

 

So 14. 5.  * Finálové setkání biřmovanců a kmotrů – 16.30 – 22.00 

Ne 15. 5. *  Slavnost Seslání Ducha svatého –  BIŘMOVÁNÍ V PRAŽSKÉ 

KATEDRÁLE – 10.00 

Po 16. 5. * Svátek sv. Jana  Nepomuckého – mše sv. v Roudnici v 18.00 

Pá 20. 5. * přednáška v Podřipském muzeu: Roudnická statuta. 

Středověká pravidla řeholního života. 17.00 (Adéla Ebersonová) 

Ne 29. 5. * Slavnost Těla a Krve Páně – PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 

Út 31. 5. * Svátek Navštívení Panny Marie - mše sv. v Roudnici v 18.00 

St 1. 6. * přednáška v Podřipském muzeu: Roudnický kanovník Matěj 

Beran a umění paměti. 17.00 (Lucie Doležalová)   

Pá 10. 6. * Noc kostelů 

 

Každou neděli v 19.00 se koná adorace Nejsvětější svátosti. 

Ve středu v 17.30 se setkává Legio Mariae. 

Každý čtvrtek od 9.00 se scházejí maminky s dětmi.  

Od 9.30 je společné čtení Bible. 

 

Aktuální otvírací doba Klášterního klubu: 

Úterý 14.00 – 17.00 

Středa 14.30 – 17.00 

Čtvrtek 14.00 – 17.00 

Pátek 13.30 – 22.00 

Neděle 10.00 – 22.00 

 

 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 

kněz Martin Brousil, farnost.rce@seznam.cz, 608982813  

http://www.farnostroudnice.cz/o-nas/farni-zpravy/

