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ÚVODNÍK 
Historie je živá, dokud se žije 

Tenhle refrén z autorské písničky Jana Horáka, resp. celá tahle úžasná 
skladba, mě vyprovokovala loňského léta k akci. Již dlouho jsem se zajímal o to, 
jak vlastně dnes žijí členové řádu, jenž utvořil roudnickou historii, díky němuž 
vznikla místa, kterými denně procházím a která mám tak rád. Bylo několik 
možností, kam se vydat, všechna však byla bohužel mimo území České 
republiky. A protože jsem vlastně ještě netrávil delší pobyt v Rakousku jako 
jediném z našich sousedů, stalo se nezvratitelnou volbou. Připravil jsem si 
zhruba plán a několik dní před odjezdem se přidala Bára k mému trochu 
šílenému plánu – pěší pouť z Vídně do Melku a trochu dál, jak to půjde, jak 
Hospodin dá.  

Vyrazili jsme s nepatrnou finanční rezervou, dvěma krosnami, spacáky, 
trochou jídla a růžencem v kapse. Nejprve jsme navštívili 
klášter Klosterneuburg, velký klášter s velkou knihovnou, velkou komunitou 
a velkou popularitou. Vzhledem k tomu, že jsme se předem nikde neohlašovali, 
nepodivili jsme se, že jsme neměli šanci pohovořit s členy zdejší komunity. 
Trochu nejistí z prvního nezdaru jsme se přece jen vydali dál proti proudu 
Dunaje. Cestou nás zastihl silný déšť, jednu noc jsme strávili u hodného pana 
faráře a druhý den ráno, za vytrvalého deště, jsme se jali dojet autostopem do 
Herzogenburgu. A povedlo se. Ubytovali nás v pokojích pro poutníky a pozvali 
k modlitbě nešpor a večeři. Při té se dlouze povídalo, když jsme totiž řekli, že 
jsme z Roudnice a že pracujeme v klášteře, rozproudila se velmi živá diskuze – 
všichni chtěli vědět něco ze života roudnického kláštera v minulosti a dnes. 
Pochopil jsem, jak obrovský význam pro dějiny řádu augustiniánských 
kanovníků Roudnice má. Setkání to bylo radostné a osvěžující, z vlastního 
pohledu si dovoluji napsat životabudící. Pokračovali jsme přes velkolepé 
benediktinské opatství Göttweig směrem k dalšímu klášteru augustiniánských 
kanovníků, jímž je Dürenstein. Josefem II. zrušený a dodnes již neobnovený 
klášter je spravován z Herzogenburgu a pro Roudnici nese význam právě tím, že 
přijal tzv. roudnickou reformu řádu. Pouť pak pokračovala k Melku a dál… 

Po návratu bylo proboštství v Roudnici zahlcené nadšenými komentáři 
o tom, jak úžasné to je v Herzogenburgu. Tak dlouho museli Horákovi 
poslouchat naše monotematické dialogy (někdy spíše monology) až se na 
podzim rozhodli, že raději vyrazí do herzogenburského kláštera, než aby se 
pokoušeli nás umlčet. Po dvoudenní návštěvě už poslouchal pan farář čtyři  

 



 

 

nadšence. Nevydržel a na jaře vycestoval do osudných míst se mnou. I on byl 
nadšen z přátelského přijetí zdejší komunitou a panem proboštem.   

Proč to vlastně píši do 
prázdninového úvodníku Zpráv? Na 
začátku jsem psal o živé historii 
a snaze zjistit, jak žijí 
augustiniánští kanovníci dnes. 
V Herzogenburgu žijí prostým 
životem každodenně prodchnutým 
společnou modlitbou a společným 
jídlem, prací ve farnostech 
a studiem. Většina zdejších 

kanovníků jsou kněží, kteří pracují ve farnostech – někteří žijí na farách mimo 
klášter, většina však bydlí v klášteře. Vnímají ho skutečně jako svůj domov. 
Sami o sobě se nezdráhají říct, že jsou menší, chudší klášter. Jsem však 
přesvědčen, že bohatství zdejšího duchovního života je vidět a přináší své 
ovoce.  

Možná jste si všimli, že jsem od vnějšího popisu přešel k vnitřnímu. Ano, 
je to záměr. Historii mám velmi rád a díky roudnické farnosti jsem šťastně prožil 
období intenzivního hledání své životní cesty, které prožíváme všichni po celý 
život- je to vlastně celé tajemství naší duchovní cesty. Ta má se ode dne 
slavnosti sv. Petra a Pavla (tedy 29. 6.) přesunula z Roudnice do 
Herzogenburgu, odkud sedě ve své cele píši tento úvodník. Nejde o krok 
zlomový, spíše zkušební. Pan probošt rozhodl po poradě se spolubratry, že dá-li 
Pán Bůh, budu 27. srpna večer při slavnostních nešporách slavnosti sv. 
Augustina oblečen do hábitu a začnu noviciát, což je doba obvykle trvající jeden 
rok a sloužící k vzájemnému poznání mezi novým členem a komunitou.  

Všechny Vás srdečně zdravím do Roudnice, vzpomenete-li na mne 
v modlitbě, při sklence dobrého moku či jen tak při čtení těchto řádků, budu 
rád, společně totiž jsme součástí jedné velké historie.   

 

PS: Pěkné prázdniny a nebojte se navštívit Rakousko, je tu fakt krásně!  

PPS: Řekněte Horákovi, ať vám tu písničku o živé historii zazpívá. 

       

Jan K. Hejduk, 

Stift Herzogenburg, 

30. 6. 2017 

 



 

KDO JE KDO 

O božítělové slavnosti se s eucharistickým Pánem poprvé Tělo na tělo 
setkali tři důležití farníci. Požádali jsme je, ať se představí. 

 

Jmenuji se Veronika. Je mi 8 let a po prázdninách 
půjdu do 3. třídy. Hraju na klavír a baví mě 
vyrábění a kreslení. To všechno provádím u nás 
doma v Roudnici nad Labem. Na první svaté 
přijímání jsem se moc těšila, i když jsem se 
i trochu bála.   

 

 

 

Toník se narodil 4. 6. 2009 v mělnické porodnici. 
Pokřtěný byl v Černoučku salesiánem Radkem 
Kuchařem, kdy to ale bylo, si teď nevzpomenu. Má 
dva brášky, staršího Vojtu a mladšího Štěpánka. 
Chodí do školy v Horních Beřkovicích, kde právě 
dokončil první třídu se samými jedničkami. Má rád 
zvířátka všeho druhu, kromě hlasitých a velkých, 
popřípadě přespříliš přítulných psů. Rád a dobře čte, 
baví ho vše o dinosaurech, ať už se jedná o filmy, 
knížky nebo dokumenty. 

 



 

CO BUDE 

BLÍŽÍ SE BENEFIČNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL OLDstars ON THE ROUD 

Díky mladým divadelníkům a jejich benefici jsme si v uplynulých letech pořídili 
Klášterní klub, malý promítací sál a zájem stovek návštěvníků o spolupráci 
historického objektu s živým uměním. Letos se festival koná již počtvrté 
a doufáme, že přinese mnoho dobrého všem zúčastněným. 

Areál kláštera bude festivalovým divákům přístupný od pátečního (14. 7.) oběda 
do nedělního (16. 7.) podvečera. V klášterní zahradě vyroste stanové městečko 
pro přespávání diváků. Novinkou letošního ročníku bude limitovaná edice 
tematických dárkových předmětů z dílny českých mladých grafiček 
a designérek. Výtěžek z prodeje, stejně jako výtěžek ze vstupného, poputuje 
opět ve prospěch kláštera. Letos jsme poprvé spustili předprodej vstupenek na 
festival přes GoOut.cz. Tři dny divadla stojí 550,- pro dospělé / 350,- pro 
studenty a seniory. 

Pro farníky, coby pro hostitele, opět připravujeme speciální nabídku 
představení po nedělní mši za dobrovolné vstupné. Můžete vybírat ze 
3 titulů, začínají zároveň v cca 10.00 a trvají cca 90 minut. 

AXEL HELLSTENIUS: ELLING A KJELL 

Přihlásíme se do skutečnosti! Zaujmeme svoji roli v každodenním životě... nebo 
tak nějak. Příběh dvou mužů, kteří opouštějí život v ústavu a vydávají se 
nástrahám světa venku. Copak vy se někdy nebojíte zvednout telefon nebo 
otevřít e-mail?  

NIKOLAJ VASILJEVIČ GOGOL/LEOŠ SUCHAŘÍPA: REVIZOR                              
Chcete stabilní zaměstnání? Láká Vás politická kariéra? Preferujete mladší 
a produktivní tým spolupracovníků? A navíc jste výborný obchodník a zvládáte 
jednání v ruštině...? Tak si nechte zajít chuť! Mezi sebe nikoho nepustíme. 
Špinavé prádlo pereme zásadně doma. A kdyby se nám v tom chtěl někdo 
rejpat, tak pozor! Na nás si nepřijde! 

MARTIN MCDONAGH/ONDŘEJ SOKOL: PÁN POLŠTÁŘŮ           
Autor krvavých pohádek je podroben krutému policejnímu výslechu, jeho bratr 
Michal je podroben krutému svrbění zadku, oba dohromady jsou podrobeni 
drsnému setkání pohádek s realitou a nutnosti pátrat po tom, co je, a jestli 
vůbec existuje, šťastný život. Drsná hra irského dramatika, jejíž děj se odehrává 
v „jakési totalitní zemi". Hra plná násilí, černého humoru, ironie, překvapivých 
zvratů. 

Více informací na: www.oldstars.cz nebo na Facebooku: OLDstars on the ROUD. 

 
 
 
 
 
 
 



 
CYRIL A METODĚJ SE ZPÍVANOU VÝCHODNÍ LITURGIÍ 

O slavnosti sv. Cyrila a Metoděje ve středu 5. 7. nás navštíví 
řeckokatolický Pražský katedrální sbor sv. Vladimíra, aby pod vedením 
Olgy Mandové doprovodil liturgii sv. Jana Zlatoústého, kterou bude sloužit 
pan děkan Šťastný. Liturgie začíná v 18.00 v roudnickém kostele a bude 
probíhat ve staroslověnštině, v jazyce našich věrozvěstů. Nenechme si 
ujít, možná že kromě modlitby a trochu exotické hudby „ochutnáme 
nebe“, jak říká pan děkan…  

 

VARHANNÍ KONCERT JAROSLAVA TŮMY – 9. 7. 

V rámci 11. ročníku Českého varhanního 
festivalu proběhne v kostele Narození Panny 
Marie v Roudnici varhanní koncert Jaroslava 
Tůmy. Koná se v neděli 9. 7. v 18.00, ve 
spolupráci s  KZM. Vstupenky stojí 120/ 
100Kč a je možné je v předprodeji zakoupit 

v městském informačním centru a v knihovně. Pravidelná řeckokatolická 
liturgie bude přesunuta do kaple na proboštství. 

 

BUDEME O VARHANICI CHUDŠÍ 

Neradi, ale přesto se loučíme s Lenkou Vaškovou, která se s rodinou 
stěhuje z naší farnosti. S velkou vděčností jí (a jejímu podporujícímu muži 
Viktorovi) děkujeme za profesionální a obětavou varhanickou službu. 
Bude nám chybět nejen její um, ale i její vztah k farnosti a zájem 
o druhé. Zůstaňme ve spojení přátelském i duchovním a držme palce 
Laubovic týmu, pod jehož vedením budou kůrové aktivity pokračovat. 

PS: Tohle je zkouška, jestli ještě čteš Zprávy, Lenko! Přijeď nám někdy 
brzy ukázat, jak kluci rostou!  

 

OVCE JSOU UŽ ČTYŘI, SBÍRÁME SUCHÝ CHLEBA 

Po prvotním pastýřském úspěchu jsme se rozhodli rozšířit své stádce 
a pořídili jsme farní zahradě a Ekocentru Zvonice další dvě ovce. Píšeme 
vám to 1) abyste si nemysleli, že vidíte dvakrát 2) protože máme radost 
3) protože využijeme tvrdý chleba, pokud vám doma nějaký zbývá. 

 

Zuzana Horáková 



 

POZVÁNÍ NA OSLAVU 850. VÝROČÍ PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY 
O ROUDNICI - 9. 9. 2017 

 

V letošním roce si naše město 
připomíná první známou písemnou 
zmínku o existenci Roudnice. Pochází 
z roku 1167 a souvisí s postavou 
roudnického arcijáhna Bertholda, 
uvedeného v úloze svědka na jedné 
dosud zachovalé majetkoprávní 
smlouvě. Dá se říci, že slavené výročí 
je ještě předněji než připomínkou 
města dokladem o velkém významu, 
který Roudnici dodával zdejší 
biskupský dvorec (a později hrad), 
sloužící i jako středisko církevní správy 

pro místní region. V jejím čele stál kněz nesoucí starobylou hodnost 
a úřad arcijáhna. 

Sluší se proto dvojnásobně, aby si také roudnická farnost toto výročí 
připomenula a spolu s občanskou veřejností oslavila. Vždyť jako místní 
základna katolické duchovní správy, navíc ve spojení s podřipským 
vikariátem, majícím nejčastěji sídlo právě v Roudnici, je nástupkyní oné 
dávné církevní instituce. 

Tuto oslavu uskutečníme v souvislosti s naší poutní slavností, vážící 
se ke svátku Narození Panny Marie. Již opakovaně jsme o pouti prožívali 
společný farní den. Letos půjde o farní podvečer a večer. Uskuteční se 
v sobotu 9. září a program započne v 16 hodin. Lesku mu bude dodávat 
hudba v podání souboru Katedrální žestě a druhého dómského varhaníka 
Přemysla Kšici. Krátká přednáška nás seznámí s významem arcijáhenství  
ve středověku. Své osobní vyznání o vztahu k Roudnici a jejím památkám 
pronese pan Prof. Jan Royt, prorektor Univerzity Karlovy. Opakovaně se 
rozezní naše vzácné zvony. Pánu Bohu poděkujeme při mši svaté 
v 18 hodin a následovat bude neformální společenský večer. 

Prosím tedy Vás, ctěné čtenáře, abyste přijali mé pozvání na tuto 
slavnost a šířili je i dále mezi své blízké, přátele a známé. Už teď se těším 
na oslavu a Vás všechny na ní účastné v radostném společenství! 

 

Martin Brousil 



 

DĚTI 

…kreslí Dáda Tojnarová 

OVČÍ HOVORY 

Stádo se nám rozrostlo a zdomácnělo. Ovečky už se nestydí, dokonce se 
připravují na divadelní festival. Musíme pořádně zpevnit ohradu, aby nám 
nakonec vážně nevyběhly na jeviště… Kolik najdeš rozdílů?  

 

 
 



PROGRAM 

ne 2. 7.  * pouť v Kostomlatech p. Ř., mše sv. v 10.30 
 
st 5. 7.  * Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – zpívaná  

staroslověnská liturgie v Roudnici v 18.00 
 

ne 9. 7.  * varhanní koncert v Roudnici v 18.00, ve spolupráci  
s KZM v rámci Českého varhanního festivalu. Hraje Jaroslav 
Tůma. (Pravidelná řeckokatolická liturgie přesunuta do 
kaple.) 
 

út  11. 7.  * svátek sv. Benedikta, patrona Evropy, mše  
v Roudnici v 18.00 
 

so 15. 7.  * 10.30 mše v Roudnici u příležitosti zlaté svatby manželů  
Hrnčířových 
  

14. – 16. 7.  * DIVADELNÍ FESTIVAL OLDSTARS ON THE ROUD, v neděli  
po mši představení pro návštěvníky bohoslužby 
  

st 26. 7.  * památka sv. Jáchyma a Anny, mše v Roudnici v 18.00 
 
st 9. 8.  * svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže,  

patronky Evropy, mše v Roudnici v 18.00 
  

čt  10. 8.  * svátek sv. Vavřince, mše v Roudnici v 18.00 
 
14. – 18. 8.  * příměstský tábor v Ekocentru Zvonice 
 
út 15. 8.  * slavnost Nanebevzetí Panny Marie, mše v Roudnici  

v 18.00 
 

po 28. 8.  * svátek sv. Augustina, mše v Roudnici v 18.00   
 
so  9. 9.  * oslava 850. výročí 1. písemné zmínky o Roudnici  
 
ne  10. 9.  * pouť o svátku Narození Panny Marie 
 
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. 
 

KLÁŠTERNÍ KLUB je o prázdninách otevřen vždy ve středu a v neděli. 

 

 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  

 


