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ÚVODNÍK 

Bylo by zbytečné upozorňovat na tomto místě na předvánoční shon 
a stres, už jen proto, že se na něj upozorňuje v tyto dny stále a všude. 

Nicméně je nezpochybnitelné, že adventní doba vrcholící Štědrým 
večerem klade velice vysoké nároky na managery domácností, což 

převážně bývá jeden z rodičů, který má i bez toho svých starostí až až. Po 

skončení tohoto každoročního produkčně náročného úkolu by si každý 
takový manager zasluhoval velký příplatek. Nebo aspoň aby ostatní 

členové podniku jakkoli jinak ocenili jeho nasazení, píli, kreativitu 
a logistické schopnosti. Manager domácnosti v sobě často musí 

kombinovat mnoho povolání a talentů, aby bylo všude poklizeno, 

nazdobeno, útulno a laskavo, aby pro každý specifický okamžik bylo vše 
potřebné připraveno na správném místě. Je vůbec možné plně dostát 

těmto vysokým nárokům? Podívejme se na příklad, který bychom měli mít 

stále před sebou, na příklad rodiny z Nazareta.  

Josef jako hlava rodiny přivedl svou ženu v očekávání do Betléma, 

ale už se mu nějakou nešťastnou shodou okolností nepodařilo zajistit 
ubytování odpovídající tomu, že jeho žena měla každou chvilku rodit. 

Skončili tedy ve chlévě. Ze strany Marie bereme samozřejmě ohled na to, 

že měla před porodem, ale i tak nemůžeme jejich provizorní domov 
shledávat uklizeným, vyzdobeným a o jídle se nebavme vůbec. To se 

rozhodně nedá hodnotit jako organizačně zvládnutý projekt. My už dnes 

samozřejmě víme, že Boží managment se poněkud odlišuje od naší ideální 
lidské představy a že Spasitel se měl narodit do bídy, aby oslavil člověka 

v té nejholejší podobě. Jeho království není z tohoto světa. Tušíme slávu, 

která se za onou bídou skrývá. Tedy, manageři domácností, nebojte se! 
A vezměte si za příklad rodinu z Nazareta. Ostatně Marie s Josefem ve své 

situaci jistě nebyli bez stresu, a tak i u nás je trocha toho stresu 

v předvánoční době na místě.  

Abychom vás ještě více naladili, tak kromě pravidelných akcí, jako je 

například putování ikony Svaté rodiny nebo rorátních mší, jsme nově 
připravili ve spolupráci s našimi ovcemi meditaci ve chlévě. Přijďte tedy 

na faru načichnout pravou Vánoční atmosférou, třeba i s trochou toho 

hnoje. 

Jan Horák 



KDO JE KDO 

Kaţdý v Roudnici zná 

Rudný pramen 
a jezírko pod 

klášterem. S těmito 

místy je spojeno 
mnoho pověstí, ale 

asi nikdo o nich neví 

tolik jako pan Rudolf 
Janda. 

Jak jste se ocitl 
v Roudnici nad 

Labem? 

V Roudnici jsem se narodil v jedenačtyřicátém roce a od té doby jsem 
pořád tu. 

Co dělali vaši rodiče? 

Táta byl řezník a matka byla v domácnosti. Bylo nás pět dětí. Já jsem 
nejstarší. Čtyři bratři a jedna sestra. V šedesátém osmém jsem se oženil 

a mám tři děti. Dvě holky a kluka. 

Bydlel jste vţdy tady? 

Bydleli jsme v Hracholuskách naproti vodárně a když jsem se oženil, tak 
jsme se nastěhovali sem. Jako malý jsem chodil s matkou do kostela ke 

kapucínům. Ještě si pamatuji, jak u vchodu do kostela stával voják. Matka 

musela při vstupu odevzdat občanský průkaz, on si zapsal jméno, a když 
jsme vycházeli, tak si občanku mohla vzít zpět. Když to pak zavřeli, tak už 

jsme chodili jenom dolů na proboštství. Také musela matka každý začátek 

školního roku dojít do školy a podepsat písemný souhlas, že si přeje, aby 
děti chodily na náboženství. Pan ředitel ji sice přemlouval, ať si to 

rozmyslí, jenže to byl taky Roudničák, znali se s matkou od dětství, tak 

u ní s přemlouváním moc nepochodil. 

Takţe do školy jste chodil v Roudnici? 

Po základce jsem se vyučil opravářem zemědělských strojů a pak jsem šel 
na vojnu. Po vojně jsem byl u hasičů. Když se pak v osmašedesátém 

dělaly prověrky, tak jsem tam nešel, takže jsem od hasičů vypadl. 
Zaměstnali mě ve vodárně. Pak jsem také nějaký čas pracoval v tom 

areálu Pod Lipou a teď už přes dvacet šest let dělám údržbáře 

v nemocnici. A když se narodil Ruda, tak jsem si řekl, že místo abych 
sázel strom, tak raději opravím ten rudný pramen. 

 



Jakou to má historii? 

V roce 1945, devátého května, začala ruská letadla bombardovat 

Roudnici. Neví se proč. Možná si spletli břehy, protože na druhém břehu 
ještě v tu dobu byla německá armáda. Někdo říká, že byli ožralí, někdo, 

že se domnívali, že to ještě německá armáda okupuje. Bomby spadly na 

pivovar, na nádraží, kolem Mevy a tak. A při tom, jak se ta zem otřásla, 
tak pramen přestal téct. Za nějaký čas si pak udělal jinou cestu a vytékal 

v restauraci U Wágnerů. Tekl na dvůr, ze dvora do kanálu a z kanálu do 

Labe. Když to nikdo nečistil, a to se musí pravidelně, protože ta železitá 
voda na vzduchu oxiduje a vytváří takový kal, tak se ten kanál ucpal 

a voda se valila přes šenk a hospodu ven. Byly s tím nepříjemnosti. 

A také to celé bylo trochu na popud paní Fraňkové z městského národního 
výboru, která se mi o tom zmínila - a já se toho chytil. Přišli nějací 

geometři a proutkař a zkoušeli všechno možné a nakonec jsme se shodli, 

že by to mohlo mít vhodný spád. Ta paní Fraňková hodně pomohla, 

protože pak zařídila traktor, roury, skruže, písek, zkrátka vše, co bylo 

potřeba. U Wágnerů jsme udělali takovou studnu a odtamtud jsme to 

uměle svedli přes dvorek pod budovu a pod zeď k nám na zahradu až do 
toho původního místa. 

To jste museli kopat hodně hluboko. Našli jste něco? 

Na zahradě jsou asi tři patra nebožtíků. To tady ještě tenkrát byla na faře 

hospodyně teta Tomášová, to bylo za pátera Koláře. Tak teta Tomášová 
ty kosti zabalila do nějakého papírového pytle a pak je zahrabala. 

Netušíte, kam teta Tomášová ty kosti zahrabala? 

To přesně netuším, ale můžu vám zhruba ukázat, kudy ten kanál vede. 

Takţe to ale bylo někde v místě toho výkopu. 

To rozhodně, ale přesné místo vám neřeknu. 

Já jsem jen zaváhal, jestli to nebude mít něco společného s těmi 

kostmi, co jsme vykopali na bylinkové zahrádce. 

Tam jsou kosti všude. Bylo pěkné, že na konci mi při té práci na prameni 
pomáhala celá rodina. A víte, proč jsou ohradní zeď a kostel tak 

oranžové? Patrně pro to, že si řemeslníci při práci brali na omítku vodu 

právě z pramene. 

Vy stále ještě chodíte ten pramen pravidelně čistit, ţe? 

Ano, je třeba zvláštní, že v zimě se to zanáší víc než v létě. Chodím tam 
jednou až dvakrát týdně. Většinou se tam zastavím v sobotu, když jdu do 

kostela. A jednou za rok v létě ten odtok odkloníme trubkou na silnici 
a vyčistíme to pořádně. Ještě když v Havlíčkově ulici stály všechny domy,  



tak naproti kostelu byla pohřební služba Mülerové, dělali tam rakve 
a mladší Müler měl za úkol každý týden ten pramen čistit a říkal, že ta 

voda je docela chutná a že blahodárně působí na oči. No, těžko soudit. Ale 

chuťově není špatná. Bohužel tam lidé hází ohryzky a různé věci, takže 
k pití není. 

Já ji piju. 

Já se taky napiju. Ale na dvorečku u Wágnerů by to bylo jistější. 

Protoţe jste v klášteře hodně pracoval, zvlášť za otce Koláře, tak 
se ještě zeptám na jezírko. Lidé často říkají, ţe k němu vedl 

daleko větší vstup z ambitu. 

Předně bych chtěl ještě říct, že ta voda, co vytéká z Rudného pramene, 

nemá nic společného s vodou v jezírku. Rudný pramen je hloubkový 

a voda v jezírku pramení ve svahu pod zvonicí. Jednou jsme jezírko 

vyčerpali a co já vím, tak tam jiný vchod, než ten, který známe z dneška, 

není. Ještě je tam díra shora ze zahrady. Dříve tam asi byl rumpál, aby se 
odtamtud mohla brát voda. O těchto dvou vchodech vím, a když jsme to 

vyčerpali, tak tam žádný jiný zazděný vchod nebyl. 

Tak to bychom měli dát rozhlásit městským rozhlasem. Děkuji 
vám mnohokrát za rozhovor a přeji krásný advent. 

Jan Horák 

CO BYLO 

ZVOLILI JSME SI PASTORAČNÍ RADU 

V průběhu listopadu jsme sbírali nominace na kandidátku do pastorační 
rady a o Slavnosti Krista Krále jsme volili. Voleb se zúčastnilo 77 voličů, 

kteří podělili své hlasy mezi 23 kandidátů. I když se ve volební krabici 

objevily tvořivé výkřiky jako „Babiš!“ nebo „Matěj!“, podařilo se sestavit 
desítku farníků, kteří by měli v brzké době zasednout jako poradní orgán 

pana faráře. Pětice s nejvyšším počtem hlasů jako „zvolení“, pětice 

„jmenovaných“ panem farářem, které vybíral také s přihlédnutím 
k vyššímu počtu hlasů, které dotyční získali. Zde tedy jsou: 

Zvolení: Tomáš Petrák, Robert Laube, Petr Cihlář, Anna Štorová, 

Pavel Kubín 

Jmenovaní: Stanislav Lysáček, David Svoboda, Ludmila 
Sedláčková, Blanka Matějková, Barbora Matiášová. 

Prosíme zvolené, aby se se svou nabytou funkcí zvolna smiřovali 
a očekávali další pokyny.  

Zuzana Horáková 



CO BUDE                          
 

BETLÉMSKÝ CHLÍVEK S OVCEMI 

Abychom si lépe představili a mohli rozjímat atmosféru, do níž se Ježíšek 

narodil, máme možnost pobýt a rozjímat v chlévě u ovcí, které na zimu bydlí 

v prostoru dřevníku u garáží. Za tím účelem bude připraveno v chlévě 

posezení. Otevřeno bude 24. a 25. 12. od 10.00 do 17.30. Vstup 

samostatnými označenými vraty z ulice Komenského.  

TICHÝ SILVESTR  

Na Silvestra opět zve Klášterní klub k přátelskému posezení a pokojnému 
oslavování. K dispozici bude alko i nealko občerstvení za dobrovolný 

příspěvek, vezměte s sebou něco dobrého k snědku a případně hudební 
nástroj. Klub bude otevřen od 18.00, dokud vydržíme vzhůru. Od 17.00 bude 

v kostele mše. Od 22.00 do půlnoci proběhne noční modlitba za nový 

kalendářní rok a mír ve světě.  

PROSÍME O POMOC S HLÍDÁNÍM KOSTELA NA ŠTĚDRÝ DEN 
A S DISTRIBUCÍ LETÁKU S VÁNOČNÍM PROGRAMEM PRO VEŘEJNOST  

Jako v předchozích letech bychom rádi nabídli na Štědrý den veřejnosti od 
10.00 do 16.00 otevřený kostel a přístup k betlému a Betlémskému světlu, 

což se doposud osvědčilo jako věc vítaná a využívaná. Chceme vás poprosit 

o spolupráci – zapište se do tabulky vzadu v kostele a věnujte hodinu času 
vítání příchozích, kteří se dost možná objeví v kostele jen jednou za rok. Čím 

víc nás bude, tím pravděpodobněji nikdo neumrzne. Budeme také moc rádi, 
když nám pomůžete s distribucí letáku s adventním a vánočním programem 

v kostele a klášteře, který je určený právě veřejnosti. Předem upřímné díky!  
 

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ 

Přineste si domů vánoční stromek z kláštera. 

Jako minulý rok, tak i letos si můžete v klášterním klubu pořídit vánoční 

stromek. Kromě toho, že jde o velice pěkné borovičky, vás může těšit 
i vědomí, že jednáte ekologicky, protože stromky jsou pořízeny ze školky 

v lese kousek od Vědomic, tedy z nejbližšího možného lesa. Šiřte prosím 
zprávu o této příležitosti mezi své známé. Zásobu stromků můžeme kdykoli 

doplnit. Kdyby si snad někdo chtěl vybrat a uříznout stromek sám, tak na 

požádání předáme kontakt na majitele školky, kde kromě borovic můžete 
vybírat i ze stříbrných smrků. 

 
 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO doputuje na faru v neděli 17. 12. kolem poledne 

a bude k dispozici vždy přede mší a po mši v kostele nebo kapli 

a v Klášterním klubu v jeho otvírací době. 

Horákovi 

 



 
Tříkrálovka opět ťuká na dveře …    

Rok se sešel s rokem a my opět začínáme intenzivně 

připravovat Tříkrálovou sbírku. Zahájíme ji 1. ledna 2018 

novoročním výstupem na horu Říp, kde se tři králové 

zúčastní novoroční mše svaté v rotundě sv. Vojtěcha a Jiří. Tradiční 

koledování v domácnostech bude probíhat od čtvrtka 4. ledna do neděle 7. ledna 

2018 v Roudnici nad Labem, Budyni nad Ohří a okolních obcích. Plánujeme opět 

i podvečerní koledování v panelových domech na sídlišti, abychom doma zastihli 

ty, kteří jsou během dne v práci a často nás prosí o návštěvu koledníků – bude 

to v pátek 5. ledna. Přes víkend 6. - 7. ledna budeme koledovat celý den 

a v neděli přijdou tři králové na mši svatou do kostela. Pokud budete mít zájem, 

nabízíme možnost objednat si návštěvu tří králů přímo na určitý termín (den 

a hodinu), a tak se nestane, že bychom vás obešli, případně nezastihli doma. 

Stačí vyplnit formulář, který dáme na stolek do kostela. Touto cestou srdečně 

zveme všechny zájemce z řad dětí, mládeže, ale i dospělých dobrovolníků, aby 

se společně s námi zapojili do největší celostátní sbírky organizované Charitou 

ČR - mladší jako koledníci, starší jako vedoucí skupin koledníků, dospělí jak bude 

potřeba. Kdo zažil atmosféru sbírky, může dlouze vyprávět.  Kdo nezažil, tak 

musí zkusit a nebude litovat!  Nábor koledníků zahájíme v polovině prosince. 

Bližší informace o sbírce, náboru koledníků a dobrovolníků se pak dozvíte přímo 

v kostele od nás, nebo z naší nástěnky, případně na našich webových stránkách 

www.charitaroudnice.cz. Těšíme se, že opět společně s vámi začneme nový rok 

požehnáním a šířením zvěsti o narození Ježíše Krista všem lidem dobré vůle. 

Poţehnaný čas adventní a vánoční 

Milí farníci, příznivci naší farní charity, chceme vám všem z celého srdce 

poděkovat za pomoc, dary, přímluvy a modlitby, kterými jste nás i v letošním 

roce provázeli. Za všechno Pán Bůh zaplať. Klidné a pokojné prožití adventu a 

požehnané vánoční svátky vám přeje vedení Farní charity Roudnice nad Labem.  

Marcela Lysáčková 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klášterní klub je v adventu otevřen: 

středa 14.00 – 19.00 

pátek  14.00 – 20.00 

neděle 10.00 – 20.00 

Na Štědrý den bude otevřeno od 10.00 do 17.30 a po půlnoční mši 

(podáváme vánoční grog na zahřátí). 

Mezi svátky bude otevřeno, když budeme doma, především po mších. Zkuste 

se zastavit. Na Silvestra máme otevřeno od 18.00, dokud vydrţíme. 

http://www.charitaroudnice.cz/


DĚTI 

…kreslí Dáda Tojnarová 

 

Kolik čertů se zamíchalo mezi ovce? 

 
→  VÝUKA NÁBOŢENSTVÍ PRO DĚTI 

končí před Vánoci v pátek 15. 12. a po Novém roce začíná v pátek 12. 1.  

 

 



PROGRAM 

Čt 22. 12.  * J. J. Ryba: Česká mše vánoční (18.00) 
So 31. 12.  * Tichý Silvestr 
Ne 1. 1.  * Zahájení Tříkrálové sbírky 

Pá 12. 1.  * Kde jsou dva… nezávazné hovory o víře, Klášterní klub, 18.00 
 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŢBY 
 
Ne 24. 12.  9.00  /M/ Roudnice (4. adventní neděle) 

   15.00  /BS/  Domov důchodců Roudnice 
   16.00  /M/  Roudnice 

   22.00  /M/ Cítov 
   22.00  /M/ Černouček  

   24.00  /M/  Roudnice, následuje noční farní grog  
 
Po 25. 12.  0.00  /M/ Roudnice 

9.00   /M/  Roudnice 
   10.30  /M/  Cítov 

   10.30  /M/ Bechlín 
   18.00  /M/  Roudnice  
 

Út 26. 12.  9.00  /M/  Roudnice 
   16.00  /M/ Vliněves 

 
 
St 27. 12.  16.00  /M/ Horní Beřkovice, psychiatrická nemocnice 

   16.00  /M/ Domov důchodců Roudnice 
 

Čt 28. 12.  16.00  /M/ Straškov, dům s pečovatelskou službou 
 
Pá 29. 12.  10.30  /BS/ Diakonie Krabčice 

   17.00  /M/  Roudnice, kaple na proboštství 
 

So 30. 12.  18.00  /M/  Roudnice 
 

Ne 31. 12.  9.00  /M/  Roudnice 
   10.30  /M/ Cítov, kaple na faře 
   10.30  /BS/ Bechlín 

   10.30  /M/ Horní Beřkovice, psychiatrická nemocnice 
   17.00  /M/  Roudnice, zakončení občanského roku  

 
Po 1. 1.   9.00  /M/ Roudnice 
    10.30  /M/ Cítov, kaple na faře 

   10.30  /M/ Černouček 
   15.00  /M/ Říp 

 
 
PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ 

Út 19. 12. * 17.30 – 19.30    d.p. Brousil, Šťastný, Masařík, Čepl 
Čt 21. 12. * 17.30 – 19.30    d.p. Brousil, Šťastný, Čepl 

Zpovídání probíhá v horních prostorách proboštství. 
 

 

 VŠECHNA ČÍSLA ZPRÁV JSOU KE STAŢENÍ 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  

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

