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ÚVODNÍK 

Modlitba, půst, almuţna…   

 Na posledním setkání „Kde jsou dva nebo tři…“/Nezávazné hovory o víře 
jsem se rozněžňovala nad krásně srozumitelnými formulacemi bývalého 

magistra dominikánského řádu Timothyho Radcliffa, který v nové knize Ponoř 
se! píše o postní době jako o času radosti, ve které jsme zváni, abychom 

překonávali násilí ve svých srdcích - a to právě na těch třech místech, kde jsme 
povoláni k lásce: vztah k Bohu, vztah k bližním, vztah k sobě. „A tři tradiční 

postní úkony – modlitba, almužna a půst – uzdravují každou z těchto lásek.“ 
Modlitba tedy uzdravuje náš vztah k Bohu, almužna uzdravuje náš vztah 

k bližním a půst uzdravuje náš vztah k sobě. „Skrze modlitbu se učíme nechávat 
Boha být Bohem; dáváním almužny se učíme, jaká je to radost vyjít ke svým 

bratřím a sestrám a pokoušet se léčit krutost nerovnosti; a skrze půst krotíme 
násilnost svých choutek.“ 

 Ve farnosti máme možnost se do těchto tří ozdravných kúr pustit 

například skrze jednoduché aktivity, které jsou pro letošní postní dobu 
připraveny. Almužnu a půst v sobě pěkně spojuje sbírka, kterou tradičně pořádá 

Farní charita: jistě jste postřehli letáčky na lavicích a papírové skládací kasičky 
vzadu v kostele. Princip Postní almužny je jednoduchý: co uberu sobě, dám 

druhým. Proměňujeme tak své postradatelné požitky v nepostradatelnou pomoc 
potřebným. Po Velikonocích pak můžeme naplněné kasičky předat zástupcům 

Charity. V loňském roce naše kafíčka-panáčky-sladkůstky-oblečky-cigárka, bez 
kterých jsme bez problémů prospívali, vynesly 4000 Kč pro ty, kdo prospívají 

s mnohem větším úsilím. Budeme také rádi, když nám pomůžete vytipovat 
skutečně potřebné bližní, o kterých možná víte a my ne.   

 Modlitbu můžeme společně praktikovat a prohloubit například na postní 
duchovní obnově, kterou pořádáme v sobotu 17. března dopoledne. Od 9.30 nás 

čeká čtení Písma, rozjímání ve skupinkách a katecheze na téma Růst ke 
svatosti. Provázet nás budou bratři Kazatelé P. Hyacint a Kliment OP. Přivezou si 

s sebou také skupinu mladých věřících, která u nás prožije celý víkend a která 

možná vnese do našeho společného rozjímání nové pohledy a podněty. Připojit 
se budeme moci k sobotní odpolední pouti na Říp, kde bude v 16.30 sloužena 

mše svatá.  

To se mi to povídá o blahodárném půstu… ale měli jste mě vidět, jak jsem 

vyváděla, když se nám krátce po Popeleční středě porouchal v Klubu kávovar… 

Zuzana Horáková 

   



KDO JE KDO 

Báru Matiášovou vídají ti, co 
přicházejí na mše do našeho 

kostela s předstihem, jak 
připravuje vše potřebné 

k bohosluţbě. Ti, co přijdou 
aspoň po prvním čtení, ji 

mohou slyšet, jak zpívá ţalm, 
ti, co dorazí aspoň na 

bohosluţbu oběti, ji slýchají 

zpívat latinské communio a ti, 
co dorazí úplně pozdě, ji 

mohou zahlédnout, jak uklízí 
a zavírá kostel. 

 
Jsi původem z Prahy. Odkud konkrétně? 

Vyrostla jsem na Proseku. V té době to bylo jen panelákové sídliště. My jsme 
bydleli v činžáku, v takovém uzavřeném sousedském světě. Do školy jsem pak 

chodila v Libni. A tam už jsme si jako děcka užívali drobná pouliční 
dobrodružství. 

 
Změnil se Prosek hodně od té doby? 

Už tam moc nebývám, ale změnilo se to dost. V roce 2008 tam dorazilo metro, 
které tam dříve nebylo. S tím se to prostředí hodně zkultivovalo. Třeba velký 

park, jmenuje se Park Přátelství, ten se asi hodně vylepšil. Těžko porovnávat, 

jako dítě to člověk vnímá jinak. Je tam kostel sv. Václava, jeden z nejstarších 
v Praze. To bylo pro nás v dětství hodně tajemné místo. Představ si sídliště 

a naproti přes silnici stojí románsko-gotický kostel i se hřbitovem, myslím. To je 
třeba o dost zajímavější místo, než jsem si tehdy uvědomovala. 

 
A pak? 

Po základce v Libni gymnázium na Proseku. Zhruba do šestnácti let jsem byla 
vlastně dost uzavřená v té lokalitě Libeň-Prosek. 

 
Měla jsi v té době představu o svém budoucím povolání? 

Pořád se mě na to někdo ptal a já jsem nedokázala dát jasnou odpověď. Po 
maturitě jsem byla rozhodnutá, že bych chtěla studovat nějaký humanitní obor. 

Toužila jsem studovat na filosofické fakultě, tak jsem si podala přihlášku na obor 
obecná historie a tam jsem strávila pět let. Bylo to šťastné období. Moc mě to 

bavilo. Byla jsem tím zaujatá a našla jsem si pedagogy, kteří mě inspirovali 

svým přístupem k historii. 
 

Tam uţ jsi měla představu, jak bys to v budoucnu uplatnila? 
To je náročná otázka, protože míří k tomu, že dnes už se tomu nijak moc 

nevěnuju. Studium mě opravdu bavilo samo o sobě, ale zároveň mě i zaujaly 
přístupy, které se snažily o pedagogické pojetí historie. Třeba doktor Kamil 

Činátl nám ukazoval, že i to, co my vnímáme jako složité akademické otázky, se 
dá vysvětlit tak, aby to pochopily děti a nemusí to být nudné. Většina spolužáků 

se připravovala na vědeckou kariéru a na pedagogiku se hledělo jako na takové 
zoufalé východisko, ale tento pan doktor nám ukazoval, že to může být výzva. 

 
 

 



S gregoriánským chorálem ses setkala uţ během tohoto studia? 
Asi od sedmnácti jsem měla hodně ráda sborové zpívání. Často jsem se během 

toho setkávala s lidmi, kteří se věnovali duchovní hudbě a následně 
i gregoriánskému chorálu. Tak jsem se dostala k tomu, že jsem začala zpívat 

chorál u sv. Jiljí. Byl to pro mě úplně nový svět a moc mě to přitahovalo. Tam 
jsme se vlastně potkaly se Zuzanou. 

 
Takţe ses věnovala duchovní hudbě, zpívala jsi pravidelně při 

bohosluţbách gregoriánský chorál, párkrát ses skrze to dostala na 
soustředění sem do Roudnice, ale v té době jsi vlastně ještě nebyla 

pokřtěná. 

Říct, že jsem se ke křtu dostala jen skrze hudbu, by bylo hodně jednostranné. 
Samozřejmě, že velkou roli hrají také lidé, které jsem při tom potkala. Ale 

hodně dlouho to bylo tak, že mě jen moc zajímala ta pro mě nesrozumitelná, 
trochu cizí, trochu neuchopitelná kultura. Účastnila jsem se mší, ale nedokázala 

jsem je vidět zevnitř. Dívala jsem se na ně jen z vnějšího pohledu, ale zároveň 
jsem vnímala, že je tam něco hlubokého, ale ty si do toho nemůžeš hrábnout. 

Jak kdybys koukal na něco, co leží na dně pod hladinou, ale ty se toho nemůžeš 
dotknout. 

 
Kde jsi nakonec byla křtěná? 

U svatého Ignáce v Praze o Velikonocích v roce 2014. 
 

Proč tam? 
Vlastně nevím. Vzpomínám si, že moje tehdejší rozhodnutí byla spíš instinktivní 

než rozmyšlená. Ke křtu jsme se rozhodly jít společně s kamarádkou. Nevěděly 

jsme, s kým se o tom bavit – ale já se vůbec nedokázala zdržovat nějakým 
hledáním a vybíráním místa. Jednou jsem prostě vešla do Ignáce a řekla jsem, 

co bych chtěla. I oni se mě ptali, proč tam, ale konkrétní odpověď na to asi 
není. 

 
A pak ses rozhodla, ţe pojedeš studovat chorál do Francie? 

Končila jsem studium na filosofické fakultě a nebyla jsem si jistá, jak 
pokračovat. Zároveň jsem věděla, že je možnost odjet studovat chorál v Paříži. 

Jsou tam velice velkorysí a přijímají tam lidi už jen na základě toho, že projeví 
živý zájem o tuto hudbu. Tak jsem si říkala, že rok tam by nebyl špatný. 

V průběhu mi došlo, že celá formace trvá vlastně dva roky a na sklonku toho 
prvního roku se ukázalo, že všichni očekávají, že tam ještě rok zůstanu, a tak 

jsem zůstala. 
 

Jak to studium probíhalo? 

V ročníku nás bylo šest. Studium se skládalo z několika předmětů, jako byla 
třeba latina, čtení a zápis not, interpretace, zpěv a ze samotného provozování 

chorálu. Například to, jak se na Roudnici chorálně prožívá Svatý týden, to je 
vlastně model přejatý z Francie. Hodně se dbá na to, aby to nebylo jen o té 

hudební stránce, ale aby to byla opravdu společná modlitba. Byli jsme rozděleni 
do dvou schol, které se pravidelně účastnily místní liturgie. 

 
Také jste vyjíţděli do zahraničí. 

Nevětší dobrodružství bylo, když jsme v prvním roce mého studia vyjeli na dva 
týdny na Filipíny. Byla to zvláštní zkušenost. V naší kultuře jsme zvyklí 

provozovat chorál v kostele. Na Filipínách není moc kostelů našeho typu. Mají 
tam modlitebny či kostely ve velkých nákupních centrech, která jsou ale 

mnohem větší, než jak je známe od nás, a zasahují daleko více složek života. 



Filipínci jsou hodně zbožní. Křesťanství je tam vlastně zlidovělé. Na koncerty 
přicházely stovky a více lidí a po koncertě za námi lidé chodili a nosili nám dárky  

a vyptávali se nás – to trvalo klidně dvě hodiny. Dva filipínští studenti se pak 
rozhodli také odjet do Paříže studovat chorál. 

 
Jak ses dostala do Roudnice? 

Když jsem končila v Paříži,  nebyla jsem úplně rozhodnutá, co dál. Zuzana mi 
tehdy nabídla, abych strávila v Roudnici prázdniny a promeditovala svou další 

cestu. Tak jsem to udělala, a pak jsem našla dost věcí, kvůli kterým jsem tu už 
zůstala. 

 

A jak ses dostala ke sluţbě kostelníka? 
Už když jsem přišla, koukala jsem místnímu kostelníkovi Honzovi Hejdukovi pod 

ruce. Zajímalo mě to. A když pak Honza odcházel, tak nějak přirozeně to přešlo 
na mě. Na začátku jsem se teda hodně ostýchala, protože jsem s tím neměla 

vůbec žádnou zkušenost, ale pan farář byl se mnou dost trpělivý a zároveň mě 
to začalo dost bavit. 

 
Ještě mi pověz něco o příměstském táboře v rámci ekocentra Zvonice. 

Minulé léto jsme společně s Kateřinou Novákovou a Bětkou Bílíkovou pořádaly 
první ročník tábora pro děti od předškolního do staršího školního věku. Rozlehlá 

zahrada kolem fary je vlastně hlavní náplní tábora. Děti mimo to, že si hrají 
v krásném prostředí, mohou pozorovat přírodu a ovečky, zpracovávají ovoce ze 

zahrady, samozřejmě jsme také vyrazili na výlety, třeba do HistoryParku 
v Ledčicích. Letošní ročník se bude konat v termínu od 13. do 17. srpna, tak 

bych tam ráda všechny, kdo projeví zájem, pozvala, aby se s námi zúčastnili. 

 
Děkuji. Jsem přesvědčený, ţe do té doby bude Ekocentrum nabízet ještě 

daleko více moţností, a uţ se nemůţu dočkat jara. 
Jan Horák 

 
_________________________________________________________ 

 

CO BUDE 
 

BDĚNÍ V GETSEMANSKÉ ZAHRADĚ A U BOŢÍHO HROBU  

„Zůstaňte a bděte se mnou“, vyzývá Pán své učedníky v nejtěžších chvílích. 

Chceme s Pánem strávit celých 50 hodin mezi Poslední večeří a Vzkříšením. 

A také mít otevřený kostel pro kolemjdoucí. Vzadu v kostele jsou tabulky 

k zapsání služeb – věnujme hodinu nebo víc ve dne nebo v noci. K dispozici 

budou deky proti kostelnímu chladu. Pokud se ujmete služby pozdě v noci 

a budete potřebovat přespat ve spacáku na faře, dejte vědět. 

Getsemanskou zahradu plnou květin i trní budeme připravovat na Zelený 

čtvrtek v 10.30. Přijďte taky.  

Zuzana Horáková 

 



 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO FARNOST S OTCI DOMINIKÁNY 

sobota 17. 3. 

9.30 – 12.30 v síni na faře, vstup Klášterním klubem 

Téma: Růst ke svatosti  

Vedou P. Hyacint Ullman a P. Kliment Mikulka OP 

Program: 

9:30 Lectio divina 

10:30 katecheze 

11:00 skupinky 

(14:00 pouť na Říp 

16:30 mše sv. na Řípu) 

Konec dopoledního programu se předpokládá ve 12.30. Odpoledne je možné 
připojit se k pěší pouti na Říp. Duchovní obnova probíhá v rámci víkendového 

pobytu mladých věřících z různých míst. Farní mládež je zvána k účasti na 
programu celého víkendu, od pátku 18.30 (večeře) do neděle 12.30 (oběd), či 

jen na jeho části. Bližší informace u Z. Horákové. V neděli 18. 3. po mši 
proběhne v Klášterním klubu porada mládeže k letošní velkopáteční Křížové 

cestě. 

  

 

KŘÍŢOVÁ CESTA – LETOS OPĚT DO POLÍ  

Velký pátek 30. 3. - 12.00  

Sraz (i místo návratu): kaplička Ecce Homo na odbočce do Klenče. (Ze Žižkovy 

ul. při výjezdu z města směrem k letišti; za prodejnou bazénů a autoservisem)  

Délka: cca 5km, polní cestou k opuštěnému statku Vladimírov  

Intenzita prožitku a hojnost účasti na loňské Křížové cestě nás přesvědčily, že 

letos chceme opět podniknout delší pěší cestu po stejné trase. Cesta opět 

povede k opuštěnému statku Vladimírov. 

Cesta bude trvat maximálně 2h, abychom se bezpečně stihli vrátit do kostela na 

obřady. Půjdeme za každého počasí. Terénnější kočárky by měly cestu 

zvládnout. Pro hůře pohyblivé proběhne klasická křížová cesta ve 12.00 

v kostele. Oba proudy se pak setkají v 15.00 na obřadech. 

Modlitby pro jednotlivá zastavení připravujeme s mládeží, hlavní schůzka 

zájemců pomoci se koná v neděli 18. 3. po mši v Klubu.  

 



BOHOSLUŢBY SVATÉHO TÝDNE A VELIKONOC 

 

Předvečer Květné neděle 

Bechlín 16.00, Roudnice 18.00  

Květná neděle  

Černouček 7.30, Roudnice 9.00 a 18.00 (ŘcL); Cítov 10.30 (BS)  

Pondělí – úterý – středa Svatého týdne 

Roudnice 18.00  

Zelený čtvrtek 

Černouček 17.00, Roudnice 18.00  

Velký pátek 

Křížová cesta 12.00, Roudnice 15.00, Černouček 17.00  

Bílá sobota 

vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně - Roudnice 21.00 (následuje agapé 

v ambitech); 24.00 (ŘcL) 

Neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

Roudnice 9.00 a 18.00; Černouček 9.00, Cítov 10.30, Bechlín 10.30 (BS),  

Ledčice 16.00 

Velikonoční pondělí  

Vliněves 16.00, Roudnice 18.00 

V Oktávu velikonočním budou mše sv. kaţdý den v 18.00 v Roudnici 

v kostele. 

 

GREGORIÁNSKÝ CHORÁL: Pro zájemce o chorálně zpívanou modlitbu hodinek ve 

Svatém týdnu bude rozpis časů na webu a na nástěnce. 

 

ZAPOMNĚL JSEM… 

Milí farníci, při výčtu nedělních bohoslužeb za rok 2017, uvedeném v úvodníku 

minulých zpráv, jsem opomenul bohoslužby slova, které střídavě v Cítově 

a Bechlíně slouží pan jáhen Miloš Hrnčíř. Těch je tedy vedle nedělních mší 

svatých třeba uvést asi padesát a panu jáhnovi za ně poděkovat. 

Martin Brousil 



DĚTI 

…kreslí Dáda Tojnarová 

Najdi 6 krajíců chleba, které mají ovečky poschovávané na zahradě… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V EKOCENTRU ZVONICE 

SE KONÁ OD 13. DO 17. 8. 2018 

 



PROGRAM 

So 17. 3.  Postní duchovní obnova pro farnost, 9.30 

Ne 18. 3.  Setkání mládeže k přípravě Křížové cesty, po mši 

Po 19. 3.  Slavnost sv. Josefa, mše v Roudnici v 18.00 

Zelený čt 29. 3.  Stavba getsemanské zahrady, 10.30 v kostele 

Velký pá 30. 3.  Kříţová cesta (varianta pro chodce i nechodce) 12.00 

SETKÁNÍ MINISTRANTŮ se uskuteční 23. 3. a ve Svatém týdnu akčně podle 

potřeby. 

Bdění v Getsemanech a u Božího hrobu – od Zeleného čtvrtka do Vigilie 

Vzkříšení – viz tabulka v kostele. 

Ve Svatém týdnu budou mše sv. od pondělí do čtvrtka vţdy v 18.00 

v Roudnici v kostele. 

Příleţitost k přijetí svátosti smíření za přítomnosti nejméně 3 zpovědníků: 

Út 20. 3. a čt 22. 3., 17.30 – 19.30 na proboštství.  

Další příležitosti: v neděli 25. 3. během adorace v 19.00 a v pondělí, úterý 

a středu Svatého týdne před, případně po mši sv.  

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. 

Po Vigilii Vzkříšení jsou všichni zváni do ambitu na slavnostní grog! 

Napečete prosím?  

V Oktávu velikonočním budou mše sv. kaţdý den v 18.00 v Roudnici 

v kostele. 

Ne 1. 4. Boží Hod velikonoční, mše sv. v Ledčicích v 15.00, při ní bude 

provedena Korunovační mše W. A. Mozarta 

Ne 8. 4. 2. neděle velikonoční, mše Černouček 7.30, Roudnice 9.00, Cítov 

10.30, východní liturgie v 11.00 (Velikonoce podle starého kalendáře) a v 18.00 

Po 9. 4. Slavnost Zvěstování Páně – mše v Roudnici v kostele v 18.00 

 

Přejeme všem požehnané Velikonoce! 

 

 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/

