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ÚVODNÍK 

 
Hledá se modlitební partner 
Začetla jsem se do knihy Proměna farnosti od Jamese Mallona, kterou si 
kněží a jáhni mohli přivézt z missy chrismatis na Zelený čtvrtek 
v katedrále. Půjčila jsem si ji od svého manžela, jáhna Miloše, a některá 
místa mě velmi zaujala. Do té míry, že bych se s vámi chtěla podělit 
a navrhnout jeden způsob, jak se za sebe ve farnosti navzájem modlit.  
 James Mallon píše: „Při slavení svátku Ježíše Krista, nejvyššího 
a věčného kněze, a svátku Těla a Krve Páně se čte evangelium sv. Jana, 
17. kapitola, též nazvaná Velekněžská modlitba. Ježíš nás připodobňuje 
Synu a Otci a jejich společenství. Společenství, které budujeme při slavení 
eucharistie, je oslavou naší jednoty v Kristu, jednoty v radostech 
i bolestech. A mělo by se stát společenstvím ještě předtím, než si 
sedneme do lavice. Pomoci může, abychom si našli "modlitebního 
partnera": člověka, za kterého se budu modlit a který se bude modlit za 
mne. Není třeba vědět, za co konkrétně se modlíme: Bůh to ví. 

Vybízím lidi, aby si pokud možno vybrali někoho, koho neznají a aby 
se konkrétně za toho člověka modlili během mše. I takto malé věci 
dokážou vykonat veliké dílo.“ 
  
Líbí se mi myšlenka, že bychom mohli ve farnosti zahustit síť vztahů 
a vzájemné modlitby právě tím, že bychom si vybrali „modlitebního 
partnera“. Někoho, koho vídám a potkávám, ale koho vlastně neznám. 
Jak autor píše, pro to, aby se za mě druhý mohl modlit, nepotřebuje znát 
podrobnosti mého životopisu, nepotřebuje znát obtížné situace, ve 
kterých se ocitám, nemusím mu svěřovat, co přesně mě zaměstnává 
a trápí, nemusím s ním často mluvit a sdílet se. Modlíme se prostě za 
sebe navzájem – vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte 
(Mt 6).  

Tuto neděli posloucháme v evangeliu právě zmiňovanou 
Velekněžskou modlitbu, a tak se mi zdá, že nastal příhodný čas pro to, 
abychom překonali ostych, za někým zašli a řekli: „Chcete být mým 
modlitebním partnerem?“ Věřím spolu s Jamesem Mallonem, že i když je 
takový krok zdánlivě bezvýznamnou maličkostí, může spustit mnoho 
velkého a dobrého.  
 
 

Marie Hrnčířová 



KDO JE KDO 

V neděli Seslání Ducha Svatého přijalo v pražské katedrále svátost biřmování 
5 našich farníků. Smáli jsme se, že ani na tak velké slavnosti a v takovém 
množství lidí se nedá Roudnice přehlédnout: naši lidé se ujali čtení přímluv 
i závěrečného děkovného předání květin panu kardinálovi. Než se biřmovanci 
vydali vstříc Duchu Svatému, poprosili jsme je, aby se vám představili. I když je 
možná znáte odmalička, nyní se vám představují jako dospělí křesťané.  

Ahoj, jsem Bára Štorová a nejspíš mě 
všichni znáte díky mé velké rodině. Je mi 
16 let a chodím na roudnické gymnázium. 
Mám ráda hudbu, přírodu, svoji rodinu, 
pečení a vaření, svoje kolo, plavání 
a všechno kolem vody. Na biřmování jsem 
původně šla proto, že moje sestra šla 
taky, ale postupně jsem zjistila, že mi 
naše setkávání hodně dalo. Přijde mi, že 
ten čas rychle utekl a před námi je teď 
velký úkol - dát dohromady Cestu 

Vzkříšení. Určitě to bude super, protože jsme skvělí, tak se můžete přijít 
podívat!    

 

Nazdar, jmenuju se Dáda Tojnarová a je 
mi 16 let. Je dost možné, že jste si mě 
v kostele ani na faře nevšimli, ale určitě 
jste mě minimálně museli slyšet. Baví mě 
malování, kreslení, výlety  se sourozenci 
(kterých není málo), trávení času s přáteli 
a na „nábu“. Občas mám kromě blbejch 
otázek i dobré nápady, ráda pomůžu, kde 
je potřeba a někdy i mluvím 
potichu…někdy. Na svátost biřmování 
jsem se připravovala společně s naší 

„biřmovací partou“ pod vedením Zuz (a částečně i Báry), takže připravení 
myslím jsme. Jsem nervózní, zároveň se fakt těším, věřím ale, že mou téměř 
neustálou radost a úsměv to určitě posílí – a nejen to.  Držte mi proto palce, 
začínám svou novou cestu!  

 

Ahoj, jsem Kristýna Zelenková, je 
mi 15 a chodím na Gymnázium Rce. Baví 
mě hraní Minecraftu a kreslení. Píšu 
knížku Poslední proroctví. Poznáte mě 
podle... Prostě mě poznáte. Ta nejdivnější 
z celýho kostela. Docela často mě potkáte 
v Klášterním klubu. A "miluju" dlouhé 
procházky . Možná ze mě bude 
cukrářka, takže o mně neslyšíte 
naposledy! 

 



Jmenuju se Vojta Dostál. 

 Je mi 17 let. 

 Mám rád pizzu a rád rybařím.  

Rád jezdím na kole.  

 

 

Jmenuji se Tomáš Laube. Chodím do 
5. ročníku na roudnické gymnázium. 
Z minulých Zpráv už o mně všechno víte, 
takže se nebudu rozepisovat. Mezi mé 
zájmy patří hra na klavír a na varhany 
a sport. Ve městě mě poznáte podle 
modré kšiltovky. V kostele mě nejspíš 
neuvidíte, protože sedím za varhanami. 

 

CO BYLO 

PRŮLET KVĚTNEM 

V květnu se toho děla spousta, dokonce taková, až jsme z toho nedokázali 
vydat Zprávy. Zvlášť bych ale chtěla poděkovat za dvě události, za Cestu 
Vzkříšení a za Noc kostelů.         
 Cesta Vzkříšení, meditativní procházka, která je jakoby inverzí Křížové 
cesty, byla naším posledním velikonočním zážitkem a přemostěním k Letnicím. 
Vydalo se nás asi 25 a vedla nás mládež, z níž většina tak ukončovala svou 
přípravu na biřmování, které ji čekalo druhý den ráno. Společně jsme vytipovali 
14 situací z Písma, v nichž se lidé setkávají se Zmrtvýchvstalým, dodali k nim 
krátké modlitby s prosbou o seslání Ducha Svatého a místo písně ke Křížové 
cestě zpívali 14 slok Vesel se, nebes Královno. Atmosféra procházky byla 
nesmírně pokojná, překvapilo nás, o kolik od Velikonoc povyrostla zeleň, ve 
které kaplička Ecce Homo na místě srazu téměř není vidět (což je dobře, 
protože jsme tentokrát rozjímali Pána vzkříšeného a ne trpícího.) Drobné 
nepříjemnosti způsobovaly jen pyly, které byly zvlášť při síle, takže jsme do cíle 
dorazili značně slzící a smrkající. Padl návrh vytvořit tradici a ke dvojí cestě se 
scházet každoročně. I s tím zlepšovákem, že zatímco Křížovou cestou 
procházíme hladoví a žízniví, na konci Cesty Vzkříšení napřesrok uděláme 
piknik!            
 Noc kostelů proběhla v pátek 25. 5. a navštívil ji standardní počet cca 200 
návštěvníků: potěšil nás příjemný mix „domácích“- farních a neznámých 
návštěvníků. V kostele probíhala mše, celovečerní adorace, přímluvné modlitby 
a varhanní koncert, Klášterní klub dostal od kovářů impozantní svícen, potápěči 
se nořili do jezírka, archeolog Petr Nový vedl zevrubnou prohlídku, v kapitulní 
síni se hrálo divadlo, jedlo se a pilo, zvony zvonily, ovce bečely, papíroví andělé 
létali a my máme radost. Díky všem dobrovolníkům za pomoc a přítomným za 
účast! 

Zuzana Horáková 



 

CHARITA POMOHLA DÍKY POSTNÍ ALMUŽNĚ A TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE 

Farní charita Roudnice nad Labem se dozvěděla 
začátkem letošního roku o dvougenerační rodině na 
Roudnicku, které vyhořel rodinný dům. Požár, který 
vznikl v elektrickém vedení, úplně zničil podkrovní byt 
a střechu domu. Mladá rodina přišla o bydlení 
a veškerý majetek. Při hašení bylo poničeno i požárem 
nezasažené přízemí domu. 

Rodina se nyní snaží postupně napravovat škody 
a dům opravovat. Všichni čtyři dospělí pracují, ale 
jejich příjmy nejsou tak vysoké, aby si mohli dovolit 
zaplatit opravu celé střechy a rekonstrukci bytové 
jednotky. Dům bohužel nebyl pojištěný. 

 „Po návštěvě rodiny a obhlídce poškozeného domu  
jsme se je rozhodli podpořit výtěžkem Postní almužny 

a prostředky z naší Tříkrálové sbírky. Navíc jsme požádali o pomoc Arcidiecézní 
charitu Praha a Arcibiskupství pražské“, říká Zdenka Pětníková, ředitelka Farní 
charity Roudnice nad Labem.  

Charitě se podařilo dát dohromady celkem 75 000 Kč a tato částka byla předána 
rodině, která si z daru nakoupí potřebný materiál na výměnu dřevěných krovů.  

„Jménem podpořené rodiny chceme poděkovat všem, kteří přispěli svou postní 
almužnou a příspěvkem do Tříkrálové sbírky. Díky vám jsme jim teď mohli 
pomoci.“  

Marcela Lysáčková, FCH Roudnice n/L 

 

 

SKONČILA LETOŠNÍ VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

Výuka náboženství pro děti skončila s květnem. Pro starší zájemce je ale 
možnost neoficiálně pokračovat vždy v pátek odpoledne v klubu. Podle toho, 
jak se sejdeme, budeme buď pokračovat ve čtení Písma, povídat si, o čem 
budete chtít, nebo jen tak společně odpočívat. 

Výuka náboženství bude pokračovat od nového školního roku, také otevřeme 
nový běh přípravy na biřmování a k prvnímu svatému přijímání. 

Děkujeme dětem, rodičům a mládeži za společně strávený rok a všechno 
společné hledání Pravdy a Radosti!  

Vaši utahaní katecheté 

 



CO BUDE 

POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI  

Již tři sta pět let každý rok, čtvrtou neděli po Svatém Duchu, se Roudničané 
vydávají na pouť do Staré Boleslavi. Sám nejsem původem z Roudnice, ale už tu 
žiji pár let a jsem si jistý, že kdybych se na ulici zeptal náhodného chodce, jestli 
pojede letos na staroboleslavskou pouť nebo jen jestli ví o tom, že se tato pouť 
pravidelně koná, odpověď by byla vždy negativní. Přitom ale důvod jejího 
založení se bytostně týkal každého obyvatele města. Jak to tehdy bylo?  

V roce 1713 vypukla v Roudnici morová rána. Během několika málo měsíců 
vymřely dvě třetiny města. Aby Roudničané mor odvrátili, obrátili se s prosbou 
o pomoc k Panně Marii a svatému Vavřinci a rozhodli se vykonat prosebnou pouť 
k Panně Marii Staroboleslavské. A skutečně, v den pouti, což byla právě čtvrtá 
neděle po Svatém Duchu, zemřel poslední nakažený morem a morová rána 
ustala. Z vděčnosti za zachování životů se Roudničané zavázali konat tuto pouť 
pravidelně každý rok.  

Jsou jistě mezi námi lidé, kteří přímo vděčí za svůj život tomuto Božímu zásahu, 
protože kdyby tehdy na mor zemřeli jejich předkové, nebyli by tu ani oni. Ale 
i my ostatní bychom mohli přijmout za tuto tradici zodpovědnost, už jen pro to, 
že obýváme prostor, který nám naši předkové připravili a na který díky jejich 
modlitbám sestoupila Boží milost. Generace před námi věděly, jak snadno 
člověk na vděčnost zapomíná, a tak nám připravili před oči vykřičníky. Například 
poutní prapor umístěný v našem kostele, oltář svatého Vavřince či 
Staroboleslavský oltář nebo sochu svatého Vavřince na náměstí. Nechme se 
těmito vykřičníky vyprovokovat a vydejme se na pouť tento rok 17. června... 

Jan Horák  

 

POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI 2018 

neděle 17. 6. 

odjezd: 13.30 z autobusové zastávky Purkyňovo nám. – u kaple sv. Viléma 

(autobus může udělat zastávku a nabrat poutníky ještě cestou k místu srazu – 
je možné se domlouvat inidividuálně s Marií Hrnčířovou) 

cena: podle počtu poutníků, příspěvek se vybere cestou, obvykle ne víc než 
130,- 

přihlášení: zapsat se do tabulky vzadu v kostele 

mše sv.: letos bude výjimečně v kostele sv. Václava, protože kostel 
Nanebevzetí Panny Marie se opravuje. Palladium je přeneseno ke sv. Václavu. 
Mše sv. začne v 15.00. 

návrat: cca 18.00 

 



BLÍŽÍ SE BENEFIČNÍ FESTIVAL OLDSTARS ON THE ROUD,  
PODPOŘÍ JEJ I PROFESIONÁLNÍ HERCI 

 
OLDstars se 13. až 15. července 2018 opět vrací do 

bývalého kláštera v Roudnici nad Labem, aby zde uvedla 
a oslavila jubilejní 5. ročník benefičního divadelního festivalu 
OLDstars on the ROUD. Výtěžek z festivalu bude tradičně 
věnován na pomoc klášteru. 

„Už po páté přivezeme divadlo do kláštera. S letošním 
ročníkem si ale chceme nastavenou laťku ještě trošku zvednout a pokusit se 
vypustit divadlo z kláštera také ven do města,“ láká tisková mluvčí festivalu 
Karolína Vaňková. „Kromě areálu kláštera zamýšlíme divadelní stage pro mladé 
publikum pod širým nebem přímo na břehu Labe. Na náměstí bychom rádi 
uvedli pohádku pro nejmladší obyvatele Roudnice. Festival letos překoná zdi 
kláštera, aby našel nové diváky,“ vtipkuje. V programu letošního ročníku by 
žádná věková kategorie neměla mít nouzi při výběru titulu: „Nastudovali jsme 
pohádku PASÁČEK VEPŘŮ Hanse Christiana Andersena, přivezeme sérii 
monodramat, mezi nimi například text Carlose Be MARGARITĚ… s Ljubou 
Krbovou, VŠECHNY BÁJEČNÉ VĚCI Duncana MacMillana s Danielem Krejčíkem, 
JORDAN anglické dramatičky Moiry Buffini a spisovatelky Anny Reynolds 
v podání Marie Luisy Purkrábkové, nebo PO FREDRIKOVI Mattiase Brunna 
s Matyášem Řezníčkem – loňskou posilou uměleckého souboru Činohry 
Národního divadla, každého v hlavní a jediné roli,“ dodává. 

I pro letošní festival se chystá několik původních premiér. Autorský počin 
ZPOVĚĎ vznikne pod režijní taktovkou Kateřiny Humhalové, absolventky 
OLDstars a současné studentky režie a dramaturgie DAMU. Pod režijním 
vedením lektorky Daniely Von Vorst vzniká druhá autorská inscenace TMA. 
V neposlední řadě se chystá premiéra inscenace KLÁŘINY VZTAHY, textu 
německé dramatičky Dey Loher, v režii Zuzany Horákové, nebo inscenace FIFI - 
koláž povídek Guy de Maupassanta s písňovými texty Francoise Villona. 
Rytmický kabaret o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou a člověka zvířetem, 
v režii Jana Horáka. Diváci mohou stejně jako v letech minulých trávit celý 
víkendový festival v areálu kláštera ve vlastních stanech: „Rozlehlý areál 
kláštera je hlídán bezpečnostní službou, diváci mají zajištěný přístup k pitné 
vodě a mobilním toaletám, 24 hodin denně je funkční infostánek s přístupem 
k elektřině pro nabíjení mobilních přístrojů. V areálu je možné zakoupit 
občerstvení, osvěžit se v zahradním baru nebo si na chvíli oddychnout ve stínu 
klášterního klubu. Pro rodiče s dětmi bude letos připraven dětský koutek,“ 
doplňuje hlavní produkční a koordinátor festivalu Prokop Novák. Loňský ročník 
festivalu přinesl klášteru výtěžek ze vstupného 50 000,-Kč. Letošní ročník 
zaštítil osobní záštitou starosta Roudnice nad Labem Vladimír Urban. Inscenace 
Kateřiny Humhalové ZPOVĚĎ byla podpořena grantem Nadace Život umělce. 
Děkujeme!  

www.oldstars.cz 

Pro festival sháníme dobrovolníky (služby na baru 
a infostánku, otevřený kostel, úklid, hlídání, uvaděči…) 
Pomocníkům nabízíme vstup na všechna představení 
zdarma. Informace u Horákových. 

 



 

DĚTI 

…kreslí Dáda Tojnarová 

Najdi 7 rozdílů! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A co se dnes děje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM 

ne 3. 6. První svaté přijímání dětí 

ne 3. 6.  Mše sv. na Řípu, 15.00 

pá 8. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, mše v 18.00 v Roudnici  

pá 8. 6. Hovory o víře, výjimečně v 19.00 (po mši) 

ne 17. 6. Pouť do Staré Boleslavi (odjezd ve 13.30, návrat cca 18.00) 

st 27. 6. Prof. Jan Sokol hostem v evangelickém kostele v Roudnici, 19.00 

pá 29. 6.  Slavnost sv. Petra a Pavla, mše v 18.00 v Roudnici 

pá 29. 6.  Zasedání pastorační rady (19.00, po mši) 

ne 1. 7. Mše sv. na Řípu, 15.00 

út 3. 7. Svátek sv. Tomáše, apoštola, mše v 18.00 v Roudnici 

st 4. 7. Památka sv. Prokopa, opata, mše v 18.00 v Roudnici 

čt 5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, mše v 18.00 
v Roudnici 

st 11. 7.  Svátek sv. Benedikta, patrona Evropy, mše v 18.00 v Roudnici  

 

13. – 15. 7. Benefiční divadelní festival Oldstars On the Roud 

 

 

 

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. 

 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 


