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ÚVODNÍK 

Přátelé v Kristu, 

vstoupili jsme společně do adventní doby a radujeme se opět po roce 
z krásy, kterou naši předkové nastřádali v bohatém pokladu adventních 

písní. Nejštědřeji se nám tento poklad otevírá při ranních rorátech. K účasti 
na nich zvu všechny, komu zaměstnání nebo škola dovolí alespoň jedenkráte 

přijít. 

Liturgie je tedy bohatší o půvabné písně, kostel nám ale poněkud zchudl. 
Zmizely dva obrazy z Pašijového cyklu, deska s výjevem Kristus před 

Kaifášem a Zmrtvýchvstání Páně. Tedy nezmizely nenávratně, to by mi 
vůbec nebylo do zpěvu. Zapůjčili jsme je do Národní galerie na výstavu 

nesoucí název Bez hranic – umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, 
kterou je možno zhlédnout ve Valdštejnské jízdárně v Praze do 13. března 

2016. 

Trochu zchudl i oltář pro mši slouženou takzvaně tváří k lidu. Vybavil jsem 
jej asi před třemi roky soupravou krucifixu a svícnů do podoby, jakou ve 
svých liturgických úvahách doporučoval kardinál Ratzinger a kterou potom 

jako papež Benedikt XVI. na oltářích, u kterých sloužil mši svatou, 
uskutečňoval. Náš současný pan arcibiskup ale projevil v říjnových Actech 

curiae vůči takovémuto uzpůsobení oltářů nevoli. Podřizuji se tedy této jeho 
připomínce a dávám vybavení oltáře vzhled, jaký si žádá. 

V adventu bývá v naší farnosti zvykem pozvat pro vaše kajícnické dobro cizí 
zpovědníky a obohatit jimi jinak běžný výběr ze dvou místních košatě 

fousatých kněžských vrb, tedy pana děkana Ludvíka Šťastného a mé 
maličkosti. Posloužíme Vám tedy ve středu 16. 12. spolu s dp. Jiřím Čeplem 

z Budyně nad Ohří a ve čtvrtek 17. 12. s dp. Františkem Masaříkem z Kralup 
nad Vltavou. Pokaždé v době od 17.30 do 19.30 hodin. Platnými zůstávají 

běžné příležitosti k přijetí svátosti smíření, rozšířené o možnost požádat o ni 
i po skončení rorátů. Určitě budu k dispozici také během nedělní adorace 20. 

prosince. Komu by nevyhovovala žádná z těchto možností, může si domluvit 
zvláštní setkání. 

A ještě mi dovolte zde tlumočit pozvání pana arcibiskupa k účasti na 
zahájení Roku Milosrdenství v katedrále v sobotu 12. prosince v 10 hodin 

dopoledne.  

Všem Vám přeji požehnaně a pokojně prožitý adventní čas. 

Martin Brousil 



HISTORIE 

Zapomenutý skladatel 

Dnes již málokdo ví, že na Podřipsku působil 

významný hudební skladatel Vojtěch Šístek, 

který byl dlouhá léta tzv. ředitelem kůru v našem 

kostele. Narodil se 23. dubna 1864 ve Vejvanově 

(okres Zbiroh.) Po vystudování varhanické školy 

v Praze získal místo sbormistra pěveckého spolku 

v srbském Požarevci, kde setrval čtyři roky. Jeho 

další cesta vedla přes učitelský ústav v Niše do 

Bělehradu, kde vedl orchestr v metropolitním chrámu. Zde pořádal 

četné koncerty, při kterých byly hrány skladby srbských, českých 

a ruských skladatelů. Později se navrátil zpět 

do Čech a roku 1889 se oženil s Emilií Pilzovou, 

s níž měl tři děti. V roce 1899 přichází do 

Roudnice n. L. a ihned se stává ředitelem kůru 

v kostele Narození Panny Marie a po čase 

i domácím učitelem hudby u knížete 

Lobkowicze. Vlastnil i soukromou hudební 

školu. Dne 26. září 1903 zakládá v Roudnici 

n. L. pěvecký kroužek se 14 zpěváky, který se 

v druhém měsíci svého trvání rozšířil o dámský 

odbor. Tento pěvecký kroužek byl později 

základem pro vznik Zpěváckého spolku Hlahol 

a Šístek byl jeho sbormistrem až do roku 1907. 

Na svém kontě má jako hudební skladatel zhruba 300 skladeb. 

Z orchestrálních je nejznámější skladba "Srbské tance". Z církevních 

skladeb je známá "Missa in honorem scti Adalberti" a "Regina 

coeli".  Skladby Vojtěcha Šístka byly otištěny ve "Varytě", "Hudebních 

listech", "České hudbě" apod. Zemřel náhle v den svých narozenin 

roku 1925 a do hrobu mu o dva dny později posloužil roudnický 

probošt Václav Kotrch. Jeho syn František E. Šístek (1892 - 1944) byl 

akademický malíř a jeho obrazy zachycují především Podřipskou 

krajinu. Jejich rodinný hrob byl neuváženým krokem bývalého vedení 

roudnického hřbitova zrušen, stejně jako řada dalších hrobů 

významných osobností. 

Filip J. K. V. Uzel 

Zdroj: Památník jednoty „Řípu“ v Roudnici n. L. 1872 - 1897 

SOA Litoměřice 

Informační systém abART 

Článek vyšel v Litoměřickém deníku 21. 1. 2015 



KDO JE KDO 

Navštívil jsem paní 

Marii Hrnčířovou 
v jejím domě. Když 

jsem pak odcházel, 

loučila se se mnou také 
její vnoučata: Matěj, 

Kristýna a Verunka. 

Všechna tři chodí každý 
pátek na faru na 

náboženství a všechna 

tři tedy také prošla 

jejíma katechetickýma 

rukama. 

 

Jak dlouho už učíte děti náboženství? 

Od roku 2000, to znamená patnáct let. Teď se mi vdávala jedna holčina, se 
kterou jsem začínala. 

Dělají vám radost? 

Ano. Nebo dělají radost rodičům a od nich pak dostávám pozitivní zprávy. 
Práce s dětmi je práce s budoucností, výsledek není vidět hned. 

Co s nimi budete dělat v adventu? 

Povíme si něco o Ježíšově matce. Tak nějak je v evangeliích vždy v pozadí 
a z doby Ježíšova působení je od ní zaznamenaná jen jediná, ale nesmírně 

důležitá věta, kterou řekla Ježíšovým učedníkům: „Udělejte, cokoli vám 
nařídí.“ To je zásadní. 

Jak jste se vlastně dostala k vyučování náboženství? 

Neměla jsem to nijak v úmyslu. Ale pracovala jsem v nemocnici na interně 
a tam býval čas si s lidmi povídat. A lidé se na ledacos ptali, tak abych 

uměla odpovědět, absolvovala jsem katechetický kurz. A pak se sháněl 
někdo, kdo by učil děti na faře. Jako několikanásobná babička jsem k tomu 

neměla daleko. 

Narodila jste se v Roudnici? 

Ano. S rodiči jsme sice bydleli v Ústí nad Labem, ale babička si přála, abych 

se narodila v Roudnici. V Ústí jsme chodili do takzvaného červeného kostela, 
který dnes funguje jako výstavní síň. Ten kostel se šikmou věží byl zavřený. 

Patrně proto, že zdivo po bombardování na konci války stále ještě pracovalo. 
Tatínek chodil zpívat do sboru. Ale moc si z toho nepamatuju. Když mi bylo 

sedm, tak zavřeli napřed tatínka a pak i maminku. Nás pak vyložili 
v Roudnici u babičky a dědy a řekli, že maminka se do večera vrátí – ale 



neřekli do kterého večera. Maminka dostala po soudu tři roky a tatínek 
doživotí. Pak asi v osmapadesátém byl další soud a to tatínkovi zkrátili trest 

na patnáct let. Maminka se vrátila na amnestii v padesátém pátém, takže 
byla ve vezení něco přes rok. Tatínek se vrátil v šedesátém. 

Takže jste byli jedny Vánoce bez obou rodičů. 

Ale paradoxně to byly hodně bohaté Vánoce. Dostávali jsme dárky od 
příbuzenstva i od známých z Roudnice. Chtěli nám udělat nějakou radost. 

Naše maminka si pak nejvíc cenila čepic od paní Jandové, která měla sama 
pět dětí. Lidé pomáhali. Třeba mamčina nejlepší kamarádka, která nám vždy 

zašila, co bylo třeba. A přitom to nebylo jen křesťanské milosrdenství, ale 
byla to odvaha, protože jiní lidé se s námi ze strachu ani nezdravili. Byli 

jsme od rodičů trochu předpřipraveni, že mohou nastat různé situace, a tak 
jsme byli vedeni k samostatnosti a babička s dědou se o nás velice dobře 

starali, takže jsme hmotnou újmou netrpěli. Horší by bylo, kdybychom se 
dostali do dětského domova jako většina dětí, ale my měli štěstí, že tenkrát 

byly ty domovy už plné. 

Kde jste studovala? 

Směla jsem jen do zemědělství. Takže zemědělku tady v Roudnici. 

A jak jste se seznámila s manželem? 

Znali jsme se z kostela. Ono nás tenkrát moc nechodilo. Byli tři ministranti, 
v neděli byly tři mše svaté, tak se ti ministranti rozdělili: na ranní chodil můj 

bratr, dopoledne manžel (budoucí) a večer Quido Kastner, aby každý sloužil 
na jedné mši. 

Scházeli se lidé za socialismu na faře? 

Na faře ne, ale doma. Pánové, ti co šli v neděli z kostela směrem na 
Hracholusky, se u nás po cestě zastavili, posadili se v kuchyni, já s mamkou 

jsme jim dělaly čaj a poslouchaly, o čem si povídají. A pak, když už jsme 
měli děti, tak jsme se scházeli, tři rodiny, vždy u těch, kde byly děti 

nejmladší. Večer přišel páter Kolář a něco nám četl a pak jsme si o tom 
povídali. Měli jsme štěstí, že nám vlastně pomáhal ty děti vychovávat, on 

měl na to úžasný dar. Děti chodily na faru na náboženství, ale tak se tomu 

nesmělo říkat, takže vlastně chodily na bohoslužbu slova do kaple, to bylo 
povolené. A podle toho, jak doba polevovala nebo přituhovala, tak tam 

chodilo více či méně dětí. 

Kam jste nastoupila do zaměstnání? 

Maminka, když se vrátila, tak pracovala tady v zahradnictví, protože 

nesměla pracovat nikde mezi lidmi. Tak já jsem po maturitě nastoupila do 
zahradnictví v Litoměřicích. Ale tam mě nebavilo dojíždět, tak když se 

v Roudnici uvolnilo místo v nemocnici, tak jsem se tam přihlásila a tam jsem 
vydržela hodně dlouho. Dvacet šest let. A pak jsem šla na internu jako 

sanitářka. 



A kruh se uzavírá. Ještě se zeptám na biblické hodiny, u kterých se 
scházíte každý čtvrtek dopoledne. 

To vyplynulo jen z toho, že jsme měli chuť se dál vzdělávat. Ale páni faráři 
na to neměli moc čas, tak až páter Kočí mi řekl, že mi dá požehnání, ať se 
toho ujmu. Právě probíhala akce „Vezmi a čti“, to je augustiniánské heslo, 

tak jsme si nejprve četli texty k nedělním mším. Pak jsme si vzali Jeremiáše, 

který se moc nečte, a pak další proroky. 

Vybaví se Vám nějaký objev nebo poznání, ke kterému jste během 
těchto čtení došli? 

Například to Babylonské zajetí. To se přece praktikuje dodnes, že okupant 
nejprve vystěhuje majetné, inteligenci, šikovné řemeslníky a na jejich místo 

dosadí loajální nebo průměrné. Jeden známý Ukrajinec popisoval problém 
u nich doma. Mají tam tři skupiny obyvatel: ty, co byli vystěhováni na Sibiř 

a v 60. letech se mohli vrátit, ty, co tam byli přesunuti z Ruska a ty, kterým 
to bylo všechno jedno. A mezi nimi samozřejmě vznikají třenice. A když 

jsme si při našich setkáváních četli, jak se Židé vraceli ze zajetí do 
Jeruzaléma po třech generacích, tak tam ty třenice byly zrovna takové. 

Opravdu se dá v Písmu najít mnoho překvapivého poučení. 

Mohl bych Vás na závěr požádat o nějaké vánoční přání? 

Přála bych všem to františkánské „pokoj a dobro“ a aby nás i v náročných 

časech provázela líbezná hudba a andělské zpěvy. 

Jan Horák 

APEL Z KŮRU 

Kdo zpěvem chválí, dvakrát chválí 

Každou nedělní mši svatou trávím na kůru našeho kostela a podle 

malého počtu otevřených kancionálů, které vidím v dálce pod sebou, 
jsem si často všiml, že zdaleka ne všichni účastníci bohoslužby se 

zapojují do našeho společného zpěvu. (Omlouvám se tímto všem, kteří 

kancionál nepotřebují, protože písně umí nazpaměť :-). Rád bych tímto 
poslal apel všem, kteří se ostýchají zpívat s ostatními či se obávají, že 

zpívat třeba neumí, aby se přece jen pokusili s ostatními zpívat. 

Pamatuji si, že jeden starý kněz v Praze u sv. Jiljí, kam jsem docházel 
za studií, často vyzýval věřící na svých bohoslužbách, aby píseň 

v kancionálu alespoň očima sledovali, pokud cítí, že zpívat nemohou. 

Rovněž nám vždy kladl na srdce, že „kdo zpěvem chválí, dvakrát 
chválí“. Nebojme se tedy zapojit do společného zpěvu, zvláště když 

mezi sebou máme výbornou varhanici, která nás doprovází a zpěv 

nám takto velmi usnadňuje. Věřím, že během vánočních svátků, až 
budeme zpívat koledy, které všichni umíme, je vhodná příležitost 

k připojení ke společnému zpěvu i pro ty, kteří se obvykle ostýchají. 

Robert Laube 



CO BYLO 

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA V ROUDNICI N/L 

 

V sobotu 21. listopadu se 

uskutečnil v České 

republice již 3. ročník 

Národní potravinové 

sbírky ve vybraných 

prodejnách řetězců Tesco, 

Globus, Albert, Kaufland, 

Makro, dm drogerie markt 

a Penny Market. Sbírku 

organizoval Byznys pro 

společnost ve spolupráci s 

Českou Federací 

potravinových bank 

a Armádou spásy, v rámci projektu Potraviny pomáhají.  

V loňském roce lidé za jeden den věnovali 173 tun potravin, letos to 

bylo už 228 tun jídla. Díky štědrosti tisíců nakupujících ve všech 

krajích se tak v období před Vánocemi, dostanou k lidem bez 

prostředků potraviny, které by si jinak nemohli dovolit koupit. Letošní 

ročník potvrdil, že lidé a firmy v Česku nejsou lhostejní k problémům 

společnosti a mají chuť je řešit a pomáhat. 

I v Roudnici n. L. jsme měli možnost se do sbírky zapojit - v Penny 

Marketu na sídlišti, v době od 8.00 do 20.00 hodin. Během dne zde 

občané nakoupili a darovali celkem 471 kg trvanlivých potravin (pro 

představu - 1 176 kusů potravin). 

Akci zajišťovala Farní charita Roudnice nad Labem se svými 

dobrovolníky a zaměstnanci. Darované potraviny budeme během roku 

rozdělovat především matkám s dětmi v azylovém domě, ale i dalším 

rodinám či jednotlivcům z Roudnice a okolí, kteří to budou potřebovat.  

Chceme vám všem, kteří jste se přišli do prodejny Penny a svým 

nákupem nás podpořili, z celého srdce poděkovat za vaši štědrost 

a ochotu. Ještě jednou díky a prosím, myslete na nás i na ty potřebné 

ve svých modlitbách. 

 

 

Marcela Lysáčková, Farní charita Roudnice n. L. 

 

 



MIKULÁŠ 

V pátek 4. 12. 

došlo v kapitulní 

síni opět ke 

krocení čertů, 

triumfu andělů 

a rozdávání 

malých dárečků 

svatým 

Mikulášem. Velmi 

nás potěšil zájem 

– připravených 

100 míst 

k sezení 

nestačilo. Velký 

dík patří všem, kdo nám pomohli tuto adventní divočinu připravit: 

Marušce Hrnčířové a dámám z biblických hodin za výrobu nadílek 

(rozdali jsme dětem 72 balíčků – a na účinkující ani nezbylo - 

vynahradíme!), panu děkanovi Šťastnému za přesvědčivé ztvárnění 

světce, andělům a čertům za soustředěnou spolupráci, nasazení a péči 

věnovanou kostýmům i hereckým výkonům. Díky taky všem 

zúčastněným za důvěru a svěření dítek. A všem, kdo pomohli 

s propagací (třeba prostřednictvím roznosu letáků), jejichž 

prostřednictvím se podařilo oslovit i veřejnost v tak uspokojivé míře. 

Díky – a nezapomeňme na motto pro nový rok: Čert patří na řetěz! 

Mě z toho tedy ještě trochu bolí za krkem…  

Vaše čertice Horáková 

 

PLETEME VĚNCE V KATOLICKÉM TÝDENÍKU  

Pokud kromě  Zpráv 

čtete také Katolický 

týdeník, jistě vám 

neušlo, že v prvním 

prosincovém čísle se 

objevila fotka z našeho 

Klášterního klubu, na 

které pilně vyrábíme 

adventní věnce. Jsme 

rádi, že si nás pražská 

redakce našla a vážila 

k nám cestu.  

zh 



CO BUDE 

NÁBOR KOLEDNÍKŮ NA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2016   

Farní charita Roudnice nad Labem hledá koledníky a dobrovolníky na 

tradiční Tříkrálovou sbírku, která se bude konat od soboty 2. ledna do 

středy 6. ledna 2016 v  Roudnici nad Labem a přilehlých obcích 

Podřipska. Sbírku však zahájíme již 1. ledna 2016 výstupem na Říp 

a účastí Tří králů v 15 hodin na mši svaté v rotundě sv. Jiří a Vojtěcha. 

Kdo má zájem, může se k nám také přidat. Od soboty 2. ledna začnou 

tříčlenné skupinky dětských a mládežnických králů, v doprovodu 

zaměstnance FCH nebo dobrovolníka, koledovat. V nadcházejícím 

ročníku sbírky plánujeme uskutečnit jednu novinku - podvečerní 

koledování (pondělí, úterý 17.00 - 20.00 hod). Sbírka bude ukončena 

ve středu 6. ledna 2016 v odpoledních hodinách. Bude probíhat několik 

dnů, ale není nutné koledovat celou dobu. Koledníci si mohou vybrat, 

zda se zapojí do všech dnů sbírky, nebo si vyberou jenom určité dny. 

Přihlášky dostanete během prosince přímo v kostele u paní Lysáčkové 

nebo Pětníkové z charity nebo na pátečním náboženství u katechetů 

nebo se pro ně můžete zastavit v kanceláři farní charity v Riegrově ul. 

652 v Roudnici nad Labem do 30. 12. 2015. Podrobnější informace 

o organizaci sbírky a pokyny pro koledníky dostanete osobně při 

předání přihlášky a budou také zveřejněny koncem prosince na 

webových stránkách www.charitaroudnice.cz. 

Marcela Lysáčková, Farní charita Roudnice n. L. 

VÁNOČNÍ KONCERT V BECHLÍNĚ – 26. 12. 

V sobotu 26. 12. 2015 se uskuteční vánoční koncert v kostele sv. 

Václava v Bechlíně vánoční koncert. Začne v 15.00 hod. Na programu 

jsou vánoční pastorely a koledy. Na varhany bude hrát pan Janata, 
který hraje na zvonkohru v pražské Loretě. Srdečně vás zveme prožít 

vánoční atmosféru u nás ve venkovském kostelíku. Po skončení 

koncertu bude na Vás čekat svařák a teplý čaj.  

Jiřina Šustrová 

SPOLEČNÉ PÁLENÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ 

Taky je vám vždycky líto vyhodit stromeček, který s vámi prožívá 

vánoční radost, jen tak k popelnici? Nabízíme řešení. Až po Vánocích 

stromeček odstrojíte, kompaktně ho zabalte a doneste na proboštství. 

Až shromáždíme stromečky, uděláme v únoru na zahradě oheň 

a společně a důstojně se se stromky rozloučíme. Něco si na nich 

opečeme, dáme si něco teplého k pití a bude nám dobře skoro jako 

o Vánocích. Těším se na to. 

Zuzana Horáková 

http://www.charitaroudnice.cz/


SLUŽBY V KOSTELE NA ŠTĚDRÝ DEN 

Vánoce jsou mimořádným okamžikem, kdy i „nekostelní veřejnost“ do 

kostela přichází. Rádi bychom příchozí uvítali s otevřenými dveřmi 

i srdci. Vloni jsme na Štědrý den zaznamenali přes 200 návštěvníků. 

Rádi bychom opět poprosili o spolupráci: darujte hodinu svého času, 

zapište se do tabulky vzadu v kostele a pomozte nám prosím 

s hlídáním kostela a vítáním návštěv.  

Díky, Horákovi 



DĚTI        kreslí Klára Janošová
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24. 12.  7.15  roráty 

   15.00  bohoslužba slova Domov důchodců Roudnice 

   16.00  mše sv. kostel Narození Panny Marie Roudnice 

   16.30  bohoslužba slova Kostomlaty pod Řípem 

   22.00  mše sv. Černouček 

   22.00  mše sv. Cítov 

   22.00  bohoslužba slova Horní Počaply 

   24.00  mše sv. kostel Narození Panny Marie Roudnice 

25. 12.  00.00  mše sv. kostel Narození Panny Marie Roudnice 

   9.00   mše sv. kostel Narození Panny Marie Roudnice 

   9.00   mše sv. Černouček 

   10.30  mše sv. Cítov 

   10.30  mše sv. Bechlín 

26. 12.  9.00   mše sv. kostel Narození Panny Marie Roudnice 

   16.00  mše sv. Račiněves 

   18.00  mše sv. kostel Narození Panny Marie Roudnice 

27. 12.  9.00   mše sv. kostel Narození Panny Marie Roudnice 

   9.00   mše sv. Horní Beřkovice 

   10.30  bohoslužba slova Cítov 

   10.30  mše sv. Bechlín 

   16.00  mše sv. Vliněves 

   18.00  řeckokatolická liturgie kostel Roudnice 

29. 12.  17.00  mše sv. Lužec n/Vlt. 

30. 12.  16.00  mše sv. Domov důchodců Roudnice 

   16.00  bohoslužba slova Horní Beřkovice  

31. 12.  17.00  mše sv. kostel Narození Panny Marie Roudnice 

1. 1.   9.00   mše sv. kostel Narození Panny Marie Roudnice 

   9.00   mše sv. Černouček 

   10.30  mše sv. Cítov 

   10.30  bohoslužba slova Bechlín 

   15.00  mše sv. Říp 



PROGRAM  Ohlášky, které si nemusíte zapamatovat... 

6. 12. * 15.00 mše sv. na Řípu 

7. 12. * 15.00 řeckokatolická liturgie, Domov sv. Josefa, Roudnice 

8. 12. * 18.00 mše o Slavnosti Neposkvrněného početí P. Marie, Roudnice  

9. 12. * 7.15 roráty  

12. 12.* 7.15 roráty, 10.00 zahájení Roku Milosrdenství v pražské katedrále 

13. 12. * mužský pěvecký sbor Bratříčci (10.00 + farní káva, 13.30 na Řípu)  

16. – 24. 12. * denně roráty v 7.15 

O VŠECH ADVENTNÍCH VÍKENDECH JE OTEVŘEN KLUB (I V SOBOTU) 

S MOŽNOSTÍ KOUPIT DROBNÉ DÁRKY. O VÍKENDECH TAKÉ 

PROBÍHAJÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KOSTELA A KLÁŠTERA 

S PRŮVODCEM. 

 

31. 12.  * TICHÝ SILVESTR: 17.00 mše, od 18.00 otevřen 

Klášterní klub (dokud neusneme), 22.00 modlitba za mír - v kostele 

3. 1.  * Slavnost Zjevení Páně (přeneseme ze 6. 1.) 

 

Zpovídání v adventu: 

St 16. 12. * 17.30 – 19.30 na proboštství - přítomni 3 zpovědníci 

Čt 17. 12. * 17.30 – 19.30 na proboštství - přítomni 3 zpovědníci 

Ne 20. 12. * 19.00 – 20.00 kostel  

Požádat o svátost smíření lze také po rorátech. 

Pravidelně se v Roudnici n/L zpovídá půl hodiny před každou večerní mší sv. 

slouženou v kostele nebo v kapli na proboštství, případně na požádání i po 

ní. Na ostatních místech na požádání po mši sv. Lze si také domluvit zvláštní 

setkání ke svátosti smíření. 

 

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

