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OTEVŘENÝ DOPIS MÍSTO ÚVODNÍKU 

 

Milí farníci, 
pět let mého působení v roudnické farnosti je příležitostí nahlédnout 

s jistou získanou zkušeností některé aspekty farního života a provozu. 

Poněvadž nedávno vyvstala potřeba zprostředkovat lepší vhled do naší 
práce a možností městské samosprávě, dopis adresovaný panu starostovi 

jsem pojal jako otevřený, aby mohl posloužit k informování i vám. 

 
Vážený pane starosto, 

během nedávno uplynulé doby se odehrálo několik 

událostí, které mě podněcují napsat Vám tento dopis 

a poskytnout Vám v něm základní informace o fungování 

roudnické farnosti, o našem finančním a personálním 

vybavení a úkolech a službách, které se snažíme plnit 

a poskytovat. Chci Vám tak nabídnout možnost lepšího 

vhledu do naší práce a porozumění našemu jednání a rovněž 

položit základy pro nové nastavení partnerského vztahu 

farnosti a města. A protože farnost tvoří všichni pokřtění římskokatolického 

vyznání žijící na jejím území, určuji tomuto textu povahu dopisu otevřeného, 

a to zvláště směrem k aktivním členům naší farnosti a činitelům místní 

samosprávy.  

Konkrétní pohnutkou k sepsání dopisu se stala například Vámi tlumočená 

stížnost anonymních návštěvníků areálu proboštství na kvalitu vedení prohlídky, 

na domnělou nevhodnost používání sklepa před takzvaným jezírkem k chlazení 

nápojů a na údajnou nedostatečnou údržbu trávníku a dalšího rostlinstva 

v rajském dvoře, přičemž jste svá vyjádření doprovodil žádostí o to, abychom 

zmíněné věci uvedli do pořádku vzhledem k potřebě co nejlépe prezentovat 

město přicházejícím turistům. Dále jde o Vaše opakované výzvy k provedení 

oprav omítky rotundy na Řípu a schodů roudnické zvonice. A ještě několik 

dalších problémů, o kterých se zmíním níže. 

Začátkem měsíce října uběhlo již pět let od mého příchodu na roudnické 

proboštství a Vašeho milého přivítání. Vyjádřili jsme tehdy vzájemnou 

otevřenost ke spolupráci města a farnosti a společensky ji, soudím, také dobře 

naplňujeme. Věcná spolupráce s městem a některými jím zřizovanými 

organizacemi ovšem někdy vázne. Je pravdou, že město se každoročně finančně 

podílí na po etapách probíhajících opravách exteriéru kostela, které probíhají 

v rámci Programu regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury 



České republiky. Kostel obecně je koneckonců objektem řazeným do kategorie 

občanské vybavenosti, dává nezaměnitelný charakter každé obci, obohacuje ji 

umělecko-historickou hodnotou, byl postaven pro její obyvatele a vlastníkovi 

nepřináší žádný zisk, právě naopak. Odtud vyplývá, že povinný desetinový podíl 

města na ročním výdaji za uskutečněné práce v rámci zmíněného programu lze 

považovat za samozřejmost. O zbytek úhrady se potom dělí ministerstvo kultury 

50 procenty a vlastník, tedy farnost, procenty 40. 

Příjmy farnosti byly donedávna tvořeny především výnosem sbírek a dary, 

dosahujícím výše okolo 400 tisíc korun ročně, a drobným nájemným. Zřejmě až 

v příštím roce, ovšem ne nijak výrazně převažujícím poměrem, v příjmech 

převáží zisk z pachtovného díky postupnému navracení zemědělských pozemků 

v souvislosti s naplňováním zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi č. 428/2012 Sb. Jak je zřejmé, nepředstavuje to 

žádné veliké zbohatnutí. Navíc tento nemovitý majetek ve vlastnictví farností 

v historii sloužil vždy především k obživě kněze a jeho pomocníků a k úhradě 

provozních nákladů. Kostely i fary měly až do roku 1949 vždy svého patrona 

(nejpůvodněji byli těmito patrony vlastníci panství a královská města, později 

rovněž zámožní příslušníci střední třídy, po pozemkových reformách i státní 

úřady), který spolu s určitými právy nesl povinnost pečovat ze svých prostředků 

o jejich stavební stav. Po únoru 1948 zrušené patronáty nebyly ve výše 

zmíněném zákoně nijak nahrazeny. Tedy z majetku určeného původně na 

financování služby církve dnes musí církev hradit náklady spojené s údržbou 

budov, většinou zanedbaných, ne-li zdevastovaných během doby trvání 

komunistického režimu.  

Finanční náhrada pro římskokatolickou církev v českých zemích za 

nevydaný nemovitý majetek ve výši 47,2 miliard korun, vyplácená po částech 

po dobu 30 let, musí rozumným investováním splnit úlohu stát se 

hospodářským základem pro působení církve v budoucnosti a zabezpečení platů 

zaměstnanců. Nelze ji vyčerpat na opravy budov. Navíc ani ona by k tomu 

nebyla dostatečná, vždyť vnitřní zadluženost u církevních staveb a jejich 

vybavení (valnou většinou také umělecko-historického významu) z důvodů 

mnohaletého neudržování či dokonce ničení a krádeží převyšuje samu celkovou 

hodnotu navraceného církevního majetku.  

Roudnická farnost pečuje nejenom o areál proboštství s mohutným 

kostelem a budovou někdejšího kláštera, ale i o dalších jedenáct kostelů, tři fary 

se zbídačenými hospodářskými dvory (u jedné stodoly se nedávno zřítila 

střecha) a ještě několik různých staveb (např. zvonice, kaple, ohradní zdi 

nepoužívaných hřbitovů, márnice), přičemž téměř všechny jsou kulturními 

památkami, což na jedné straně dává možnost ucházet se o pomoc z dotačních 

programů, na druhé straně představuje zvýšenou nákladnost prováděných 

oprav a restaurátorských prací (a stejně je tomu i u předmětů inventářů). Státní 

příspěvky v oblasti památkové ochrany se soustavně snižují a šance uspět 

v přiznání dotace či zařazení do některého z programů rovněž tak. K zajišťování 

všech s touto starostí spojených úkolů nám slouží jedna čtvrtina pracovního 

úvazku stavebního technika pana Martina Ludvíka. Tři poničené farní areály 

jsme byli nuceni před pěti lety prodat z důvodu neschopnosti financovat jejich 

záchranu. Jedna fara byla, pro farnost za nevýhodných podmínek, odkoupena 

místním národním výborem za socialismu. Poslední z far na území současné 



roudnické farnosti skončila svoje bytí před patnácti roky zřícením nároží 

a následným zbouráním. 

Vím, že vnímavější část roudnické veřejnosti si spolu s Vámi, pane starosto, 

všímá kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit, které se u nás dějí 

a slouží nejenom farníkům praktikujícím náboženský život, ale i jiným 

účastníkům a zájemcům. Hlavními uskutečňovateli tohoto díla jsou dva moji 

pomocníci, pastorační asistenti MgA. Jan Horák a MgA. Zuzana Horáková, oba 

zaměstnaní na poloviční úvazek. Každý z nich, a to jsou vysokoškolsky vzděláni, 

je za odbornou a tvořivou práci odměňován částkou velmi blízkou polovině 

minimální mzdy. K tomu na prvním místě musí zvládnout obstarat svěřené 

úkoly v duchovní správě, pomoc s administrativou i základní údržbu domu 

a zahrad, což kromě vlastní práce představuje spoluúčast se mnou na vedení 

najatých brigádníků, pomáhajících dobrovolníků a klientů probační a mediační 

služby, vykonávajících u nás udělené alternativní tresty. A po tom všem se 

věnují dalšímu zaměstnání, které je uživí.  

Služba turistům a zájemcům o prohlídky areálu proboštství, 

nejhodnotnější roudnické památky, pro nás kromě nemalé námahy letos 

znamenala i finanční ztrátu. V měsících červnu až září u nás působí dva 

průvodci. Student František Kiss o víkendech a státních svátcích (převzal jsem 

jej jako brigádníka od Kulturních zařízení města, která dříve v tyto dny 

prohlídky zajišťovala. Jeho vybavenosti ke službě nebyla tehdy ze strany 

zaměstnavatele věnována náležitá péče. Mnohé poznatky si pod mým vedením 

doplnil a provázení návštěvníků koná spolehlivě, s chutí a ochotou). Ve všední 

dny, což je naše rozšíření nabídky, potom průvodcovskou službu poskytuje bez 

nároku na odměnu pan František Demeter, důchodce vybavený velmi solidním 

vzděláním a velkým nadšením pro historii. 

Dovolil jsem si prohlásit areál proboštství za nejpřednější roudnickou 

památku. Nese ukázky jihofrancouzské gotiky, české vrcholné gotiky, kostel se 

řadí mezi reprezentanty slavného a ve světě ojedinělého fenoménu barokní 

gotiky. V interiéru se nacházejí vzácná výtvarná díla. S klášterem augustiniánů - 

kanovníků jsou spojeny osoby velikého historického významu. Kladu si otázku, 

jak město dosahuje zvýšení turistického zájmu, o které podle svých proklamací 

usiluje, když ze zkušenosti vím, že část vlastních obyvatel Roudnice ani neví, 

kde náš kostel stojí (nechodí-li do kostela či na gymnázium, do těchto míst 

nepřijdou a z automobilu jej ani nepostřehnou) a další část má s námi spojenu 

nanejvýš informaci o jezírku, zatopeném sklepě, tom vlastně nejméně 

zajímavém a cenném, co můžeme nabídnout. Jak tedy potom může být 

informována široká veřejnost za hranicemi města? Jak má přijíždět a využívat 

možnosti prohlídek, které poskytujeme (aniž by bylo obecně obvyklé umožňovat 

prohlídky soukromého objektu, který je zároveň bytem i pracovištěm)? Navíc 

během sezóny jsem objevoval díky zmateným turistům výrazné chyby obsažené 

v oznámeních časů prohlídek jak na webových stránkách organizace, která se 

z pověření města podílela na letošním vylepšení turistických služeb, tak 

samotného města, byť jsem včas dodal v písemné formě přesný a důkladný 

přehled jak oné organizaci, tak městskému informačnímu centru.  

Farnost též opakovaně spolupořádá i spolufinancuje, nejčastěji s Galerií 

moderního umění a Kulturními zařízeními města, kulturní akce patřící mezi 



nejhodnotnější z těch, které lze v Roudnici navštívit. Přitom všechna tato i naše 

samostatná kulturně-společenská činnost nepatří mezi naše nejvlastnější úlohy 

a povinnosti, věnujeme jí síly a prostředky navíc a to pro obecné dobro. 

Jako výstižná ilustrace našeho přínosu prospěšného všem lidem bez 

jakéhokoliv rozdílu mohou posloužit dva zcela hmatatelné příklady. Město za 

symbolické nájemné užívá farní pozemek nacházející se naproti nemocnici. 

Slouží jako parkoviště především jejím návštěvníkům. A dovolujeme, aby 

kterýkoliv zemřelý byl pochován na našem hřbitově, občanský obřad rozloučení 

se přitom často odehrává v naší kapli.  

Na úplně prvním místě by se patřilo uvést naše duchovní působení 

a výchovu k životu inspirovanému a vedenému křesťanskou vírou. Předřadil 

jsem ale raději takové práce a hodnoty, kterým většina našich současníků spíše 

rozumí. Poněvadž se ale právě za těchto dnů stále častěji ve společnosti 

objevuje volání po návratu ke kořenům národní identity a kultury, snad by si 

zasloužilo pochopení alespoň to, že právě společenství věřících křesťanů 

a církevní instituce tyto kořeny udržují a vyživují a přenášejí do budoucnosti 

hodnoty, které byly pro valnou většinu našich společných předků těmi 

nejdůležitějšími a nejcennějšími a právě s jejich účinkem vytvořili naši civilizaci. 

Přitom nám stát ani obce nepřiznávají žádné příspěvky na vlastní činnost a pro 

ni potřebné vybavení, zatímco třeba u sportovních organizací je to 

samozřejmostí. (Pro zajímavost: sportovní svazy čerpají dotace podle počtu 

registrovaných členů. Církev by mohla sečíst všechny pokřtěné a zřejmě by 

jejich počtem překonala počet sportovců. V Roudnici nad Labem odhadem podle 

křestních matrik patří do římskokatolické farnosti přinejmenším pětina 

obyvatel.) 

Jedinými příspěvky z veřejných zdrojů tak jsou dotace na opravy 

památek, ty ovšem zdaleka nenahrazují zrušené patronáty ani svojí výší, ani 

složitostí procesů jejich získávání. Jsem informován, a doufám spolehlivě, že 

v dřívějších letech po roce 1989 vedle v Programu regenerace městských 

památkových zón stanovených povinných podílů dostávala farnost na opravy 

a restaurování každoročně ještě další příspěvek z rozpočtu města, a to ve výši 

150 i 200 tisíc korun. Za mého působení nám takový příspěvek nebyl věnován. 

Dokonce nám opakovaně nebylo zasláno vyrozumění o jeho nepřidělení. Na rok 

2016 jsme tedy již ani nepodávali žádost. Chápal jsem složitou finanční situaci, 

ve které se právě město v těchto letech nacházelo. Letos hospodaření města 

snad již překonalo dřívější problémy. Pokusil jsem se tedy požádat o příspěvek 

na restaurování deskového obrazu sv. Viléma Akvitánského, poškozeného 

pádem zapříčiněným oslabením závěsné konstrukce, napadené červotočem. 

Rozpočet opravy se blížil devadesáti tisícům korun, požádal jsem asi o polovinu 

částky a přiznáno nám bylo 10.000,- Kč. Jak je Vám, pane starosto, dobře 

známo, musel jsem příspěvek v této výši odmítnout, neboť jeho přijetí by nám 

způsobilo škodu vzhledem k tomu, že můžeme opět podat žádost do programu 

záchrany movitých kulturních památek a snad při již potřetí opakované snaze 

doufat v udělení dotace v poloviční výši nákladů. 

Po uskutečněné restituci dvou zbytků pozemku z parcely, jejíž část leží na 

místě plánovaného silničního obchvatu a nebyla tedy v původním rozsahu 

restituována, odbor životního prostředí požadoval po farnosti s pohrůžkou 



pokuty, nepletu-li se, až 50 tisíc korun odklizení černé skládky, která se 

nacházela na jedné z navrácených částí parcely a nebyl znám její původce. Při 

mé návštěvě u Vás jste porozuměl absurdnosti situace, kdy farnost vlastně 

obdarovala kraj coby stavebníka (ovšem ve prospěch města), zatímco od jiných 

vlastníků bylo nutno pozemky vykoupit, a nyní by měla ještě platit za nápravu 

nezaviněného přestupku, což je navíc požadavek právně pochybný, jak jsem si 

nechal zjistit rešerší příslušných zákonů. Vaše jednání v této věci, kdy jste se 

rozhodl nechat skládku odklidit na Vaše osobní náklady, bylo laskavé 

a šlechetné a jsem Vám za ně vděčen. Ovšem nijak nenapomáhá dobrému 

nastavení systému jednání městské samosprávy. 

Před nedávnem došlo při restaurátorských pracích na kamenném soklu 

kostela k odkopání přebývající zeminy na pozemku ve vlastnictví města, o který 

jako přiléhající k našemu objektu pečujeme. Náš stavební technik se na 

městském úřadě dotazoval na způsob, jakým dosáhnout, aby městské služby 

onu nevelkou kupu zeminy odvezly na skládku. Výsledkem návštěvy několika 

kanceláří byla rada, aby někdo od nás s trvalým bydlištěm v Roudnici si podal 

objednávku a zaplatil odvoz, uložení odpadu bude mít jako občan města 

zdarma. 

Při návštěvě pana kardinála Dominika Duky na radnici 5. října tohoto roku 

jste, pane starosto, zmínil úkoly, které by ze strany církve bylo třeba vykonat 

v Roudnici a na Řípu. Prvním úkolem je oprava schodů na zvonici, úkolem 

druhým oprava rytím a čmáráním zničené omítky rotundy. Popravdě, o stavu 

schodů na zvonici můžete vědět jenom proto, že některé z námi pořádaných 

akcí jsou spojeny také s možností prohlídky zvonice a zvonů. Ano, něco již 

pamatují a nejsou v dokonalém stavu, ale rovněž nejsou ve stavu vyloženě 

špatném či snad dokonce havarijním. Farnost musí velmi obezřetně nakládat 

s finančními prostředky vydávanými na opravy a prvořadě řešit situace, které si 

zásah vynucují a prodlením by vznikly ještě větší škody, a že oněch situací není 

zrovna málo. Tedy i stav omítky rotundy na Řípu je v porovnání s nimi pouhým 

kosmetickým problémem, pravda na místě významném a turisticky 

frekventovaném. Jenomže řešit jej by mělo smysl teprve tehdy, kdyby například 

městská policie mohla zřídit a provozovat čtyřiadvacetihodinový kamerový dozor 

nad celým exteriérem rotundy a účinně zamezovat vandalským útokům. Do té 

doby bude každá oprava vyhozením peněz. 

Vážený pane starosto, započal jsem tento dopis vzpomínkou na naše první 

setkání a naši shodu na potřebě spolupráce města a farnosti. Jako představitel 

farnosti se odvážím vyjádřit přesvědčení, že roudnická římskokatolická farnost 

svými nevelkými silami a skromnými prostředky k životu města nezanedbatelně 

přispívá. Míru, jakou město se svými neskonale většími možnostmi přispívá 

k životu naší farnosti, musí zhodnotit sami jeho představitelé. Já jsem připraven 

k rozhovoru jak s Vámi, tak s ostatními činiteli městské samosprávy a 

společnému hledání cest k co nejprospěšnější spolupráci na dobru města, jeho 

obyvatel i návštěvníků. 

S přáním všeho dobrého 

                                                                               Mgr. Martin Brousil                                                                                                  
okrskový vikář                                                                                         

administrátor farnosti 



ADVENTNÍ POZDRAV OD SESTER Z DOKSAN 
Vážení a milí přátelé,  

vstoupili jsme do adventní doby, doby očekávání a různých příprav, která 

letos trvá celé čtyři týdny – je nejdelší, jak vůbec může být – a tak nás 

příprava na vánoční svátky nemusí až tak nutit ke spěchu, abychom 

„všechno“ stačili. 

Mnozí z nás již také udělali zkušenost, že hektické adventní 

přípravy nepřinášejí pokojné prožití Vánoc, že shon a velké 

chystání vyvolává vyšší stupeň netrpělivosti 

a podrážděnosti, zvláště vůči těm nejbližším, že materiální 

zajištění svátků překrývá jejich podstatu, kterou je tichý 

Ježíšův příchod na tento svět, mezi nás, i dnes. 

    A tak bychom Vám chtěly nabídnout návrh možností, jak 

také prožít Advent, abyste se nenechali zavalit jen běžnými 

starostmi této doby.  Je to návrh jednoho starého 

moudrého kněze pro jeho farníky – když budete chtít, 

můžete si z něj něco konkrétního pro sebe či svou rodinu 

vybrat nebo se jím můžete k něčemu vlastnímu inspirovat: 

- jděte se večer podívat na rozsvícený vánoční strom 
- přezpívejte si roráty a myslete přitom na to, co zpíváte 

- pomalu připravujte betlém a čtěte si přitom začátky evangelií 
- vážně, v klidu se zamyslete, jaký je Váš skutečný vztah k Bohu 

- Advent patří Matce Boží: pomodlete se Zdrávas Maria nebo Anděl Páně 

aspoň ob den 
- připravte se postupně na solidní vánoční zpověď 

- cvičte se v tom, že ne mnoho, ale kvalitně: v řeči, v modlitbě, při vybírání 
dárků, při navazování přátelství 

- udělejte radost někomu, koho nemáte moc rádi 
- upečte vánočku pro někoho na LDN 

- postavte krmítko pro ptáky a krmte je - ne moc, ale pravidelně po celou 

zimu 
- pokuste se střídmě jíst a pít, kroťte své vášně 

- umyjte tátovi auto 
- pokuste se udělat pár ozdob na stromeček 

- nenadávejte na počasí a neodsuzujte šmahem všechny bezdomovce 

- přečtěte si v Paní komisarce o zimě a vánocích na Chodsku 
- zajeďte si k osamělému kostelu v …………….. a chvíli se tam jen tak toulejte 

- sestavte si už teď pořad vánočního Štědrého stolu a dodržte ho 
- přemýšlejte o tom, jak to udělat, abyste mohli na Štědrý den přijít večer 

nebo v noci do kostela na bohoslužbu 

- a občas si dejte skleničku dobrého vína  
 

Kéž Bůh provází Vaši adventní přípravu svým požehnáním a Ježíšova matka 
Maria Vám pomáhá na Vaší životní cestě.  Srdečně Vás zdravíme a 

vyprošujeme Vám i všem Vašim drahým hojnost pokoje a radosti! Požehnaný 

Advent! Požehnané Vánoce! Požehnaný celý příští rok!  
          

Sestry premonstrátky z Doksan 



CO BYLO 

MĚLI JSME VÁS S SEBOU V ŘÍMĚ 

Dvanáct poutníků se v pořádku (a ve 

vytržení) vrátilo z Říma. Děkujeme, že jste 

na nás pamatovali – bylo to znát každý den 

a snad i díky vašim modlitbám jsme 

s mladými poutníky mohli zakusit ten krásný 

stav na cestě, kdy člověk příliš neplánuje, 

nechává se nést a všechno klape mnohem 

lépe, než kdyby se o to složitě snažil. A to 

i do takových detailů, že na nás po celou dobu svítilo slunce a koupali 

jsme se v již téměř adventním moři, i když všechny předpovědi 

nekompromisně hlásily déšť.  

Ani my jsme ale své modlitební poslání neflákali a chceme 

poděkovat za důvěru, kterou jste do nás vložili: v krabici určené ke 

shromažďování intencí jsme našli více než 50 proseb, a většinou velmi 

závažných. Společně jsme se rozhodli zařídit tak, že každý poutník si 

vylosoval 4 lístečky, nosil je při sobě a sám se za ně průběžně modlil. Na 

všech místech, která pro nás byla důležitá, jsme se pak společně 

intenzivně modlili za všechny. Obvykle jsme stáli nebo seděli v kruhu 

(v bazilice sv. Petra se pánům hlídačům sezení nelíbilo, tak jsme si klekli), 

drželi se za ruce a modlili se buď „dvanáctek“ (za každého poutníka jeden 

Zdrávas) nebo tichem nebo vlastními slovy. Zvlášť intenzivně jsme prosili 

za obrácení zabloudilých v bazilice sv. Pavla, u oltáře jeho obrácení. 

Poslední večer po mši u sv. Klimenta, kde je také pochován sv. Cyril, 

jsme za tmy odjeli k moři a za vroucích proseb (a díků a chval a svolávání 

všech římských svatých) jsme vaše intence naházeli do moře.  

Dary, které jsme od vás dostali, jsme (kupodivu) neprojedli, ale 

proměnili jsme je v jízdenky na vlak a ve vstupenky do Kalixtových 

katakomb. Věřte nevěřte, nepočítali jsme a vyšli jsme přesně na korunu. 

Chtěli bychom vám vyprávět mnohem víc – o každodenních ranních 

chvalách na mořském břehu (žalmy se zrovna v ty dny hemžily mořem 

a vlnami), o chórové modlitbě na řadách letištních sedaček, o koupání 

v listopadové zimě, o rozhovoru s 93-letým benediktinem, o filipínském 

salesiánovi, co se naučil vyslovit slovo „příšera“, o tom, jak jsme se pod 

Andělským hradem učili modlitbu k Archandělu Michaelovi, zatímco pilot 

našeho letadla se jmenoval Rafael…  

Přijďte na lednovou farní kávu, tedy 8. 1. 2017 po mši, 

budeme vyprávět a ukážeme vám fotky.  

 

Zuzana Horáková 



 

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ V KLUBU 

V Klášterním klubu probíhá a až do Štedrého dne prodej vánočních 
stromků. Máme borovice, smrky a stříbrné smrky, všechny jsou z lesa 

ve Vědomicích od pana Kostelníka. Pokud byste si chtěli udělat výlet 

a stromek si vybrat a nechat uříznout přímo v lese, ozvěte se mu 
(tel. 604 473 543). 

 Máme radost, že útočiště našly všechny adventní věnce připravené 

dobrovolníky k benefičnímu prodeji pro Ekocentrum Zvonice. Ať dobře 
slouží! 

 

Jan Horák 
 

CO BUDE 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA SE BLÍŽÍ…    

Farní charita Roudnice nad Labem se opět intenzivně připravuje na 

nový ročník tříkrálové sbírky. Zahájíme ji 1. ledna 2017 novoročním 

výstupem na horu Říp.  Naši 3 králové se zúčastní novoroční mše 

svaté v rotundě sv. Vojtěcha a Jiří. Tradiční koledování bude probíhat od 

středy 4. ledna do neděle 7. ledna 2017 v Roudnici nad Labem a okolních 

obcích. Plánujeme opět i podvečerní koledování, abychom doma zastihli 

ty, kteří jsou během dne v práci a často nás žádají o návštěvu koledníků. 

Přes víkend budeme koledovat celý den a v neděli přijdou tři králové i do 

kostela na mši svatou. Pokud budete chtít, nabízíme možnost objednat si 

návštěvu 3 králů přímo na určitý termín a tak se nestane, že bychom Vás 

obešli, případně nezastihli doma.  

Touto cestou srdečně zveme děti, mládež, ale i dospělé dobrovolníky, 

aby se společně s námi zapojili do největší celostátní sbírky organizované 

Charitou ČR - mladší děti jako koledníci, starší jako vedoucí skupin 

koledníků, dospělí jako „obslužný“ personál. Nábor koledníků zahájíme 

v polovině prosince. Bližší informace o sbírce, náboru koledníků 

a dobrovolníků se pak dozvíte přímo v kostele, nebo na našich webových 

stránkách a na facebooku. Těšíme se, že opět společně s vámi, budeme 

začátkem roku přinášet dobrou zvěst o narození Ježíše Krista, všem lidem 

dobré vůle. 

Požehnaný čas adventní a vánoční 

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

poděkovat za pomoc, dary, přímluvy a modlitby, kterými jste nás 

provázeli během celého letošního roku. Za všechno Pán Bůh zaplať. Klidné 

a pokojné prožití adventu a požehnané vánoční svátky vám přeje vedení 

Farní charity Roudnice nad Labem. 

   Marcela Lysáčková 



VÁNOČNÍ KONCERT A BETLÉM V BECHLÍNĚ 

Sdružení pro obec Bechlín Předonín si Vás dovoluje pozvat na Vánoční 

koncert v pondělí 26. 12. 2016 od 15.00hod  v kostele sv. Václava 

v Bechlíně. Přijďte si poslechnout vánoční melodie a společně si zazpívat 

koledy. Účinkují: Barbora Hanslianová soprán, Kateřina Bryndová violoncello 

a Miroslav Navrátil varhany. V neděli 18. 12. 2016 v  17.15hod bude 

v Prodejní dílně lidové tradice v Bechlíně slavnostně zahájen celoroční provoz 

nového betléma z kukuřičného šustí. Jeho tvůrci se pokusili oživit děj a dali 

některé figurky „daráčky“ mechanicky do pohybu. Betlém přijde požehnat 

d. p. Martin Brousil. Pro návštěvníky je na zahájení připravené občerstvení. 

Všichni jsou srdečně zváni! 

Jiřina Šustrová 

ADVENTNÍ KONCERTY 

V neděli 11. 12. Roudnici opět navštíví mužský pěvecký sbor ze 

Slovácka Bratříčci a jako v předchozích letech vystoupí s repertoárem 

adventních a vánočních písní. A to nejprve v roudnickém kostele dopoledne 

po mši (10.00) a odpoledne v rotundě na Řípu (13.30).  

Tradiční „Rybovka“ zazní v roudnickém kostele ve čtvrtek 22. 12. 

V 18.00 v podání Pěveckého sboru Úštek. Koncert proběhne ve spolupráci 

s Hudební společností Úštěk, s městem Roudnice n/L a s KZM. Vstupenky je 

možné pořídit v předprodeji (90/60Kč, děti do 10 let zdarma) v městském 

infocentru a v knihovně. Na místě bude k dispozici jednotné vstupné za 

100Kč. 

 

PROSÍME O POMOC S HLÍDÁNÍM KOSTELA NA ŠTĚDRÝ DEN 

Jako v předchozích letech bychom rádi nabídli na Štědrý den veřejnosti 

od 10.00 do 16.00 otevřený kostel, což se doposud osvědčilo jako věc vítaná 

a využívaná. Chceme vás poprosit o spolupráci – zapište se do tabulky vzadu 

v kostele a stravte hodinu času vítáním 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! 

 

TICHÝ SILVESTR 

Na Silvestra 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 chorální modlitba za 

nový kalendářní rok a mír ve světě. 

Zuzana Horáková 



VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 
 
So 24. 12.  7.15   roráty 

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

   16.00  /BS/ Horní Počaply 
   22.00  /M/ Cítov 

   22.00  /M/ Černouček  
   24.00  /M/  Roudnice 

 
Ne 25. 12.  9.00   /M/  Roudnice 

   9.00   /M/  Černouček 
   10.30  /M/  Cítov 

   10.30  /M/ Bechlín 
   18.00  /MGr/ Roudnice  

 
Po 26. 12.  9.00  /M/  Roudnice 

   16.00  /M/ Vliněves 

 
St 28. 12.  16.00  /M/ Horní Beřkovice 

   16.00  /M/ Domov důchodců Roudnice 
 

Čt 29. 12.  16.00  /M/ Straškov 
 

Pá 30. 12.  10.30  /BS/ Diakonie Krabčice 
   17.00  /M/  Roudnice, kaple na proboštství 

 
So 31. 12.  16.00  /M/  Račiněves 

   17.00  /M/  Roudnice 
 

Ne 1. 1.  9.00  /M/  Roudnice 
   9.00   /M/  Černouček 

   10.30  /M/ Cítov 

   10.30  /M/ Bechlín 
   15.00  /M/ Říp 

   18.00  /MGr/ Roudnice  
 

KLÁŠTERNÍ KLUB – otvírací doba v adventu: 
 

Úterý   14.00 – 17.00 

Středa   14.00 – 17.00 

Čtvrtek   14.00 – 17.00 

Pátek   14.00 – 22.00 

Sobota  15.00 – 20.00 

Neděle   10.00 – 22.00 

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

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

zastavit. Na Silvestra bude otevřeno od 18.00. 



DĚTI 



PROGRAM   

Ne 11. 12.  * Bratříčci – koncert (10.00 kostel, 13.30 Říp) 

Ne 18. 12.  * Zahájení provozu betléma v Bechlíně 
Čt 22. 12.  * J. J. Ryba: Česká mše vánoční (18.00) 

Po 26. 12.  * Vánoční koncert v Bechlíně 

So 31. 12.  * Tichý Silvestr 
Ne 1. 1.  * Zahájení Tříkrálové sbírky 

Ne 8. 1.  * Slavnost Zjevení Páně (přenesena z 6. 1. na neděli) 

Ne 8. 1.  * Farní káva – Zpráva o pouti do Říma 
Po 9. 1.  * Svátek Křtu Páně – mše v Roudnici 18.00 

 

Přehled vánočních bohoslužeb je samostatně na předchozí straně. 

 

 

RORÁTY 

V roudnickém kostele se roráty konají každou středu a sobotu. 

V posledním předvánočním týdnu, tedy od 17. 12. do Štědrého dne, 

budou roráty každý den. Začínáme v 7.15.  

 

 
ZPOVÍDÁNÍ 

- neděle 6. 11. během adorace od 19.00 
- v adventu vždy během nedělní adorace od 19.00 (důstojní pánové Brousil 

a Šťastný) 
- středa a čtvrtek 14. a 15. 12., 17.30 - 19.30 (místní kněží a 1 cizí zpovědník) 

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 

kněz Martin Brousil, farnost.rce@seznam.cz, 608982813  

 

Vánoční dárky v klidu a po ruce? 

V kostele a klubu jsou na prodej knihy  

od nakladatelství Návrat domů!  

 

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

