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ÚVODNÍK 

Poslední Zprávy, které jsme vydali, byly 

březnové. Informovali jsme v nich 

o bohoslužebném provozu během nouzového 

stavu. Následně se ale podmínky pro konání 

bohoslužeb začaly měnit z týdne na týden. 

Nebylo možné dopředu určit, jak a jestli vůbec 

budou bohoslužby přístupné, jaké akce budeme 

moci konat a jaké bude třeba zrušit, a tak jsme 

vás informovali přes e-mail, telefon nebo letáky 

v kostele a na nástěnkách. Nedělní provoz se 

nakonec ustálil v podobě tříhodinové adorace a možnosti svátosti smíření 

a eucharistie (interně jsme tomu přezdívali „svátostný fastfood“.) Na tradiční křížovou 

cestu jsme se sešli na internetu a putovali vsedě. Velikonoce jsme oslavili 

několikadenní nepřetržitou adorací na různých oltářích našeho kostela. Děkujeme 

vám, že jste tuto nabídku využili a nabídnutý časoprostor vykryli do poslední hodiny. 

Dokonce i hlídání velikonočního ohně bylo zaplněné až do úsvitu. Děkujeme mládeži, 

která se podílela na přípravě oltářů a ohně. Velikonoční vigilie byla sloužena 

v běžném čase, za účasti tří katechumenek a jejich kmotrů. Zvony zvonily, varhany 

hrály, ale s vámi jsme mohli být jen v duchu. Byl to nový a pro všechny nezvyklý 

formát slavení a setkávání se s Pánem, ale věřím, že právě ta neobvyklost nás mohla 

vyvést ze zaběhlých kolejí a upozornit nás na momenty, kterých bychom si jinak 

nevšimli. Během nouzového stavu byl zato prostor na činnosti, které jsme dlouho 

plánovali, ale protože se daly odsouvat, tak vždy dostalo přednost něco aktuálnějšího 

nebo urgentního. Částečně jsme uspořádali některé místnosti kláštera pro potřeby 

turistického provozu, uklidili dílnu a Ekocentrum jsme vybavili nástěnkami, na které 

chystáme naučný obsah pro účastníky kurzů o pedagogice v přírodě. Ostříhali jsme 

ovce. S uvolňováním nouzového stavu a výhledem na návrat k normálu jsme za 

pomoci mládeže, mezi kterou tak počítám i paní Hejhalovou, pana Štora a pana 

Petráka, uklidili Klášterní klub, omítli jsme rozbité stěny oken, okna jsme natřeli, bíle 

vymalovali strop, veškeré vybavení očistili a vyprali, dodělali jsme podlahu a ve 

zbylém čase ještě vylepšili bylinkovou zahrádku. Děkuji všem, kteří se zúčastnili za 

úžasné nasazení, za pohodu a za výdrž. 

Jan Horák 

 



KDO JE KDO 
Osm biřmovanců dokončovalo svou přípravu za velmi neobvyklých podmínek, dva měsíce se 

mohli setkávat jen prostřednictvím videokonferencí, kmotry oslovovali po telefonu a do 

poslední chvíle nevěděli, zda bude vůbec moţné, aby o Letnicích svátost biřmování proţili. 

Nakonec ale v neděli 31. 5. pečeť Ducha Svatého z rukou Dominika kardinála Duky v praţské 

katedrále přece jen přijali. Byla to na katedrální poměry komorní slavnost, byli jsme druhou 

nejzastoupenější farností. Kromě víry se tak přihlásili i k spoluzodpovědnosti za farnost: zatím 

to prokázali lektorskou sluţbou při liturgii (i v katedrále!), ministrováním, brigádou v klubu… 

jen tak dál.  

Ahoj, jmenuju se Kristýna Doleţelová a poslední dva roky 

jsem se připravovala na biřmování. Patronku jsem si vybrala 

stejnou jako má moje babička (kterou určitě všichni znáte), 

tedy svatou Ludmilu. Za kmotru mi jde taky Ludmila, takže 

ještě společně s ní a mojí tetou jsme nejsilnější skupinka 

Ludmil.  Poznáte mě podle toho, že místo křestní jméno 

říkám „křtěcí jméno“ a stojím si za tím.  Nebo podle 

křupání kloubů, které pár lidem vadí. 

 

Jmenuji se Pavlína 

Laubová, bydlím v Roudnici a jako svoji patronkou jsem si 

vybrala svatou Zitu. Její příběh mě oslovil jednoduchostí a 

dobrosrdečností. Zita byla pouze skromná a pomáhala 

druhým a tím si ode všech zasloužila úctu. Moje rodina je 

velmi hudebně založená. Můj bratr Tomáš tu hraje na 

varhany a táta k němu zpívá. Já osobně taky rada zpívám, ale 

když máte vedle sebe někoho jako je můj táta, tak je těžké 

se mu vyrovnat.  

 

Ahoj, jmenuji se Petr Sedláček a bydlím ve městě Hoštka, 

srdcem jsem ale vesničan. Chodím do kvinty na Gymnáziu 

Roudnice nad Labem. Sedím v lavici u okna a rád pozoruji 

dění na ulici. Když půjdete ve všední den kolem a zamáváte 

na čtvrté okno zprava v druhém patře, pokusím se zamávat 

zpět. Občas mě můžete vidět ministrovat u oltáře. Pokud 

mám zavřené oči, nespím, medituji. 

 

 

Jmenuji se Tobiáš Sedláček a připravuju se na biřmování. 

Někdy mě můžete vidět ministrovat. Mé biřmovací jméno je 

Simeon. Jméno Simeon znamená "naslouchající". Prosíme, 

myslete na nás. 



 

Ahoj, jmenuji se Vojta Cihlář a je mi 15 let. Baví mě tenis, 

florbal a občas si doma zacvičím. V kostele mě můžete vidět 

jako toho skoro nejmenšího ministranta.  Na biřmování se 

vcelku těším a doufám, že všechno proběhne tak,  jak má. 

Držte nám prosím palečky.  

 

 

 

 

Ahoj, jmenuji se Thea Berenika Lebrová. Spolu s většinou 

biřmovanců chodím na roudnické gymnázium. Baví mě 

malba akvarelem a hraní na příčnou flétnu. Za svou patronku 

jsem si vybrala svatou Viktrorii, která se rozhodla, že přivede 

svého budoucího manžela ke křesťanské víře. Ten místo toho 

podal na Viktorii žalobu. Věznil ji a týral. Ona přesto 

zůstávala věrná Kristu. Navštěvovaly ji dospělé dívky, které ji 

od toho měly odradit. Místo toho se samy staly křesťankami. 

Myslete proto na mě, ať dokážu být silná a oddaná Kristu 

jako ona. 

 

Jmenuji se Elia Lebrová, bydlím v Roudnici a jakožto 14ti letá 

jsem z letošních biřmovanců nejmladší. Ve volném čase hraji 

na akordeon a baví mě tenis. Moje patronka svatá Anastazie 

ve svém životě udělala mnoho obdivuhodných činů. Získala si 

mě tím, že chodila navštěvovat a povzbuzovat nebo 

i vykupovat křesťany ve vězení. Líbí se mi, když křesťané drží 

spolu a podporují se. O tom to přeci je. 

 

 

 

 

Jmenuji se Agáta Lysáčková. Za svou patronku u příležitosti 

svátosti biřmování jsem si zvolila sv. Jenovéfu. Tuto svatou 

jsem si vybrala především proto, že celý svůj život nezištně 

pomáhala druhým a je pro mě velikým vzorem. A fakt, že je 

shodou okolností také patronem mého nejoblíbenějšího 

města Paříže, jenom dokládá, že jsem si vybrala správně. 



CO BYLO 

PRAVIDELNÉ DARY PRO FARNOST - PODĚKOVÁNÍ 

Milí spolufarníci, chtěl bych mnohým z vás touto cestou poděkovat za to, jakým způsobem 

jste zareagovali na výzvu Petra Sedláčka z předchozích vydání Zpráv, ohledně možnosti 

pravidelných darů pro farnost, poskytovaných přímo na bankovní účet farnosti. Jsem moc 

rád, že se řady přispěvatelů po této výzvě rozšířily a na náš farní účet začaly pravidelně 

přicházet příspěvky od nových dárců. Příspěvky se pohybují od stokorun po několik 

tisícikorun měsíčně, za což všem patří velký dík. Každá stokoruna, pravidelně posílaná na 

farní účet, je více než vítána. 

Všechny stávající dárce prosím, aby ideálně do textu zprávy pro příjemce uváděli své jméno, 

aby vám pan účetní každému mohl na konci roku vystavit potvrzení pro slevu na dani. 

Pro ostatní farníky uvádím opět číslo účtu farnosti, pokud by se našli další pravidelní dárci, 

kteří by formou trvalého příkazu či jinak podpořili farnost v její činnosti a rovněž s jejími 

nemalými závazky ve formě údržby kostela a jiných památek, které má farnost  ve vlastnictví. 

Předem velký dík. 

Bankovní účet farnosti:  328340471/0100, vedený u Komerční banky a.s. 

 

Za ekonomickou radu farnosti, 

Robert Laube 

 

DROBNÉ KAPLIČKY A BOŢÍ MUKA 

V Bechlíně jsme si udělali modlitebnu v přírodě. Z  peněz, kterými nám lidé přispívali 

na roušky,  jsme zakoupili lavičku z recyklovaného plastu. Tu jsme zabudovali (zabetonovali) 

před kříţ, který je na cestě ke hřbitovu. Tomášek kříţek natřel, osadili jsme tam 

květiny   keříky  a dnes tam dám na desce modlitbu Otče náš a bude tam hořet svíce. Kdo 

bude chtít, můţe si k nám cestou přes Bezděkov a Kalešov udělat vycházku. 

Před Velikonocemi, kdy byly kostely beze mší, 

navrhoval Katolický týdeník svým čtenářům 

např. putovat do přírody k drobným lidovým 

sakrálním stavbám. Velmi mě tento nápad 

oslovil, a proto jsem se začala více pídit po 

tom, kolik takových křížků, kapliček či božích 

muk máme v okolí. 

Na pomoc mně přišel opět článek 

v Katolickém týdeníku, který vyšel v minulém 

týdnu. Informuje o existenci internetové 

databáze www.drobnepamatky.cz. 

Kdokoliv si může na této stránce založit účet 

a přidávat drobné památky, které nalezne. U každé se ukládají fotografie objektu, kraj, okres, 

obec, katastrální území, druh památky a popisek. Tyto kategorie se pak používají jako klíče 

pro zobrazování obsahu. 

Když jsem se k těmto informacím dostala, byla jsem mile překvapena, jak portál 

báječně funguje. Při prohlídce mapy Roudnice n. L. jsem zjistila, že některé kapličky, které 

máme v okolí, tam nejsou uvedeny. Jde např. o kapličku sv. Anny na Bezděkově směr na 

Kalešov (prý se tam říkalo místními V Nazaretě) nebo o kapličku na cestě do areálu Pod 

lipou. Obě byly nedávno pěkně opraveny.  Možná je kolem Roudnice n. L. více takových 

míst, které nejsou na výše uvedeném portálu zachyceny. Kdo máte možnost a chuť se na 

http://www.drobnepamatky.cz/


stránky www.drobnepamatky.cz podívat a zjistit, že zde památka, o které víte, není zanesena, 

můžete se sami stát spolutvůrcem databáze, která nám oživuje naši krajinu, kde se odvíjely 

příběhy a každodenní zápasy našich předků. 

 

Jiřina Šustrová 

 

 

 

 

CHARITA V DOBĚ COVID_19 

Nouzový stav měl dopad i na fungování naší roudnické Charity. Z rozhodnutí vlády 

ČR jsme ke dni 18. 3. 2020 museli úplně zastavit práci dvou sociálních služeb – 

nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizačních služeb pro 

rodiny s dětmi. Uzavřel se také charitní šatník. Zaměstnanci těchto služeb zůstali 

doma.  V omezeném a velice zpřísněném režimu fungoval pouze azylový dům pro maminky 

s dětmi a pečovatelská služba, která se snažila ze všech sil pomáhat všem klientům. Kromě 

zajištění veškerých požadovaných úkonů – nákupů, pomoci s hygienou, úklidem, … - jsme 

zůstávali se všemi i v denním telefonickém kontaktu a psychicky je podporovali. Do 

azylového domu byl úplný zákaz vstupu a maminky mohly vycházet pouze na krátké nákupy. 

Dodržovala se pravidla minimalizace kontaktů a přísná hygienická opatření. Charita přijímala 

od veřejnosti látkové roušky a rozdávala je potřebným lidem. Ve spolupráci se sociálním 

odborem Města Roudnice nad Labem zásobovala rodiny a jednotlivce trvanlivými 

potravinami a drogerií. Pracovníci Charity, kteří zůstali doma i přes vládní nařízení a zákaz 

činnosti, nepřestali být v telefonickém či jiném on-line kontaktu se svými klienty (děti 

a mládež z NZDM Bota, rodiny s dětmi ze SAS) a snažili se jim alespoň na dálku pomáhat. 

Byla to velice zvláštní doba. Díky Bohu je to už za námi… 

 

Charita se opět pomalu rozjíţdí 

Charitní šatník – od 18. května máme otevřeno 3 dny v týdnu – pondělí, úterý, středa – od 

8.00 do 12.00 hod. – příjem i výdej ošacení. Mimo tuto dobu můžete nosit oblečení do sídla 

v Riegrově ul. 652. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – v plném rozsahu obnovují práci v ambulanci 

a v terénu – od 25. května 2020. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bota – od 11. května je otevřeno pro individuální 

konzultace a poradenství, což využívají mladší děti ze sociálně slabých rodin, které potřebují 

pomoc se školními úkoly. Zatím není možné, aby se klub otevřel v té podobě, jako fungoval 

předtím, takže čekáme… 

 

Charita děkuje 

všem členům rodiny Štorových a Francových, kteří se zapojili do šití látkových roušek pro 

klienty a zaměstnance Charity a mnoho dalších potřebných lidí. Několik desítek roušek nám 

dodali v krátkém časovém rozmezí v době, když se koronavirová epidemie rozjížděla. 

Z celého srdce děkujeme.   

Všem dárcům, kteří nezapomněli a předali do sakristie své kasičky s postní almužnou. Pokud 

na to někdo zapomněl a chtěl by ještě přispět, může. Předejte je otci Martinovi nebo přímo 

mně. Sbírku uzavřeme v polovině června.  

  

 

http://www.drobnepamatky.cz/


Charita vyzývá 

k předání kontaktů na osoby či rodiny, které se dostaly do finančních nebo existenčních 

problémů a nezdráhají se přijmout finanční nebo materiální pomoc. Máme možnost 

podpořit potřebné z Postní almužny, Tříkrálové sbírky, ale i sbírky Charity ČR, která probíhala 

v době nouzového stavu. K dispozici máme i trvanlivé potraviny a drogerii, na tuto pomoc 

přímo vyčleněné. Pokud o někom víte, prosím dejte nám vědět, nebo je pošlete za námi. 

 

Marcela Lysáčková – Charita Roudnice n. L.   

 

CO BUDE 
 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V EKOCENTRU BUDE! 

Epidemie probíhající na jaře trochu zdržela organizaci tábora, zato ale děti i lektorky natěšila 

na společný program. Zveme tedy všechny děti od 4 do 13 let v termínu 3. - 7. 8. na čtvrtý 

ročník příměstského tábora. Děti budou letos tvořit dvě skupiny podle věku se samostatným 

programem. Zatímco mladší budou čas trávit hlavně v Ekocentru společnými hrami, 

pozorováním přírody a různými pokusy, starší se můžou těšit na tematicky zaměřené dny 

(zatím se rýsuje Labyrint a Brána do jiného světa) a hlavně na dvoudenní přespávací výpravu. 

Cena tábora je 1200,-  (sourozenec za 800,-). 

Zájemci o tábor, přihlaste se do 30. 6. na mailovou adresu klasterroudnice@gmail.com 

(uveďte jméno a věk dítěte). Za tým lektorek se na společné letní setkání těší 

Barbora Matiášová (barami@post.cz) 

 

 

POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI BUDE!  

Pouť do Staré Boleslavi, jejíž první ročník měl odvrátit od Roudnice mor, má v letošních 

pandemických okolnostech rozměr nejen tradiční, ale také velmi aktuální: letos si asi lépe 

představíme, jak moc naši předkové prosili za odvrácení moru a s jakou vděčností každý rok 

putovali poděkovat Matce Boží Panně Marii. Po dvouleté důkladné opravě opět navštívíme 

poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie, domovskou svatyni Palladia Země České. 

Pojedeme autobusem, sraz v neděli 28. 6. ve 13.30h  naproti kapli sv. Viléma. 

Marie Hrnčířová 

 

FESTIVAL BUDE! 

Již po sedmé se pražská umělecká skupina OLDstars vydá do kláštera v Roudnici nad Labem. 

Benefiční festival studentského divadla OLDstars on the ROUD proběhne tento rok 

o víkendu 10. – 12. 7. a jako každý rok nabídne maraton divadelních, hudebních, literárních 

a jiných uměleckých zážitků. Diváci budou mít jedinečnou šanci zhlédnout inscenace ze 

stálého repertoáru hereckého studia OLDstars a zároveň i nejnovější kusy, které vznikají 

přímo pro letošní ročník festivalu. Kromě divadelního i jiného umění čekají na návštěvníky 

kláštera i stánky s nápoji, s pochoutkami z cukrárny Dortletka nebo s občerstvením pod 

značkou Podřipského pivovaru. To vše za dodržení všech hygienických standardů a nařízení. 

OLDstars každý rok věnují výtěžek klášteru, přičemž loňský, šestý ročník, farnosti přinesl 

60 000,-. Klášter díky festivalu doposud získal na nové projekty a opravy přes 200 000,-. 

Vstupenky jsou dostupné v síti GoOut.cz. 

Elisa Speváková, koordinátorka letošního ročníku 

 

 



NOC KOSTELŮ BUDE! 

Jsme rádi, že nakonec můžeme uskutečnit Noc kostelů v plném rozsahu. Velmi oceníme 

dobrovolnickou pomoc s organizací na místě i pomoc s propagací – vzhledem k rychle se 

měnícím opatřením se Noc kostelů pořádá poněkud na poslední chvíli.  

Věříme, že to má smysl a doufáme, že se uvidíme v kostele, v klášteře nebo v některé 

z městských kapliček! 

Zuzana Horáková 

 

 

PROGRAM NOCI KOSTELŮ 12. 6. 2020 

 

14:00 - 23:00 Klášterní klub  

Občerstvení za dobrovolný příspěvek, posezení a pohoda v prostředí starého  

klášterního chléva. Na klubovém dvorku se točí domácí pivo a k němu 

se rozpaluje gril... 

16:00 - 16:30 Komentovaná prohlídka výstavy T. Polcar: Tvar je prázdnota, prázdnota 

je tvar 

Uměleckou intervenci betonových objektů v gotickém ambitu si můžete projít 

s jejím autorem Tomášem Polcarem. 

 

16:00 - 21:00 KAPLIČKY 

Chceme vás pozvat do kaplí a kapliček roztroušených po městě. 

Do zapomenutých mikrosvětů, které vybízejí k zastavení na neobvyklých 

místech. Každou kapli pojedná dvojice mladých umělců... 

 

17:00 - 17:45 Prohlídka kostela a kláštera 

K čemu nám kostel vlastně slouží? Co má ten náš za sebou a v čem 

je     jedinečný? Čeho bychom si na první pohled nemuseli všimnout a co který 

prvek znamená? 

 

17:00 - 17:50 Prohlídka zvonů + zvonění, cestou prohlídka Ekocentra Zvonice 

Výstup na zvonici k několikatunovým renesančním zvonům a zvonění přede 

mší. Odchod v 17.00 od vstupu do kostela. Cestou dolů vám ukážeme, jak se 

rozrůstá Ekocentrum Zvonice, co se v něm zatím podařilo udělat a co v něm 

můžete zažít. 

18:00 - 18:45  MŠE, po ní následuje celovečerní adorace + chvíle varhanní hudby (T. Laube) 

19:00 - 20:15  KONCERT studentů HAMU a jejich přátel v ambitu 

Složení - harfa, flétna, klarinet, 2x housle, viola, cello. Program: Debussy - Ravel 

- Mozart -  Brahms  

20:30 - 21:45  L. Vekemans: Jidáš / DIVADLO 

Monodrama o muži, jehož jméno je symbolem zrady. O muži, kterým po celá 

staletí všichni opovrhovali. Překlad: Jitka Jílková. Režie: Matyáš Řezníček. Hraje: 

Petr Jeřábek.  

21:45 - 22:30 Noční prohlídka kláštera s archeologem Petrem Novým 

Nikdo nezná klášter a jeho nejstarší zdi tak zblízka a zevnitř jako archeolog Petr 

Nový. Noční romantika, třeba i při svíčkách. 

 

https://www.nockostelu.cz/program/90565
https://www.nockostelu.cz/program/90568
https://www.nockostelu.cz/program/90568
https://www.nockostelu.cz/program/90563
https://www.nockostelu.cz/program/90566
https://www.nockostelu.cz/program/90562
https://www.nockostelu.cz/program/90564
https://www.nockostelu.cz/program/90580
https://www.nockostelu.cz/program/90582
https://www.nockostelu.cz/program/90579


PROGRAM 
 

pá 12. 6.  NOC KOSTELŮ 

 

po 15. 6.  Památka sv. Víta, mše v Roudnici v 18.00 

 

pá 19. 6.  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, mše v Roudnici v 18.00 

(kostel) 

 

st 24. 6.  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, mše v Roudnici v 18.00 

 

ne 28. 6.  Pouť do Staré Boleslavi 

Poutní mše v Kostomlatech – v 11.00 (nebude mše v Černoučku) 

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

 
 

 

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

