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ÚVODNÍK 

Drazí přátelé, 

vypadá to, ţe stejně jako Velikonoce, tak i Vánoce budou probíhat ve zvláštním reţimu a my 

zase do poslední chvíle nebudeme úplně přesně vědět v jakém. Ale i kdyţ se čerti na naší 

mikulášské akci snaţili přesvědčovat o opaku, věřme slovům svatého Mikuláše, která jsem 

minulý pátek opakoval kaţdou půlhodinu, a stejně to potřebuju říct znovu a nejenom 

dětem: Nebojme se. Vánoce budou, Mesiáš přijde. Protoţe přišel a stále přichází do kaţdého 

času a do kaţdého prostoru, do kaţdé situace. 

Konec roku je příleţitostí k meditaci nad tím, jakými situacemi jsme si to vlastně prošli. Diář 

zase nemůţu najít, tak jsem nahlédl do naší farní webové historie. V úvodníku březnových 

zpráv jsme informovali o moţnosti přispívat na provoz farnosti přímo na účet. Děkujeme, ţe 

mnozí tuto příleţitost začali vyuţívat. Pak přišla karanténa a nějakou chvíli jsme hledali 

bohosluţebný a liturgický formát, který by odolával měnícím se podmínkám. Hojně jste 

vyuţívali moţnosti nedělní adorace, svátosti smíření a eucharistie. Zapisovali jste se na 

všednodenní bohosluţby. O Velikonocích jsme adorovali a díky vám měli kostel otevřený 

více neţ sto hodin v kuse. V létě v normálním reţimu proběhla Noc kostelů a benefiční 

studentský divadelní festival, který přispěl na farní účet 50 000 korunami. V říjnových 

Zprávách jsme v úvodníku informovali o setkávání Neznabohů. Končili jsme tím, ţe 

v nejhorším se setkáme on-line, a tak se i stalo. Ale i on-line setkání přináší nové podněty, 

nové lidi a bonusy. (On-line Neznabozi proběhli dokonce nadvakrát ve stejném sloţení, 

protoţe jsme si to prostě potřebovali doříct.) Vyzkoušeli jsme i on-line náboţko. (Dlouho 

budu vzpomínat na adventní vysílání, ve kterém si děti pro příchod vánočního Hosta 

v přímém přenosu poklidily pokojíčky, nachystaly citronádu a sušenky a nemohly najít 

podkolenky od skautského kroje.) Formát „liturgického fastfoodu“ a kaţdodenních 

bohosluţeb se pak osvědčil i při druhé vlně karantény. Uţ jsme to uměli. My Horákovi jsme 

v této vlně sami schytali dávku coronaviru a na nějaký čas upadli do izolace. Rád bych 

poděkoval těm, kteří okamţitě zareagovali a nabízeli se k pomoci. Pan stavební technik 

Michal Ţyrek také bojoval s covidem a dohlíţel na restaurování a opravy z karantény. Všimli 

jste si, ţe kostelní věţe mají opravené ţaluzie? Dokázali jsme se zorganizovat k bezpečnému 

pletení adventních věnců a přišel i Mikuláš s čerty a anděly. A spousta dalších věcí se děla, 

i kdyţ podmínky byly ztíţené. Nechci tím říct, ţe je všechno v pořádku. Chci říct: Díky kněţím, 

kteří kaţdý den slouţili, a díky vám. Za ohleduplnost, ochotu a připravenost pomáhat. 

Nevíme, kam dál se bude situace vyvíjet, ale díky, ţe se nebojíte. Přeji vám za farní tým 

poţehnané svátky a těším se na vás při bohosluţbách, u betléma nebo v chlévě u ovcí. 

Jan Horák 
 



KDO JE KDO 
Paní architektka Lucie Kavánová byla minulé 

Velikonoce pokřtěna a biřmována v našem kostele. 

Pravidelně zpěvem doprovází liturgii v Černoučku 

a občas v rámci prohlídek provází návštěvníky 

areálu kláštera. Teď jsme se sešli v Klášterním klubu 

nad ţádostí o dotace pro klášterní zahradu a projekt 

Ekocentra. Nedalo mi to a vyuţil jsem její 

přítomnosti pro rozhovor do Zpráv. Pracuješ uţ tři 

čtvrtě roku jako městská architektka v Roudnici nad 

Labem, nedávno ses zmínila o objevu nového pramene, pověz něco víc. 

Ano, zabývám se různými místy ve městě a také veřejným prostranstvím. Dlouho 

si pohrávám s myšlenkou upravit místo kolem Rudného pramene, který vyvěrá z klášterní 

zdi. Ze zkušeností z prohlídek vím, jak jsou občas turisté z pramene zklamáni. Lidé o něj na 

chodníku trochu zakopávají. Ráda bych mu dala větší prostor s moţností posedět u něj. 

A teď tu máme novou situaci, protoţe na cyklostezce pod Bezděkovem se objevil druhý 

pramen, skoro stejně vydatný. Stalo se to tak, ţe na jaře se jeden řezbář dohodl s drahami, 

kterým pozemek patří, ţe si odtamtud odveze starý padlý strom, vyndal ho i s kořeny a pod 

nimi se objevil pramen. Jednáme teď na městě o tom, jak místo pojmout.  

Ţe by kaplička? 

Pan děkan Šťastný rozhodně navrhl, ţe 6. ledna přijde pramen posvětit.  

Bydlíš v Černoučku, ale nepocházíš z něho, odkud jsi? 

Narodila jsme se v Praze, ale v Černoučku ţiju uţ 15 let. Pocházím z Hloubětína. Hloubětín 

byl vlastně ještě nedávno taky vesnice. K Praze se připojil asi aţ v roce 1920. Je tam 

renesanční zájezdní hostinec, na něj navazuje náměstí s křiţovnickým statkem a kostelem. 

Křiţovníci tam teď znovu působí, ale v době před 30 lety, kdy já jsem tam chodívala, 

to patřilo pod farnost Prosek. 

Jak jsi do kostela začala chodit? 

Asi v 15 letech mě to samotnou napadlo. Byla to ta porevoluční doba. Chodila jsem tam 

zpívat na kůr. Byli tam vrstevníci, kteří vyrůstali v praktikujících katolických rodinách, coţ já 

jsem nebyla. Chodila jsem tenkrát kreslit interiéry kostelů. Později se mi to vyplatilo při 

talentových zkouškách na architekturu, kdy jsem jim tam tyhle nákresy předloţila.  

Nápad pustit se do architektury jsi dostala uţ v patnácti? 

Nebylo to tak úplně jasné. Chodila jsem odmalička do Lidové školy umění, pak jsem 

se rozhodla studovat výtvarné gymnázium. Část spoluţáků se rozběhla na výtvarné školy. 

Já jsem také chtěla dělat malbu. Vlastně jsem o architektuře vůbec neuvaţovala. Ale tehdy 

se má nejlepší kamarádka, která pocházela z takové architektonické rodiny, připravovala na 

zkoušky na architekturu a já jsem jí s tím pomáhala. Interiéry kostelů byly taková dobrá 

rozcvička na perspektivu, a kdyţ uţ jsem ty materiály měla, tak jsem si říkala, proč bych si 

tu přihlášku nepodala taky. A oni mě přijali. Nebyl to můj ţivotní cíl, byla to náhoda. 



Věnuješ se ještě malování? 

Nemám čas. Strašně mě to mrzí, ale záběr různých činností je takový, ţe uţ nevím kdy. 

Jak došlo k tomu, ţe s paní Katkou Kolískovou doprovázíte hudbou pravidelně liturgii 

v Černoučku a někdy také v Roudnici? 

Katka je moje sousedka v Černoučku a dobře se známe. Do kostela chodila pravidelně 

a znala se s panem farářem, ale nikdy za celou dobu na sebe neprozradila, ţe má 

konzervatoř a učí hru na klavír. Já jsem tehdy asi před dvěma roky jako zastupitelka 

Černoučku jednala s panem farářem ohledně nějakých pozemkových záleţitostí a Katku jsem 

naprášila. Ona se mi poděkovala a souhlasila, ţe hrát bude, ale jen pod podmínkou, ţe já 

budu zpívat. Tak jsem zavařila i sobě. Od té doby to takhle praktikujeme. Doprovázíme 

i poutní mše v okolních vesnických kostelech. Čas od času se objevíme v Charvatcích u pana 

faráře Čepla. Myslím, ţe znovu oţilé varhany u sv. Bartoloměje v Černoučku vlily trochu 

ţivota i do farníků. Postupně jsme zavedli - inspirováni vaším Klášterním klubem - farní kafe. 

Podle organologa praţského arcibiskupství Štěpána Svobody je v Černoučku velmi kvalitní 

nástroj, ale je poznamenaný nejen zubem času, ale i zubem různé havěti. My se uţ víc jak 

rok pokoušíme shromáţdit nějaké peníze na opravu. Zatím máme zhruba desetinu toho, co 

potřebujeme. Ráda bych vyuţila prostor a poděkovala všem dárcům. Především z farnosti, 

ale i občanům ze vsi, kteří dobrovolně přispívají na benefiční koncerty, které obec pořádá ve 

spolupráci s houslistou Ivanem Ţenatým. Také se u nás v kostele ustálila příjemná tradice, ţe 

svými houslemi doprovází štědrovečerní liturgii.  

Na jaře jsi květinami zvelebila rajský dvŧr v klášteře. Teď se spolu bavíme o celé 

zahradě. Máš v Černoučku zahradu? Láka tě krajinářství? 

Zahradu máme. V průběhu studia architektury jsem zjistila, ţe mě tato část oboru dost baví, 

ale mojí specializací jsou domy. I kdyţ chvíli jsem litovala, ţe jsem nepřešla do Lednice 

a nedělala krajinářskou architekturu. Co se rajského dvora týče, to byla náhoda. Zbyly mi 

nějaké cibule, které jsem jinde neupotřebila... (V tento okamžik nastala v rozhovoru pauza, 

protože otevřenými dveřmi pronikly do klubu ovce, asi je přilákala řeč o květinách.) 

Během toho, jak jsme se snaţili dostat ovce ven, mě napadlo upřesnění otázky. 

Myšlenku Ekocentra zpracováváme uţ asi čtyři roky, zahrada pomaličku dostává tvar, 

včera ses účastnila moštování, ve spolupráci s paní Pavlou Hoppovou tu běţí 

edukativní programy pro dospělé a děti. Věříš, ţe takový edukativně-hravě-relaxační 

prostor bude pro Roudnici přínosem? Případně za jakých podmínek? 

Jedna část odpovědi je udrţitelnost. Došlo mi to vlastně u toho rajského dvora. Zasadím tam 

květiny, ale pak tu není nikdo, kdo by je zaléval. To se týká i všeho, co tu vybuduješ, abys na 

sebe jen nevalil další závazky. Aby zahrada byla trvanlivá s minimálním nasazením. Udrţet 

v ní vodu, vytvořit prostory pro vsakování. Ideálem by samozřejmě byla větší parta lidí, která 

by kolem toho fungovala. Myslím si, ţe cesta, kterou jste zvolili, otvírat část zahrady 

na konkrétní programy, je dobrá. Dotační program, který teď zpracováváme, je zaměřený 

na komunitní fungování, tak doufám, ţe se najde ještě víc lidí, kteří se budou chtít 

na zvelebování zahrady aktivně podílet, aby ji pak mohli také aktivně uţívat. 



Kdyţ pustíš na špacír svou krajinářskou fantazii, jaké úpravy nynějšího stavu by se ti 

líbily? 

Zaslouţilo by si to zásahy, ale na druhou stranu vnímám celý klášter jako takové tajemné 

zapomenuté místo. Ano, v rajském dvoře přerůstají tisy a plazí se břečťan, ale to vlastně 

podtrhuje to kouzlo a byla by škoda z toho dělat nějakou nóbl zahrádku. Kaţdý ráznější 

zásah by musel být součástí nějakého konkrétního celkového konceptu. A to je vlastně 

návod pro všechny prostory, mít jasný cíl, kam chceme dojít a pak podnikat jednotlivé kroky 

směrem k tomu cíli. Vlastně tak jak to děláte u zvonice.  

Ty sama uţ jsi iniciovala několik akcí v areálu.  

Kdyţ jsem přišla, tak mě úplně drásal pohled na rozbitá skla v ambitu, tak jsem sehnala 

sklenáře. A pak jsme také řešili tu pochybnost, jak je to v klášteře s kanalizací. Věděli jsme, ţe 

odpady jsou napojené do staré barokní šachty, ale uţ nebylo jisté, kam tato šachta 

pokračuje. Několikrát přijela četa z ČVAKU. Jednak zkoušeli fyzicky šachtu prozkoumat, ale 

dostali se jen na úroveň ulice, dál byla štola moc úzká. Na několikrát to zkoušeli obarvením 

a všichni jsme pak hlídkovali u kanálů, kde se barva objeví. Uţ to vypadalo zoufale, ale 

nakonec se barva v městské kanalizaci objevila. 

Doufám, ţe i naše snaţení na zahradě a v klášteře bude mít šťastný konec – a poputuje 

správným kanálem. Děkuji ti za rozhovor i konzultaci. 

Jan Horák  

 

CO BYLO 

 

CHARITA REKAPITULUJE 

Pomalu končí rok 2020, na který bude současná generace asi dlouho vzpomínat. Byl 

to rok plný změn, zvratů, zákazů, příkazů, omylů, ale i nevratných událostí. Mnoho 

nám toho vzal, ale také dal. My křesťané to většinou pokorně přijímáme, 

s vědomím, ţe ty naše „oběti“ skutečně k něčemu dobrému povedou. Toto 

přesvědčení máme i my na charitě a snaţíme se o tom přesvědčit i naše zaměstnance 

a klienty. Za vším „zlým“, hledáme i to „dobré“.  

Nástrahy a důsledky nemoci COVID-19 jsme celý rok společnými silami překonávali a snaţili 

se s ním bojovat na všech frontách a pokračujeme i v těchto dnech. Pomáháme rodinám 

a maminkám s dětmi, které nezvládají s dětmi on-line výuku, ocitají se díky nečekané ztrátě 

zaměstnaní „na ulici“, trpí finančními problémy a mnohdy i hladem. Pečujeme o nemocné 

a potřebné, poskytujeme jim nejenom pečovatelské úkony, ale i dobré slovo a především 

pocit, ţe jsme tady pro ně, kdykoliv nás budou potřebovat. A k nám se přidává ohromné 

mnoţství lidí, kteří nám dodávají nejenom materiální a finanční dary, ale i podporu a víru, ţe 

to všechno zvládneme překonat. S Boţí a jejich pomocí to určitě dáme.   

 

 

CHARITA DĚKUJE 

Milí farníci – naši příznivci, jejichţ okruh se neustále rozšiřuje, chci vám opět z celého srdce 

vyjádřit poděkování za vaši pomoc, podporu a finanční či materiální dary.  



Mnozí jste se aktivně zúčastnili tříkrálového koledování, pomohli jste rodině z našich řad 

svou postní almuţnou, pořídili jste pro nás nákup v rámci Sbírky potravin, zajistili vánoční 

dárky pro potřebné děti, obsah balíčků pro mikulášskou nadílku a ve výčtu bych ještě mohla 

pokračovat. Děkujeme! Díky vaším finančním darům můţeme pořizovat věci, na které se 

nám ze státních dotací nedostává. Děkujeme! Všem, kdo nás podporujete a doprovázíte 

svou modlitbou, a to nejenom při mších svatých na charitě, ale vzpomenete na nás i doma, 

či při své práci - děkujeme! Letos chceme poděkovat i za to, ţe jste více všímaví a obracíte se 

na nás prosbou o pomoc pro potřebné lidi ze svého okolí. Děkujeme! Společně s vámi 

můţeme pomáhat, a přitom šířit Boţí lásku mezi ostatní lidi. Prosím, zachovejte nám svou 

přízeň a štědrost i do budoucna. Děkujeme! 

 

 

CHARITA PŘEJE 

Klidné a spokojené proţití adventní doby. Poţehnané vánoční svátky vám i vaším blízkým. 

A snad i radostné setkání během Vánoc se všemi v našem kostele a u jesliček s narozeným 

Jeţíškem. 

   Marcela Lysáčková – Charita Roudnice n. L.  

 

EKOCENTRUM DĚKUJE ZA BENEFIČNÍ PRODEJ 

Adventní věnce a vlněné „ovce z naší ovce“ vynesly 9.000,-. Děkujeme dvaceti 

dobrovolníkům, kteří věnce vyráběli i všem, kdo si věnec nebo ovečku pořídili: příspěvky byly 

štědré. Výtěţek směřuje do Ekocentra Zvonice, patrně ho vyuţijeme na přípojku pitné vody 

u zvonice. 

 

MIKULÁŠ 

Děkujeme mládeţi za realizaci Mikuláše i za předcházející ochotu vymýšlet alternativní 

řešení, které předejde shromaţďování lidí (v 17.00 sice bylo na parkovišti dost plno i tak, ale 

čerti se svinovacím metrem hlídali rozstupy). Mikuláš se zjevil celkem 5x, obsazen poprvé 

Janem Horákem s umělým vousem, respektive z přírodní ovčí vlny. Fotky jsou na webu ve 

fotogalerii. 

Zuzana Horáková 

 

CO BUDE 

 

VÁNOČNÍ STROMKY  

Kvůli hygienickým opatřením letos nenabízíme stromky v Klášterním klubu. Kdybyste ale 

měli zájem o borovičku nebo stříbrný smrk z blízkého okolí a nechtěli se kvůli stromku tlačit 

u obchodního domu, zavolejte panu Kostelníkovi do Vědomic. Kdyţ se vás domluví více 

najednou, uděláte mu radost, ţe nebude muset vyjíţdět do lesa pro jeden stromek. Pan 

Kostelník: 604 473 543. 

 

RORÁTY 

Roráty se konají od 17. do 24. 12. denně, do té doby kaţdou středu a sobotu od 7.00. Letos 

poprvé slouţíme rorátní mše v levé boční lodi na oltáři sv. Barbory. 



 

SLUŢBY V KOSTELE NA ŠTĚDRÝ DEN 

Prosíme o pomoc s hlídáním otevřeného kostela na Štědrý den od 10.00 do 16.00. Tabulka 

k zápisu je umístěna vzadu v kostele. Kaţdoročně navštíví náš kostel na Štědrý den více neţ 

500 návštěvníků, podívat se na betlém a odnést si Betlémské světlo - věříme, ţe tomu tak 

bude i letos. Ve spolupráci se Sdruţením pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově 

připravujeme do kostela reprodukovanou hudbu, takţe se sluţba můţe potěšit 

např. Bachovým Vánočním oratoriem.  Pokud to bude moţné, bylo by ideální obsadit 

kaţdou hodinu dvěma lidmi, můţe být rušno. 

 

PRODEJ KNIH V KOSTELE 

V kostele jsou k zakoupení knihy z nakladatelství Návrat domů, které se zaměřuje především 

na popularizaci psychologie, péče o vztahy, duševní zdraví a duchovní ţivot. Vybrané knihy 

prosím plaťte v sakristii, nezapomeňte spolu s knihou přinést i cenovku. Třeba se na stole 

pod oltářem sv. Jáchyma a Anny najdou vánoční dárky, pro které nemusíte do obchodu, ani 

internetového. 

 

SILVESTR 

V 17.00 se bude konat mše na poděkování za uplynulý kalendářní rok. V 18.00 zapálíme 

oheň na zahradě a silvestrovský večer strávíme z bezpečnostních důvodů u něj. Vstup 

branou od bočního vchodu do kostela (vedle Rudného pramene), s sebou teplé oblečení 

k ohni a něco k jídlu a pití, co se dá rozdělit s ostatními. Svařáku a grogu bude spousta. 

 

NEBUDE PŦLNOČNÍ, BUDE BETLÉMSKÁ NOC 

Hygienická opatření nám nedovolují naplnit o půlnoci kostel do té míry, která je o Vánocích 

obvyklá. Proto volíme náhradu, kterou jsme nazvali Betlémská noc. Kostel bude pro 

veřejnost otevřený od 21.30 do 00.30, bude osvětlen svíčkami a bude v něm prostor zpívat, 

hrát, číst příběh, poslouchat, mlčet, zkrátka přinášet k jeslím Narozeného tak jako pastýři to, 

co právě máme. Zazní varhany i další nástroje, muzikanti z řad farnosti se domlouvají 

a chystají. Pomozte nám prosím rozšířit zprávu o organizaci Štědrého dne a večera mezi své 

známé. Vánoční mše pro farnost se bude konat v 16.00 a na Boţí hod v 9.30. 

 

BETLÉMSKÝ OVČÍ CHLÍV   

Populární vánoční meditace chléva bude letos opět moţná: k ovcím se dá přijít celý Štědrý 

den a v následující dny, pokud budeme doma (a pokud budou doma ovce…). Pokud vám 

přebývá tvrdé pečivo, budou mít ovce Vánoce. Lépe ho ale předat nám neţ přímo 

adresátům, abychom mohli pamlsek přiměřeně dávkovat. Přeţrání chlebem a následné 

překyselení je pro ovce smrtelné - a o křesťanské zdrţenlivosti nevědí nic.  

Zuzana Horáková 

 

ADOPCE CÍTOVSKÝCH PÍŠŤAL 

V září 2020 byla oficiálně ukončena první ze dvou plánovaných etap obnovy varhan 

v kostele sv. Linharta v Cítově. Dle navrţené strategie obnovy se první etapa soustředila na 

záchranu hudebního nástroje a zastavení dalšího chátrání. To se beze zbytku podařilo 

a varhany jsou nyní kompletně vyčištěny, proběhlo odstranění nejhrubších závad, výměna 

ventilátoru a konzervace proti červotoči. Nástroj je nyní naladěn a připraven na vyuţívání 

během bohosluţeb. Varhanář Karel Eisenhut v roce 1877 vloţil do varhan pro cítovský kostel 

sv. Linharta celkem 728 píšťal. Ty jsou rozdělené ve 13 rejstřících I., II. manuálu a v pedálu 



a tvoří tak nástroj, na který je moţné interpretovat prakticky veškerou klasickou varhanní 

hudbu. Pro druhou etapu opravy varhan jsme se rozhodli k probíhajícím benefičním akcím 

připojit i moţnost podpořit cítovské varhany formou adopce jejich píšťal na webu spolku. 

Prostředky získané touto cestou putují na jiţ známý transparentní sbírkový účet spolku. 

Kaţdý, kdo formou jednorázové adopce konkrétní píšťaly přispěje k obnově nástroje, obdrţí 

krásný certifikát osvědčující adopci vybrané píšťaly. Na závěr rekonstrukce varhan budou 

jména dárců zveřejněna v pamětní knize na kruchtě kostela. 

(Pokud s tím dárce vysloví souhlas, někteří dárci si přejí zůstat anonymní.)  

Budeme rádi, kdyţ si poslechnete nahrávky jednotlivých rejstříků, vyberete si "tu svou" 

píšťalu - ať uţ kovovou či dřevěnou, otevřenou či uzavřenou, basovou či z mixtury - a její 

adopcí přispějete k návratu varhan do stavu, v jakém byly před více neţ 140 lety. 

Bohuslav Šámal 

www.provarhanycitov.cz 

 

 

 

 

TŘI KRÁLOVÉ URČITĚ PŘIJDOU, ALE… 

 

V charitě v předchozích letech jiţ touto dobou naplno běţely přípravy na 

lednovou Tříkrálovou sbírku, ale letos je vše jinak. Nevíme, zda se sbírka 

uskuteční, a pokud ano, v jaké podobě. Prostě nevíme nic. Čekáme na 

pokyny z Charity ČR, která jedná „na nejvyšších místech“, aby sem mohlo 

chodit koledovat. Takţe vše je otevřené a před námi velká neznámá. Uvidíme, jaká bude 

začátkem ledna situace, jaký PES nás bude právě hlídat, a tomu se pak budeme muset 

velice rychle přizpůsobit. 

 

Ale jak se říká, štěstí přeje připraveným, takţe pokud bude koledování povoleno: kasičky 

máme zapečetěné, obleky pro krále máme ve skříních vyprané a naţehlené, drobné 

pozornosti pro dárce a koledníky čekají v našem skladu a snad několik desítek nadšených 

a nebojácných koledníků a vedoucích čeká na naše pokyny … 

V opačném případě se od 20. prosince otevírá platební brána ve formě virtuální tříkrálové 

kasičky, do které bude moţnost posílat charitám příspěvky ze svých účtů a platebních 

karet. A tři králové se vám ozvou přes rozhlasové a televizní vysílání, přes sociální sítě 

či z městského nebo obecního rozhlasu.  

 

Ať uţ bude tříkrálová sbírka skutečná, nebo pouze virtuální, určitě bude a tři králové vás 

doma nebo v práci navštíví. Takţe buďte pozorní, ať informace o sbírce a koledování 

nepropásnete! 

 

Marcela Lysáčková – Charita Roudnice n. L.  

 

 

 



PROGRAM 

Program platí, pokud bude platit PES 3. Pokud se situace zhorší na PES 4, budeme 

operativně tvořit alternativní řešení. Sledujte prosím farní web, nástěnku, FB, stůl 

v kostele. Pokud vám nechodí informační maily, pošlete nám svou adresu 

na  klasterroudnice@gmail.com. 

 

 

od čt 17. 12.  roráty denně do 24. 12., 7.00 

 

pá 18. 12. setkání mládeţe, 18.00 

 

čt 24. 12. 10.00 – 16.00 otevřený kostel a ovčí chlév 

16.00 mše v Roudnici, 16.00 mše v Cítově, 21.00 mše v Černoučku 

    21.30 – 00.30 Betlémská noc 

 

pá 25. 12. 9.30 mše v Roudnici, 9.30 mše v Černoučku, 11.00 mše v Cítově, 

11.00 BS v Bechlíně, 18.00 mše v Roudnici 

 

so 26. 12.  18.00 mše v Roudnici 

 

ne 27. 12. 8.00 mše v Černoučku, 9.30 mše v Roudnici, 11.00 BS v Cítově, 

18.00 řeckokatolická liturgie v Roudnici 

 

po 28. – st 30. 12.  18.00 mše v Roudnici 

 

čt 31. 12.  17.00 mše v Roudnici, od 18.00 silvestrovský oheň 

 

pá 1. 1. 9.30 mše v Roudnici, 9.30 mše v Černoučku, 11.00 BS v Cítově, 

15.00 mše na Řípu, 18.00 mše v Roudnici 

 

so 2. 1. 16.00 mše v Luţci, 18.00 mše v Roudnici   

 

ne 3. 1. 8.00 mše v Černoučku, 9.30 mše v Roudnici, 11.00 mše v Cítově, 

11.00 BS v Bechlíně, 18.00 řeckokatolická liturgie v Roudnici 

 

Adventní zpovídání:    pondělí 21. 12. od 17.00 do 19.00 na proboštství 

 

Pravidelně se zpovídá v Roudnici půl hodiny před kaţdou mší sv. s výjimkou neděle. O tuto 

sluţbu lze také poţádat 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 

mailto:klasterroudnice@gmail.com
http://www.farnostroudnice.cz/o-nas/farni-zpravy/

