
zprávy 
   roudnické farnosti 
     60. číslo – prosinec 2021 

 

Úvodník 

ROUDNICKÁ SYNODA 

Papež František nás vyzývá, abychom po celém světě mluvili o společném 

putování v církvi, o své účasti na životě církve. Aby mohl být i roudnický hlas slyšet, 

navrhujeme jednoduchý postup: 

 

1) sejdeme se, kdo bude chtít. Schůzka se koná v úterý 25. 1. v 18.00 v Klubu 

2) podíváme se na 10 okruhů, vytyčených k promyšlení 

3) vybereme si jeden nebo více okruhů, které nás budou zajímat 

4) budeme si volně povídat. Důležité jsou asociace, fantazie, sny - ne hotové 

názory a hodnocení 

5) zformulujeme 5 vět, co nám v povídání přišlo nejdůležitější 

6) odešleme k dalšímu zpracování. Očekává se zpráva o tom, co nám běželo 

hlavou, ne propracované výsledky 

 

Následují okruhy otázek pro ty, kteří rádi přemýšlejí dopředu. Kdo se raději nechá 

překvapit, nemusí číst dál. :-)  

 

Synoda předkládá následující základní otázku: 

Synodální církev při hlásání evangelia „putuje společně“. Jak se toto „společné putování“ 

aktuálně realizuje ve vaší místní církvi? K jakým krokům nás vybízí Duch Svatý, aby toto 

společně putování bylo intenzivnější? 

(Přípravný dokument, 26) 

 

1. NA SPOLEČNÉ CESTĚ 

Kdo jsou v naší místní církvi ti, kteří „jdou společně“? Kdo jsou ti, u kterých se zdá, 

že zůstávají více stranou? 

 

2. NASLOUCHAT 

Jak k nám Bůh promlouvá?  Které hlasy často ignorujeme? Jak se naslouchá mladým 

lidem? Co usnadňuje nebo ztěžuje naše naslouchání? Jak dobře nasloucháme těm, kdo 

žijí na okraji společnosti?  

 



3. UJMOUT SE SLOVA 

Co nás uschopňuje a co nám brání, abychom v naší místní církvi a ve společnosti mluvili 

odvážně, otevřeně a odpovědně? Kdy a jak dokážeme říci to, co je pro nás důležité? Jak 

funguje vztah s místními médii?  

 

4. SLAVIT 

Jak inspirativní a určující pro náš společný život je v našem společenství modlitba 

a liturgické slavení? Jak ovlivňují naše nejdůležitější rozhodnutí? Jaký prostor je dán 

možnosti zapojit se do služby lektora a akolyty? 

 

5. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ 

Jak je každá pokřtěná osoba volána k tomu, aby se podílela na misijním poslání církve? 

Co nám brání, abychom byli aktivními misionáři? Jaké misijní oblasti zanedbáváme? Jak 

společenství podporuje své členy, kteří různým způsobem slouží společnosti (sociální 

a politická angažovanost, vědecký výzkum, vzdělávání, podpora sociální spravedlnosti, 

ochrana lidských práv, péče o životní prostředí atd.)?  

 

6. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI 

Kde se v rámci naší místní církve odehrává dialog a jakým způsobem? Jak se přistupuje 

k rozdílným představám nebo ke konfliktům a potížím? Jakým zvláštním záležitostem 

v církvi a společnosti potřebujeme věnovat větší pozornost? Jakou zkušenost ohledně 

dialogu a spolupráce máme s příslušníky jiných náboženství a s těmi, kteří nemají 

k náboženství žádný vztah? Jak vede církev dialog s jinými oblastmi společnosti a jak se 

od nich učí: oblast politiky, ekonomiky, kultury, občanská společnost a lidé žijící 

v chudobě? 

 

7. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI 

Jaké vztahy má naše církevní společenství s členy jiných křesťanských tradicí 

a denominací? Co nás spojuje a jak putujeme společně? Jaké existují potíže?  

 

8. AUTORITA A SPOLUÚČAST 

Jak naše církevní společenství stanovuje cíle, o které je třeba usilovat, způsoby, jak jich 

dosáhnout, a kroky, které je třeba učinit? Jak se v rámci naší místní církve vykonává 

autorita nebo vedení? Jak jsou do praxe uváděny týmová práce a spoluodpovědnost? Jaké 

podpory se dostává službám svěřovaným laikům a jak je podněcována odpovědnost 

laiků? Jak můžeme podpořit synodální přístup v našem zapojení a ve vedení? 

 

9. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT 

Jaké metody a postupy používáme, když se rozhodujeme? Jak je lze zlepšit? Jak v rámci 

hierarchických struktur podněcujeme zapojení do rozhodovacího procesu? Jaké 

využíváme nástroje a postupy ve prospěch transparentnosti a odpovědnosti? Jak můžeme 

růst ve společném duchovním rozlišování? 

 

 



10. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY 

Jak naše církevní společenství formuje lidi, aby byli ve větší míře schopni „putovat 

společně“, vzájemně si naslouchat, zapojovat se do misijního poslání a do dialogu? Jaká 

formace je nabízena k posílení schopnosti rozlišovat a vykonávat autoritu synodálním 

způsobem? 

 

Tak jsem zvědavá. Vítán je samozřejmě každý, kdo má chuť naslouchat druhým 

a podělit se se svým způsobem přemýšlení. Na věku ani míře zapojení do farnosti 

nezáleží. 

Zuzana Horáková, postrčena k akci Marií Hrnčířovou  

 

KDO JE KDO 

 

Jaroslav Mrňa je naše nová příležitostná pomocná 

svěcená síla. Protože v rámci svých studií hodně 

cestuje a farníci nemají mnoho možností, aby se 

s ním lépe seznámili, pozval jsem ho do Majáku na 

pivo, abych zjistil, kdo je.  

Kdo jsi? Z jakého prostředí pocházíš?  

Jsem z úplně normální moravské dělnické rodiny 

s katolickou tradicí. Pocházím z Vlčatína, to je malá 

ves v okrese Třebíč, ale dětství jsem prožil ve Velkém Meziříčí. Pak jsem šel do 

učení na střední dopravní školu s maturitou v Novém Městě na Moravě. Chtěl 

jsem jít dál studovat, ale protože naši by na to neměli peníze, tak jsem si musel 

vydělat na vysokou školu tak, že jsem pracoval dva roky na dráze. Pak jsem mohl 

studovat archivnictví v Českých Budějovicích. Dokončil jsem ho malým 

doktorátem a poté jsem šel do semináře do Prahy. Zároveň s magisterským 

studiem katolické teologie jsem studoval doktorské studium církevních 

a obecných dějin. Někdy to bylo trochu na hlavu.  

  

Tebe to studium hodně baví, že?  

Je to můj koníček, dalo by se říct i sport.  

  

Co tě na tom tak těší?  

Jak říkala Jiřina Jirásková ve filmu Zámek v Čechách: „Vzdělanost znamená 

zvídavost.“ Od malička jsem měl obrovskou touhu po poznání. Chtěl jsem 

všechno vědět. A po čem víc toužit v rámci poznávání než po Bohu. Já jsem 

vlastně ještě dřív začal studovat astrofyziku, neúspěšně. Jen jeden semestr. Takže 

jsem šel od astrofyziky, přes archivnictví, historii, teologii, k biblistice, kterou 

studuji teď, kde opravdu sleduji, jak Bůh působí v lidských dějinách a je to 

fascinující.  



Poznávání Stvořitele přes jeho stvoření?  

Ano, od přírodních věd jsem se dostal k hledání Boha ve všem stvořeném. 

Funguje to. A čím dál jsem, tím větší mám pokoru před tím, co se děje, co Bůh 

zamýšlel, co stvořil.  

   

Jak dál používáš to, co nastuduješ? Jak tě to prakticky ovlivňuje?  

Ta touha po poznání mi hodně rozšířila obzory a pomohla mi dívat se na svět 

s velkým nadhledem. V archivnictví a historii je důležité kritické myšlení. Něco 

vybádáš a zkoumáš, jestli je to pravda a co z toho vyplývá. Při poznávání Boha je 

zásadní ta touha Ho vidět. Dříve pro mě to studium bylo více o poznávání, teď je 

více o životě. Jsem kněz a studium mi pomáhá nahlédnout kněžství hlouběji. Vše 

se krásně propojuje. Konkrétně se ve svém studiu zabývám učedníky, a to mě 

nesmírně ovlivňuje.  

 

Napadne tě nějaký konkrétní zlomový okamžik ve tvém studiu, který 

tě zásadně posunul?  

Největší změna se udála v mé osobní víře. Posun od tradičního naučeného 

přístupu tradiční katolické rodiny, kdy ti nikdo nevysvětlí žádné „proč“, 

k praktickému poznání Boha. Čím víc do toho nahlížím, tím víc mám pocit, že život 

s Kristem je úžasně jednoduchej a při tom nepředstavitelně rozmanitej. Byl jsem 

sevřenej a daleko od Boha někde na obláčku a věřil jsem, že když se budu chovat 

dobře, tak bude vše dobré. Časem mi došlo, že zásadní je blízký vztah, nebát se 

a nechat se poslat. To byl velký aha-efekt. Kristus říká: „Nazval jsem vás přáteli“, 

to byl pro mě velký posun.  

  

Měl bych se zeptat, jak se v tobě událo to rozhodnutí pro kněžský život.  

Kdyby mi to někdo řekl v deseti letech, a i ve dvaceti, považoval bych ho za blázna. 

Často s tím kluci už vyrůstají, chodí do kostela, ministrují, jak je to v tradičních 

katolický rodinách...  

  

Ale tys byl z takové rodiny.  

Byl, ale neministroval jsem. Naši nebyli jen nedělní křesťané, ale snažili se víru 

předávat ve formě vztahu. Měl jsem také různé krize a myšlenky, ale první impulz 

byl až okolo těch dvaceti, když kamarád šel do semináře. Začal jsem více 

přemýšlet a poznávat Boha a je to jako když chodíš s holkou, poznáváš ji, 

zamiluješ se, a pak se třeba vezmete. Rozhodoval jsem se skoro deset let 

a největší překážkou byl strach.  

 

Čeho ses bál?  

Že tu službu nedám. V kostele jsem vždy stával vzadu pod věží. Na základce a na 

střední jsem se špatně učil. Mysleli si, že se sotva vyučím. Slyšel jsem, že studium 



ke kněžství je těžké, tak mě vůbec nenapadlo tímto směrem uvažovat. Až později 

jsem zjistil, že když Bůh povolává, tak dává také dary. Až jsem se divil.  

  

Měl jsi na své cestě nějaké zlomy, kdy už to vypadalo, že se rozhodneš jinak?  

To ani ne. Spíš to bylo tak, že před seminářem jsem studoval a při tom jsem 

nevěděl, kam tím směřuju. Nakročil jsem na cestu bez cíle. Ale když jsem přijal tu 

Boží nabídku a přišel jsem do konviktu, jak kdyby se ve mně cosi zacelilo, jako by 

se v mém životě objevil chybějící dílek mozaiky. Teď vnímám cíl.  

  

Máš nějakou vizi do budoucna? Kde by ses cítil dobře? Co by ti sedlo?  

V církvi kariéra neexistuje. Někdo si to třeba myslí, ale kariérismus a klerikalismus 

v církvi je psychická porucha. Jsou jen různé druhy služby. Možná jsem naivní, ale 

přijde mi to zbytečné. Říkám si, že můj život je v Božích rukách, tak se nechávám 

vést Jeho prozřetelností a využívám k tomu dary, které jsem dostal. A vnímám, že 

do budoucna je mou cestou, kterou jsem nakročil, na prvním místě být knězem, 

a pak učit na fakultě. Proto jsem byl poslán do Roudnice, abych mohl v klidu 

studovat a také mít zázemí, kde můžu sloužit, pokud zrovna nebudu na těch 

studijních, stipendijních a grantových pobytech. Jestli to bude jinak, tak to bude 

jinak, ale zatím to směřuje tímto směrem i z vůle mých představených.  

  

Co tě teď čeká v nejbližší době?  

Nastoupil jsem do prvního ročníku doktorského studia, vytvořil se určitý studijní 

plán na čtyři až pět let. Mám zažádáno o dva granty. Jeden už vyšel, studijní pobyt 

v Římě. Pak je v plánu Vídeň a jedná se o Spojených státech. Měl bych na těch 

místech bádat v knihovnách a mít možnost konzultovat s odborníky ze svého 

oboru, tvořit kontakty.  

 

Tak to tě v Roudnici moc neuvidíme.  

Moc ne. Ale když tu budu, tak se vždy rád zapojím.  

  

 

Každá farnost má svá specifika a někdy jsou rozdíly v zázemí hodně velké. 

Ty jsi prošel již více farnostmi, jak na tebe působí ta roudnická?  

Řekl bych, že zase tak velké rozdíly nejsou, a to u nás ani v zahraničí. Díky studiím 

a pobytům jsem navštívil hodně farností a ta zdejší je srovnatelná třeba 

s farnostmi na Moravě. Je tu hodně lidí v kostele. Lidé se tu starají o farní život, 

o kostel, o hudbu, je tu hodně ministrantů a pravidelné programy, Klášterní klub 

a Ekocentrum. Na Moravě nebývá v jedné farnosti tolik kostelů. Ta Roudnická je 

opravdu rozlehlá a je jasné, že nelze obsloužit všechny, ale to centrum je aktivní 

a funguje. Často se život ve farnosti odbývá jen v neděli a v tom Roudnice funguje 

nad rámec.  



Přemýšlím, jak bych náš rozhovor stočil ještě k Vánocům. Už víš, jak budeš 

trávit svátky?  

Čeká mě výpomoc ve dvou farnostech na Moravě. Teď tam chybí kněží, hodně se 

tam s nimi hýbalo, jak s diecézními, tak s řeholními. A protože jsem terciářem 

františkánského řádu, tak občas vypomáhám i tam.  

  

Tak moc děkuji za příjemné posezení a přeji krásné svátky.  

 Jan Horák 

 

 

CO BYLO 

 

DÍKY ZA MIKULÁŠE A ADVENTNÍ VĚNCE 

Na začátku adventu proběhly obě tradiční akce. Vytvořili jsme něco přes 

20 adventních věnců, všechny se prodaly, výtěžek podpoří Ekocentrum 

(cca 3500,-), ačkoli jsme zřejmě na okamžik neuhlídali kasičku a menší část 

výtěžku unikla do kapsy potřebných. Díky 12 dobrovolníkům, co přišli tvořit, 

povídat a přispět svou prací a materiálem. Díky všem, kdo věnec domů 

adoptovali, poslední, který se tvářil zapomenutě, si nakonec vyžádala galerie. 

Mikuláš byl opět hojně navštíven, většina ze cca 150 návštěvníků se čertům 

nedopatřením podepsala a andělé pak museli od čertů úpis získat a spálit. Což se 

povedlo, ale prosím vás, je třeba na smlouvách číst i malá písmenka. ;-) Čerti nám 

dále připomněli, že v našich hlavách rádi působí jako hlasy, které nám tvrdí, že nic 

nemá smysl, všechen čas jsme promarnili, naše hříchy nejdou odpustit, jsou 

navždy zapsány a že každá snaha je marná. 

Díky 12 hercům, kteří nám pokušitele zhmotnili, i 3 andělům, kteří ukázali, že síla 

je spíše v kvalitě než v kvantitě. Přeji všem, ať jsou hlasy zmaru aspoň do příštího 

Mikuláše zticha. 

 

 

CO BUDE 

 

LAST-MINUTE ZPOVÍDÁNÍ 

V pondělí 20. 12. od 17.00 do 18.30 na faře můžete využít příležitost 

k předvánočnímu zpovídání. Přítomni budou 4 zpovědníci: Martin Brousil, Ludvík 

Šťastný, Jaroslav Mrňa a Jiří Čepl. 

 

ŠTĚDRÝ DEN 

Na Štědrý den bude kostel tradičně otevřený a přístupný od 10.00 do 16.00. 

K dispozici bude Betlémské světlo, k poslechu reprodukovaná hudba připravená 

panem Šámalem ze spolku Pro varhany Cítov, především Bach a Händel. Jako 



novinka a jako příjemný pozůstatek po loňské covidové verzi Štědrého dne bude 

kostel otevřený i v pozdních večerních hodinách (od 21.30), jako příležitost pro 

klidnou meditaci vánoční noci. Na kůru se pravděpodobně opět objeví mladí 

muzikanti, aby naživo a spontánně Narozeného pozdravili. V 15.15 budeme 

slavnostně zvonit před první vánoční mší - vstup na zvonici je z ulice U Zvonice. 

Přijďte včas, pozdní příchozí zůstanou zamčení pod věží, utržené srdce zvonu 

před 2 lety nás naučilo obezřetnosti. Samozřejmostí je otevřený ovčí výběh 

s možností rozjímat podmínky, do kterých se Spasitel narodil. Mše se budou 

tradičně konat v 16.00 a o půlnoci. 

Děkujeme dětem z náboženství, že pomohly připravit betlém. Prosíme, pokud 

můžete, ujměte se hodinové služby hlídání kostela a vítání příchozích. Děkujeme. 

 

 

SILVESTR 

Jsme rádi, že letos můžeme opět večer na přelomu kalendářních roků strávit 

společně. Program necháváme otevřený a na domluvě přítomných. Možnosti jsou 

různé: pokojný večírek v Klášterním klubu, sledování půlnoci ze zvonice, schovat 

se s ovcemi v chlívku, oheň na zahradě, rozjímání v kostele a kapli, společná 

i individuální modlitba, prostor pro párty i samotu. Základ jídla a pití společně 

připravíme; doplňte, čím uznáte za vhodné. 

Prosíme o očkování, nejlépe doplněné aktuálním testem, abychom byli v klidu 

a bezpečí. Začínáme děkovnou mší v 17.00, klub bude otevřen cca od 18.00, 

zavíračka spontánní. 

 

 

PÁLENÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ 

Stromečky ještě ani nestojí, a my už myslíme na jejich likvidaci. Nenechte se tím 

zmást, ale zapište si prosím do nových diářů sobotu 12. 2., od 17.00 budeme 

suché stromky pálit. Na ohni, který nám připomene vánoční chvíle a vytvoří jiné 

sdílené chvíle, si opečeme něco dobrého. Pokud budete stromek likvidovat dříve, 

můžete ho dopravit na farní zahradu. Kdo má stromek umělý nebo se živého zbaví 

jinak, je u ohně vítán samozřejmě také, jiskry z jehličí jsou báječná podívaná. 

Zuzana Horáková 

 

EKOCENTRUM PŘÍSTUPNÉ NA HESLO 

Díky úspěšně dokončenému grantu je stav Ekocentra takový, že jej můžeme začít 

trvale zpřístupňovat. Komunita zodpovědných zájemců má přístup ke kódu na 

kódovacím zámku, kterým nyní vrata u zvonice zamykáme. Kód se čas od času 

mění, členové jsou informováni. Máte zájem o kód? Ozvěte se mi! 

Jan Horák 

 



PROGRAM 

Vánoční bohoslužby: 
 

 

 

pá 24. 12. 

 

 

Vigilie Slavnosti Narození 

Páně 

M  7.00 Roudnice nad Labem 

M 16.00 Roudnice nad Labem 

M 16.00 Cítov 

M 22.00 Černouček 

M 24.00 Roudnice nad Labem 

 

 

so 25. 12. 

    

 

Slavnost Narození Páně              

M  9.30 Roudnice nad Labem 

M 11.00 Bechlín 

A 17.30 Roudnice nad Labem 

M 18.00 Roudnice nad Labem 

 

 

ne 26. 12. 

 

                           

Svátek Svaté rodiny Ježíše, 

Marie a Josefa                   

M  8.00 Černouček 

M  9.30 Roudnice nad Labem 

BS 11.00 Cítov 

M 16.00 Vliněves 

ŘcL 18.00 Roudnice nad Labem 

po 27. 12. Svátek sv. Jana M 18.00 Roudnice nad Labem 

út 28. 12. Svátek svatých Mláďátek M 18.00 Roudnice nad Labem 

st 29. 12.  BS 14.00 Domov důchodců 

čt 30.12.  M 16.00 Straškov, dům s p. s. 

pá 31. 12.  M 17.00 Roudnice nad Labem 

so 1. 1. Slavnost Matky Boží, Panny 

Marie 

M 9.30 Roudnice nad Labem 

M 9.30 Černouček 

M 11.00 Cítov 

M 16.00 Lužec n/Vlt. 

M 18.00 Roudnice nad Labem 

ne 2. 1.  M 8.00 Černouček 

M 9.30 Roudnice nad Labem 

M 11.00 Cítov 

BS 11.00 Bechlín 

ŘcL 18.00 Roudnice nad Labem 

 

pá 31. 12. Děkovná mše za rok 17.00 v Roudnici, od 18.00 Silvestr v Klubu 

so 1. 1.   Zahájení tříkrálové sbírky na Řípu, 15.00 

pá 14. 1.  Klub Neznabohů, 18.00 v Klubu 

út 25. 1. Synodální schůzka, 18.00 v Klubu 

so 12. 2.  Pálení vánočních stromků, od 17.00 na zahradě

  

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 

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

