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AKTUÁLNÍ INFORMACE 

Farní poutní zájezd do Litoměřic 

S ohledem na současnou situaci jsme nuceni plánovaný farní poutní zájezd do Lito-

měřic odložit na neurčito. Pokusíme se ho zorganizovat, jak nejdříve to bude možné.  

Týden modliteb za mládež 29. 3. – 5. 4. 2020 

Týden před Květnou nedělí se církev každoročně společně modlí za mladé lidi. Ani le-

tos tomu nebude jinak, byť budou veškeré další aktivity s tím obvykle spojené jsou le-

tos výrazně omezeny. Připojme se tedy a pomodleme se každý den tohoto týdne:  

Modlitba za mládež 

Pane Ježíši Kriste, sjednoceni se všemi, kteří se tento týden modlí za mládež celého světa, Tě 

vroucně prosíme: chraň mladé lidi před otroctvím hříchu a dávej jim sílu a vytrvalost ve všech 

životních zkouškách. Naplňuj srdce všech mladých Tvou láskou, aby objevili cestu, na kterou je 

zveš, a věrně po ní šli. Mladým věřícím dej odvahu čerpat z pokladů Tvé církve a posiluj je svým 

Svatým Duchem, aby byli solí země a světlem světa, a tak se stávali pravdivými svědky Krista 

všem lidem. O to vše prosíme na přímluvu tvé milované matky Marie. Zdrávas Maria... 

Pohřeb Pavla Fabiánka 

Dne 23. 3. 2020 si Pán k sobě povolal dlouholetého semilského kostelníka a našeho 

spolubratra Pavla Fabiánka.  

Pohřební mše svatá a rozloučení se bude konat v pondělí 30. března 2020 ve 

13.30 h v děkanském kostele v Semilech.  

Nechť mu Pán oplatí jeho obětavou službu pro farnost, kterou vykonával i navzdory 

své těžké nemoci, a také vše dobré, co během svého života vykonal. Kéž mu není 

spravedlivý Bůh soudcem, ale Spasitelem.  

Odpočinutí věčné, dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí.  

Sbírky 

2. 2.  2 663,- 

9. 2.  2 945,- 

16. 2.  2 927,- 

23. 2. (Svatopetrský haléř) 4 000,- 

Příjmy – ostatní 

Dar na opravu zvonu  31 000,- 

Výdaje 

Zálohy – elektřina (ČEZ) 5 140,- 

Zálohy – plyn (Innogy) 2 950,- 

Zálohy – voda (SČVK) 600,- 

Poplatky 281,- 

Oprava kopírky 13 068,- 

Nákup váz  438,- 
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Informační čtrnáctideník  

ŘK farnosti Semily 

Číslo 7       29. března 2020 

Pořad bohoslužeb ve farnosti ve dnech 30. 3. – 12. 4. 2020 

Bohoslužby v Semilech se konají v děkanském kostele sv. Petra a Pavla (KO), v kapli 
sv. Zdislavy na faře (KA), ve filiálním kostele Umučení sv. Jana Křtitele na Koštofranku 
(KK), v domově důchodců (DD), v kapli sv. Antonína v Chuchelně (CH). 

 

Stejně jako v celé naší zemi jsou i v semilské farnosti 

všechny veřejné bohoslužby až do odvolání zrušeny.  

 

Rozhodnutím diecézního biskupa jsou všichni pravidelní návštěvníci bohoslužeb dis-

penzováni od nedělní povinnosti fyzické účasti na mši svaté. Všechny intence mší sva-

tých budou odslouženy v daných dnech, jak bylo objednáno, bez účasti věřících. 

V případě nutnosti zaopatření nebo návštěvy nemocného, prosíme, volejte kdykoli jako 

obvykle. 

I nadále můžete využít (při maximálním dodržování hygienických opatření): 

• možnost soukromé modlitby a adorace Nejsvětější svátosti v kostele sv. Petra a 

Pavla vždy v sobotu a neděli od 10.00 do 16.00 hodin (včetně Velikonoc) 

• možnost soukromé modlitby v kapli sv. Zdislavy na faře každý všední den, 

• možnost individuálního přijetí Těla Páně (zejména během pracovního týdne), 

• po dohodě možnost odnesení Eucharistie pro domácí bohoslužbu Slova, 

• po dohodě návštěvu s podáním Těla Páně nebo přijetí svátosti smíření. 

 

Na závěr si vás, s důvěrou v sílu společné modlitby, dovoluji vyzvat, abychom se 

v tento čas každý den v poledne spojili na dálku při společné modlitbě Anděl Páně 

s prosbou k Panně Marii o ochranu nás všech, našich přátel, našeho města, země a 

celého světa.  

Žehnám vám i vašim blízkým a přeji požehnané prožívání postního období. 

V lásce  + Jaroslav Gajdošík 
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Již několikátou neděli nemůžeme slavit eu-
charistii tak, jak jsme byli až doposud zvyklí. A 
střízlivý odhad říká, že beze mše ve všední den 
i v neděli bude většina z nás i po několik měsí-
ců. Jak se k tomu postavit? Jak se zařídit? A co 
všechno je ve hře?  

Láska k bližnímu = dodržování karantény 

Začněme dvojpřikázáním lásky. Tam není 
požadována jen láska k Bohu, ale i k bližnímu. 
Jeden z řady motivů k dodržování karantén-
ních omezení je právě praktické uskutečňování 
lásky k bližnímu. Nedbá-li totiž člověk na opat-
ření proti šíření viru, ohrožuje zdraví i ži-
vot  ostatních lidí.  Doslova. Silácké řeči ve 
jménu víry zde opravdu nemají místo, vypadají 
zbožně, ale jsou doslova nekřesťanské. Také 
bychom neměli zůstávat v pozici uražených, že 
nám „někdo něco zakazuje“, ale pochopit, že 
každé omezení šíření koronaviru, i když vir 
nemůžeme absolutně zastavit, znamená kon-
krétní pomoc známým i neznámým bližním. 
Průběh epidemie v Itálii a zpočátku lehkomysl-
ný přístup tamních obyvatel, je až příliš dů-
kladným „vyučováním“.  

Obstát ve zkoušce 

Bohužel jsme v situaci, kdy je a bude na jed-
né straně naše křesťanská víra i lidská odol-
nost a zralost značně zkoušena, kdy je úkolem 
dne nepropadnout strachu a panice, ale kdy 
jsme současně ochuzeni o mnohou pomoc. 
Nemůžeme prožívat farní společenství víry 
v modlitbě a slavení. Většinou nemáme pří-
stup k přijímání eucharistie. Ani přístup ke 
svátosti smíření není a nebude vždy snadný. A 
vystavovat nebezpečí nákazy bližní, farníky a 
v neposlední řadě kněze, který by nám sice 
posloužil, ale nejspíš by tím dříve nebo o něco 
později jeho služba skončila, také není zodpo-
vědné. Je jistě dobré modlit se za všechny, kdo 
jsou ohroženi, ale nesmíme při tom zapome-
nout, že nám Bůh dal také rozum, který máme 
používat. A že víra a zbožnost naše zodpověd-
né jednání nemají a nemohou nahrazovat. 

Zdroje posily 

Když člověku náhle něco chybí, má šanci 
objevit a docenit něco z toho, co stále má. A 
protože každý z nás je částí Ježíšova těla, kte-
rým je církev, podílíme se v každém případě na 
jejím životě. Modlíme se s církví a v církvi a 
modlitby druhých se nás týkají! To si můžeme 
živě uvědomit, i když se třeba jen o samotě 
modlíme breviář – Denní modlitbu církve. V tu 
chvíli se podílíme na modlitební bohoslužbě 
celé církve!   

Při slavení mše se sytíme u dvou stolů – u 
stolu Božího slova a u stolu Kristova těla. Ten 
první stůl nám zůstává i teď a máme šanci ho 
více docenit. Výklady a komentáře v knížkách 
nebo na internetu nám mohou pomáhat. Ale i 
bez nich je čtení Božího slova, vedoucího 
k zamyšlení a modlitbě, ať už o samotě nebo 
ve společenství rodiny, „výživou“ pro naši víru 
a i naše jednání. 

Těch zdrojů posily je jistě ještě mnohem víc. 
Musíme k nim ale většinou urazit kousek ces-
ty, abychom k nim dosáhli. Nemáme vše jako-
by naservírované, jak je tomu při mši, společné 
pobožnosti nebo při slavení ostatních svátostí. 
Pokud nám to podmínky dovolí, zvlášť pokud 
jsme sami, zahrajme si tak trochu na řeholníky. 
Totiž udělejme si denní program modlitby, 
práce, odpočinku, četby a rozptýlení a snažme 
se ho dodržovat. Staré pravidlo svatého Bene-
dikta zní: „Dodržuj řád a on podrží tebe“. 

Být tu i pro druhé 

Kdo žije v rodině a má doma děti, které ne-
mohou do školy, má takříkajíc o zábavu posta-
ráno – někdy až příliš. Ale za hranicí rodiny se 
opravdu nemáme sdružovat. Ale máme různé 
elektronické komunikační prostředky. Koho 
osamělého bychom mohli telefonem oslovit? 
Komu bychom mohli nastavit naše uši, když 
bude potřebovat se vypovídat, vyvztekat, pros-
tě svěřit? Komu přinést nákup? I samo proje-
vení zájmu bude pro leckoho pomocí. 

P. Aleš Opatrný 

JAK DUCHOVNĚ PROSPÍVAT V DOBĚ KARANTÉNY 
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PASTORAČNĚ-ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ LITOMĚŘICKÉHO BISKUPA 

Toto pastoračně-
organizační opatření, je 
platné od 24. 3. 2020 
až do odvolání.  

S ohledem na rozhod-
nutí Vlády ČR prodlou-
žit dobu celostátní ka-
rantény, vydávám toto 
nové opatření: 

a) Od úterý 24. 3. t. r. do odvolání se v celé 
diecézi i nadále ruší jakékoliv veřejné boho-
služby, vyjma pohřbů, a jakákoliv jiná veřejná 
pastorační setkání a shromáždění s tím, že 
prosím kněze, aby denně celebrovali mši sv., 
avšak bez účasti lidu. Kostely, místa modlitby, 
zůstanou otevřené, pokud to lze zajistit. 

b) Návštěvy těžce nemocných ve stavu 
ohrožení jejich života, se v nemocnicích i v 
domácnostech uskuteční s vědomím blízkých 
příbuzných nemocného, pokud je má, vždycky 
však při přísném respektování všech hygienic-
kých pravidel. 

c) Pokud duchovní správce není zdravotně 
zcela disponován, ať o vykonání urgentní ná-
vštěvy těžce nemocného požádá svého souse-
da, kněžského spolubratra, u vědomí, že pro 
nás, zasvěcené osoby, platí zásada: spása duší 
je nade všechno! 

d) Po celou dobu celostátní karantény se 
my, kněží a jáhnové, považujme za členy po-
hotovostní „křesťanské linky důvěry“, aby se 
na nás lidé mohli kdykoliv, telefonicky i pro-
střednictvím e-mailů, obrátit se svými starost-
mi a otázkami. Podporujme využívání neděl-
ního sledování bohoslužeb z médií, uspořádá-
ní rodinné domácí bohoslužby, hlubší pozná-
vání Bible v rodinném kruhu apod. Při dodrže-
ní přísných hygienických opatření buďme jako 
kněží-zpovědníci ochotni na požádání udělit 
svátost smíření. 

e) Bohoslužbu „Missa chrismatis“ na Zelený 

čtvrtek budu sloužit spolu s panem generál-
ním vikářem o. Martinem, aby byly posvěceny 
oleje, avšak bez účasti dalších kněží. Nádobky 
se starými svatými oleji zatím nevyprazdňujte 
a ponechejte do doby získání olejů nových! 
Biskupské bohoslužby velikonočního Třídenní 
a Hodu Božího velikonočního budou konány 
bez účasti lidu. 

f) Zaměstnancům Litoměřického biskupství 
v terénu diecéze, včetně biskupské kurie, 
v době pokračující celostátní karantény nebu-
de mzda krácena, i když zůstávají doma, ale 
žádám je, aby byli pohotově připraveni pomá-
hat ve farnostech, budou-li svými duchovními 
správci k tomu osloveni. Zaměstnance biskup-
ské kurie žádám, aby byli svým vedoucím od-
dělení k dispozici na telefonu, a bude-li nutná 
jejich osobní účast k vyřízení urgentních zále-
žitostí, aby se neprodleně dostavili na svá 
pracoviště na kurii. 

g) Všechny zaměstnance Litoměřického 
biskupství žádám, nenařizuji, ale snažně pro-
sím, aby se v této přísné karanténní době, 
denně vždy v poledne, jako projev lidské 
sounáležitosti a solidarity s trpícími, pomodlili 
modlitbu Páně „Otče náš“, aniž bych pochy-
boval, že by ji někdo neznal. 

h) Nezapomínejme i nadále prosit Pána 
Boha za nemocné, jejich ošetřovatele a léka-
ře, stejně tak za ty, kdo jsou v této nesnadné 
době odhodláni statečně pomáhat druhým, i 
za ty, kdo rozhodují o osudech obyvatel. 

Když toužíme po tom, aby se všichni li-
dé obrátili k Bohu, pak v časech nouze buďme 
k Němu obráceni především my, křesťané a 
katolíci! Nejinak tomu tak bývalo v dějinách 
lidstva, ať se dostavila sebetěžší zkouška. Boží 
požehnání a mocná ochrana Panny Marie a 
všech svatých, zůstávej s námi vždycky! 

Váš  

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický 


