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Vzpomínky farníků 

Semilské muzeum shání vzpomínky na 

Květoslavu Patočkovou a na internaci ře-

holníků v 50. letech 

Vážení spolufarníci, dovoluji se na vás obrá-

tit s dvěma prosbami, které se týkají mé práce 

historika v semilském muzeu a které souvisejí 

s našimi připravovanými výstavami. Obě spo-

čívají v hledání vzpomínek a informací na té-

mata spjatá i s naší farností: 

První se týká paní Květoslavy Patočkové, 

o níž připravujeme výstavu na duben a která 

byla do své smrti v roce 1991 pravidelnou ná-

vštěvnicí našeho kostela. Budeme vděční za 

jakékoliv vzpomínky na ni, ať už týkající se 

jejího života či její léčitelské činnosti. Oceníme 

také zapůjčení jejích ručně psaných receptů, 

dopisů atd. 

 

Druhá výstava, kterou chystáme na září, se 

týká internace řeholníků v semilské nemocni-

ci v padesátých letech v rámci takzvané Akce 

K. Zde jsou pro nás cenné především jakékoliv 

vzpomínky (ať už přímé, nebo z vyprávění) na 

tom, co se v semilském internačním oddělení 

dělo. Zároveň ale sbíráme také všechny verze 

a pověsti, které o dění v nemocnici kolují. 

Jakým způsobem budete chtít své vzpomín-

ky předat, je na vás. Buď je můžete sepsat, 

nebo si o nich můžeme popovídat, třeba u nás 

v muzeu. Kontaktovat mě můžete na telefon-

ním čísle 605 276 871, na e-mailu histo-

rik@muzeumsemily.cz nebo někdy v neděli 

po mši. 

Tomáš Chvátal 

AKTUALITY 

Libereckého kraje na téma Duchovní potřeby 
seniorů a důstojný závěr života. 

Co se týká personálního obsazení, tak se 
náš tým rozrostl o zdravotní sestry a věříme, 
že se nám brzy podaří dokončit registraci so-
ciálních služeb a tým se rozšíří ještě o sociální 
pracovnici. Samozřejmě že s každým pracov-
níkem nám přibude na čele vráska, jestli 
zvládneme financovat dalšího člena týmu, ale 
víme, že pokud chceme naši službu poskyto-
vat opravdu kvalitně a nechceme skončit úpl-
ně vyčerpaní, tak nám nezbývá, než věřit, že 
nás podpoří dostatek dobrých lidí a zvládne-
me to. 

A co rok 2022? Už nyní pro Vás připravuje-
me aukci uměleckých děl, která by se měla 
uskutečnit v květnu. Běhat pro hospic tento-
krát plánujeme v Lomnici nad Popelkou. Pouť 
ke kapli Čtrnácti pomocníků kolem jejich 
svátku (8. srpna) už má v našem kalendáři 

také čestné místo. Jistě nějakou zajímavou 
aktivitu připravíme i k oslavě našeho výročí 
24. září. Ale hlavní náplní naší činnosti bude i 
nadále péče o umírající a jejich rodiny. 

Všechny aktuální informace se snažíme 
vkládat na www.hospic-semily.cz v sekci aktu-
ality. Na webových stránkách se můžete 
dozvědět další informace k naší činnosti a i 
celou řadu možností, jak nás podpořit. Novin-
ky se dočtete také na našem facebooku. 

Je Vás tolik, ve kterých máme oporu a kte-
rým patří naše díky. Kdybychom jmenovali, 
jistě bychom na někoho zapomněli… takže 
ještě jednou velké DÍKY VŠEM. 

Přejeme opravdu požehnaný rok 2022 a ať 
už situace ve společnosti bude vypadat jakko-
liv, ať ve Vašich srdcích vládne radost a pokoj. 

 

Tým domácího hospice 14 pomocníků 

  

 

HŘIVNA 
Římskokatolická farnost – děkanství Semily, Komenského nám. 125, 513 01 

   Děkan: R. D. Jaroslav Gajdošík, tel. 739 909 500  www.farnost.semily.net 

Informační čtrnáctideník  

ŘK farnosti Semily 

Číslo 3         30. ledna 2022 

Pořad bohoslužeb ve farnosti ve dnech 31. 1. – 13. 2. 2022 

31. 1. Po Památka sv. Jana Boska, kněze 

1. 2.  Út  KA 17.00 za †† rodiče a sourozence 

2. 2. St Svátek Uvedení Páně do chrámu žehnání svící a průvod 

KO 17.00 za zdraví a Boží požehnání pro vnuky u příležitosti narozenin  

3. 2.  Čt KA 08.00 za Petra Krajčoviech a celou rodinu 

4. 2. Pá KO 17.00 za ctitele Božského Srdce Ježíšova od 16.00 v KO svátost smíření 

5. 2. So Památka sv. Agáty, panny a mučednice 

KA 17.00 za †† Urbana, Anastázii, Jana a Lýdii 

6. 2. Ne 5. neděle v mezidobí sbírka na střechu kostela 

KO 08.30 za Jarmilu Škodovou a manžela 

7. 2. Po – – – 

8. 2. Út KA 08.00 za Boží vedení pro Jindřišku 

KK 16.30 mše sv. pro děti 

9. 2.  St KA 08.00 za † Miroslava Hrdinu a manželku 

10. 2.  Čt Památka sv. Scholastiky, panny 

KA 08.00 za †† Františka a Matyldu  

11. 2.  Pá KA 17.00 za Boží přízeň a ochranu Panny Marie k 91. narozeninám 

12. 2. So KA 17.00 za † Cecilii Novotnou, manžela, sourozence a rodiče Pajunkovy 

13. 2. Ne 6. neděle v mezidobí 

KO 08.30 za Boží pomoc a ochranu pro syny a manžela 

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). 



2 

 
PAPEŽ FRANTIŠEK: PROLAMOVÁNÍ LIMITŮ 

2. část studie prof. Tomáše Petráčka k současným 
proměnám papežství v historickém kontextu 

Původní očekávání a úkol 

Hraniční byla i situace, do které byl Franti-
šek na konkláve zvolen papežem. Dá se mlu-
vit o dlouhém společném pontifikátu jeho 
dvou předchůdců trvajícím 35 let, kdy těsná 
spolupráce dvou silných osobností žel končí 
sérií skandálů: sexuální zneužívání, medializo-
vané boje frakcí na kurii, stále větší odliv věří-
cích v Evropě, rostoucí izolace Vatikánu uvnitř 
církve i vůči světu. Konkláve roku 2013 hleda-
lo muže, který dokáže vyřešit institucionální 
rozvrat bez dramatických rozhodnutí narušu-
jících institucionální status quo. František jako 
jezuitský provinciál, arcibiskup a nepochybně 
zkušený církevní administrátor se k tomu zdál 
být ideálním kandidátem. Stal se ale papežem 
v kritické době masivní ztráty autority a hod-
nověrnosti církevních institucí. Navíc jsou 
problémy církve i částí celkové krize západní-
ho světa. 

Benediktovo rozhodnutí abdikovat bylo 
přinejmenším z části vynuceno neschopností 
zvládnout řízení kurie, přesto, jak ukázaly 
následné roky, problém je hlubší a jde přes 
hranice jednoho pontifikátu. Všichni papežo-
vé 20. století bez výjimky narazili na problém 
reformy a řízení římské kurie, každý svým 
stylem se o něco pokusil a narazil. František 
deklaruje, že výhradním posláním kurie je 
přenos poselství z římského centra do celé 
církve, a naopak pozorné naslouchání hlasům 
z místních církví. Stejně jako v minulosti Řím 
by měl být především místem syntézy a se-
tkání mezi univerzální církví a impulzy z míst-
ních církví. Mnoho katolíků čeká viditelnou 
reformu kurie, což ale odráží technokratickou 
mentalitu, kterou František nesdílí. Vystupuje 
proti světskému kultu papeže, nechce být 
vnímán jako superstar, osamělý hrdina či di-
votvůrce, který všechno, hned a rázně vyřeší. 

Je přesvědčený, že o budoucnosti církve se 
nerozhoduje na římské kurii, ale v jednotli-
vých místních církvích. Zda budou mít právě 
oni odvahu převzít odpovědnost a přijít s no-
vými odpověďmi na současné výzvy. I katoli-
cismus si zahrává s nebezpečnou tendencí 
spoléhat na jediného muže, na papeže. Žije-
me v době kultu silných vůdců v politice a 
společnosti. František se tomu brání, odmítá 
jednat podle této logiky, a proto opakovaně 
volá po decentralizaci a nutnosti provést ji 
zezdola. Překonat tuto mentalitu pasivního 
čekání a delegování vlastní odpovědnosti a 
iniciativy na římskou kurii po dvou staletích 
posilování papežské centralizace a budování 
kultu osoby papeže bude běh na dlouhou 
trať. 

Problém sexuálního zneužívání je mnoho-
stranný a složitý, netýká se jen samotných 
zločinů a jejich krytí, ale jasně ukázal na neu-
držitelnost církevního modelu pontifikátu 
Jana Pavla II. a Benedikta XVI., který podce-
ňoval místní a národní rovinu. Proto František 
v reakci na krizi jednak vytvořil nový centrální 
orgán, jednak svolal summit biskupů a po-
vzbuzoval k reakci na místní a národní úrovni. 
Kauza zneužívání se stala testem, zda katolic-
ká církev v novém světě obstojí, testem, který 
nejde zamlčet, obejít, odložit. Ke svému vyře-
šení určitou míru centralizace jistě vyžaduje, 
ale papež se pohybuje v situaci, kdy většina 
biskupů byla jmenována a povyšována na 
základně jiných církevních priorit. Při Františ-
kově pojetí církve přitom nemůže být odpo-
vědí na nerovnováhu a zneužití moci v církvi 
mocenský zásah. 

Ve stínu postrezignačního papežství 

František je první papež nové éry, v níž už 
neplatí absolutně paradigma papežství na 
doživotí, což je typicky monarchický až impe-
riální prvek. Mezi podceňovaná omezení jeho 
pontifikátu nesporně patří i nedokončený 
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přechod, neuzavřený pontifikát papeže Bene-
dikta, jehož rezignace umožnila zvolení kardi-
nála Bergoglia. Navíc Benedikt XVI. přijal titul 
emeritní papež, překvapivě neodložil papež-
ský šat ani jméno a žije i nadále ve Vatikánu, 
ačkoli mnozí hned na začátku doporučovali, 
aby změnil místo pobytu a zabránil tak mož-
ným zmatením. Na rozdíl od jejich předchůd-
ců v minulých staletí tak sledujeme výkon 
papežské služby v situaci, kdy pontifikát Bene-
dikta XVI. není v očích církve historicky uza-
vřen, nelze říci, že by skutečně a definitivně 
skončil 28. února 2013. Dochází k incidentům 
problematizujícím a relativizujícím jeho sku-
tečné stáhnutí se do ústraní, například media-
lizované odmítnutí napsat předmluvu do vati-
kánské knižní řady o teologii papeže Františka 
v březnu 2018 či problematický a odborníky 
silně kritizovaný článek o kořenech sexuálních 
skandálů v církvi z dubna 2019, které identifi-
koval zcela jinak než jeho nástupce. 

Vůči úřadujícímu papeži působily velmi ne-
kolegiálně až bezohledně intervence do při-
pravované amazonské synody a aféra 
„spoluautorství“ na knize o kněžském celibátu 

od kardinála Saraha, chaos zvyšují neprofesio-
nální veřejné výstupy osobního sekretáře 
Georga Gänsweina. Škoda, že výslovné potvr-
zení emeritního papeže: „papež je pouze je-
den“, které zaznělo v rozhovoru 1. března 
2021, nezaznělo mnohem dříve a mnohem 
razantněji především v jeho okolí a mezi jeho 
fanatickými obdivovateli, pro které zůstává 
jediným „skutečným“ papežem, „jejich“ pa-
pežem. Do budoucna se jistě bude muset 
hledat role pro bývalé papeže, neboť je prav-
děpodobné, že papežové budou i nadále od-
stupovat. Benedikt a jeho spolupracovníci tak 
nicméně spíše ukázali, čeho se vyvarovat, aby 
nedošlo k poškozování papežovy role. Pokud 
se mluví o prodlouženém pontifikátu či po-
strezignačním papežství, je to velká zátěž pro 
úřadujícího skutečného papeže a zhoršuje se 
tím mediální obraz katolické církve. Každý 
papež se musí vyrovnávat s odkazem svého 
předchůdce, dokončit, ukončit či modifikovat 
jeho projekty, ale poprvé se tak děje za jeho 
života a přítomnosti, a to dokonce i mediální. 

- pokračování - 

Tomáš Petráček 

BILANCOVÁNÍ V DOMÁCÍM HOSPICI 14 POMOCNÍKŮ 

Loňský rok pro nás byl prvním rokem, kdy 
jsme naplno začali poskytovat domácí hospi-
covou péči. Máme velkou radost, že díky Vaší 
štědrosti, důvěře, podpoře i povzbuzení má-
me i na začátku roku dalšího spoustu elánu a 
chutě do práce.  

Při své službě vstupujeme do velmi křehké-
ho, ale často i velmi krásného období lidské-
ho života. Do období, kdy se řeší opravdu 
důležité věci. Kdy se uzavírá jeden krásný a 
do poslední chvíle napínavý příběh. Děkuje-
me všem, kteří měli odvahu tuto část života 
sdílet s námi. Děkujeme všem, kteří se s lás-
kou a odvahou starali o své blízké. Snad jsme 
jim mohli být v tomto nesmírně náročném 
období alespoň trochu oporou. 

I když se celý loňský rok neobešel bez ome-
zení, jsme vděčni, že jsme kromě péče o umí-
rající a jejich rodiny, což je samozřejmě naší 
prioritou, mohli uspořádat i několik akcí. Ať 
už to byl jarní Běh pro hospic, pouť ke kapli 
Čtrnácti svatých pomocníků, Den zdraví 
v Lomnici nad Popelkou s následnou prodejní 
výstavou fotografií, přednáška na téma Jak 
se vyrovnat se ztrátou blízkého nebo třeba 
den otevřených dveřích v našem kontaktním 
pracovišti. Velkou radost nám udělal Martin 
Klodner, který svůj osobní závod 1000 mil 
propojil s podporou našeho hospice. Snažili 
jsme se také o sebevzdělávání, ale i o osvětu 
v oblasti hospicové péče. Například jsme byli 
nominováni jako přednášející Kulatého stolu 


