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AKTUÁLNÍ INFORMACE 

Farní poutní zájezd do Litoměřic 

Připomínáme možnost přihlášení na společný farní poutní zájezd do Litoměřic v so-

botu 18. 4. 2020.  

Dopoledne nás čeká prohlídka biskupské rezidence a mše svatá v katedrále sv. Štěpá-

na, následovat bude společný oběd. V odpoledních hodinách se rozdělíme na dvě sku-

piny dle zájmu: 1. skupina bude mít možnost komentované prohlídky litoměřických pa-

mátek, 2. skupina vyrazí na cca 8km výlet na vrch Radobýl s výhledem po okolí. 

V závěru dne budeme mít možnost krátce posedět v restauraci biskupského pivovaru.  

Odjezd ze Semil v 6.00 h, návrat do 20.30 h. Duchovní doprovod P. Jaroslav Gajdošík.  

Cena: 500 Kč / osobu (300 Kč bez společného oběda), předpokládaná cena oběda 

je do 175 Kč, dětská porce o 30 % levnější.  

Závazné přihlášky do neděle 29. 3. 2020 na přihlašovacím archu v kostele. Platby 

za pouť přijímá Matěj Kraus a Václav Zahrádka do neděle 5. 4. 2020.  

Využijme možnost společné poutě pro modlitbu, vzájemné poznávání a sdílení.  

Úklid děkanského kostela a okolí 

Zveme farníky na první jarní brigádu, která se uskuteční v sobotu 28. 3. 2020 od 

08.00 hodin. Pokud si chce někdo v sobotu pospat, není nutné dorazit hned na začá-

tek, ale každá ruka dobrá. Nářadí je víceméně k dispozici na faře, možná můžete vzít 

navíc železné hrabičky.  

• úklid okolí děkanského kostela – úprava terénu a osetí trávy po loňské rekon-

strukci schodiště 

• natření omítnutých boků nového schodiště fasádní barvou 

• úklid interiéru kostela před velikonočními svátky 

V případě velmi nepříznivého počasí se bude provádět pouze úklid interiéru kostela.  

Farní rada 

Ve čtvrtek 19. 3. 2020 od 19.00 h (po skončení večerní mše svaté) se bude konat dal-

ší setkání farní rady. Srdečně jsou zváni všichni, kteří chtějí konstruktivně přispět k ře-

šení problémů ve farnosti.  
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ŘK farnosti Semily 

Číslo 6       15. března 2020 

Pořad bohoslužeb ve farnosti ve dnech 16. 3. – 29. 3. 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). 

Milovaní, s ohledem vyhlášení rozsáhlých karanténních opatření a po zvážení všech 

souvislostí jsem se s velkou bolestí rozhodl  

zrušit počínaje 13. březnem 2020 do odvolání  

všechny veřejné bohoslužby ve farnosti.  

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. 

Jako alespoň částečnou pomoc v této nelehké situaci, kdy je bohoslužby možné sledovat 

zejména ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit především v rodinném kruhu, nabízím: 

• 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 (dbejte prosím informací na dveřích kostela a zá-

kladních hygienických opatření), 

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

• možnost individuálního přijetí Těla Páně kdykoliv budu přítomen (zejména během pracovní-

ho týdne), 

• po dohodě možnost odnesení Eucharistie pro domácí bohoslužbu Slova, 

• po dohodě návštěvu s podáním Těla Páně (příp. i laici s mimořádným povolením k podávání 

Eucharistie), 

• po dohodě přijetí svátosti smíření. 

Vzhledem k nemožnosti scházení se, prosím, předejte tyto informace těm, o kterých jste pře-

svědčení, že je využijí; sledujte pravidelně farní webové stránky, kde se budeme snažit vás prů-

běžně informovat. 

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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Přinášíme zamyšlení P. Martina Hobzy SDB nad 
současnými mimořádnými opatřeními. „Pastýřský 
list“ z 11. 3. 2020 je adresován farníkům v Kobyli-
sích, ale určitě stojí za přečtení.  

Milí farníci. Považuji za důležité vyjádřit se 
ke slavení neděle v současné situaci, kdy jsou 
zakázána shromáždění nad 100 osob. Vní-
mám, že se kolem případného zrušení neděl-
ních bohoslužeb zvedá živá diskuze. Někteří 
považují zrušení bohoslužeb jako přehnané 
opatření, někteří dokonce jako útok proti 
církvi, někteří vyžadují, aby bylo slouženo tolik 
mší, aby se jich lidé mohli účastnit v počtu 
nepřesahujícím 100, jak to radí biskupové… 

Než se rozepíši o tom, co považuji za nejdů-
ležitější, uvedu dvě zajímavá fakta: 

– v Kobylisích navštěvuje nedělní bohosluž-
by podle posledního sčítání 1300 osob; 

– v celé Itálii byly zrušeny do konce března 
všechny bohoslužby včetně pohřbů. 

A teď to hlavní. Ve druhé kapitole Markova 
evangelia se farizeové zlobí, že Ježíšovi učed-
níci v sobotu drolí obilí z klasů, aby se aspoň 
trochu najedli. Ježíš na to reaguje tím, že so-
bota je učiněna pro člověka a ne člověk pro 
sobotu. 

Mnoho katolíků má hluboce zakořeněné 
přesvědčení, že v neděli musí být člověk na 
mši svaté, jinak má těžký hřích. Takto jsem byl 
vychován i já. Naštěstí to pro mne není nic 
obtížného, protože jsem rád, že se mohu 
účastnit mše svaté téměř každý den. Nedělní 
slavení mše svaté je pro mne radost a životní 
potřeba. Beru to jako velké privilegium, nikoli 
zátěž. 

Smyslem církevního přikázání, že se má ka-
tolík v neděli a zasvěcený svátek účastnit mše 
svaté, je právě jeho vlastní prospěch a radost. 
Pokud věřící křesťan lehkovážně bez rozumné-
ho důvodu zanedbává účast na nedělní mši 
svaté, pak jedná velmi nerozumně a vystavuje 
svůj duchovní život velikému nebezpečí. 

Upozorňuji, že jsem právě napsal, že nedělní 
účast na mši svaté je přikázání církevní, nikoli 
Boží. Boží přikázání je světit den Páně. Církev 
upřesňuje, jakým způsobem se to má činit. A 
jestli právoplatní církevní představitelé, což 
jsou pro nás biskupové, stanoví jiný způsob 
slavení, pak je to legitimní. Jestliže je shro-
mažďování lidí, v době šířící se nákazy nebez-
pečné, pak je skutkem zodpovědnosti a blíže-
necké lásky tato shromáždění nekonat. Bisku-
pové nabídli možnost, zařídit mše svaté tak, 
aby na nich mohlo být menší množství lidí. 
Zároveň uvedli, že je v této situaci možné na-
hradit fyzickou účast na mši svaté jejím sledo-
váním v televizi, nebo v rozhlase. Samozřejmě 
je mnohem lepší, slavit eucharistii ve spole-
čenství věřících, a věřím, že se toho opět brzy 
dočkáme. Zároveň vidím příležitost v tom, že 
tato mimořádná situace může být i užitečná. 

Možná se pro mnohé z nás scvrklo slavení 
dne Páně na pouhou účast na mši svaté. Když 
se na ni nedostaneme, možná nás to povede k 
většímu přemýšlení, jak neděli slavit. Doporu-
čuji, aby zvláště rodiny slavili neděli třeba tím, 
že společně budou sledovat bohoslužbu v 
televizi. Mohou připojit své vlastní přímluvy, 
mohou si popovídat o slyšeném Božím slově, 
mohou si udělat “vlastní kázání”. Mohou spo-
lečně zavolat někomu, kdo je sám, mohou 
pozvat na sváteční oběd své přátele… Mohou 
si něco pěkného přečíst, zahrát společenskou 
hru, podívat se společně na pěkný film, po-
modlit se křížovou cestu… Prostě mohou pro-
žít krásný den Páně, který bude skutečnou 
oslavou Boží. 

Děkují všem, kdo se nad těmito slovy zamys-
lí a nebudou v nich hned hledat, co jsem na-
psal špatně, nebudou mě škatulkovat, že jsem 
buď příliš konzervativní nebo naopak liberální. 
Hledejme společně Boží království a ostatní 
nám bude přidáno. 

P. Martin Hobza SDB 

PASTÝŘSKÝ LIST FARÁŘE 
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VÝZVA LITOMĚŘICKÉHO BISKUPA 

Vážení a milí otcové, kněží a 
jáhnové, pastorační pomoc-
níci,  

drazí bratři a sestry, milé 
diecézánky a milí diecézáni, 

v souvislosti s dnešním, tj. 
12. 3. 2020, vyhlášením 

Vlády ČR o nouzovém stavu, platí při uzavření 
škol moje výzva ze dne 10. 3. t. r. ulehčit rodi-
čům dětí od cca 5. třídy ZŠ, jejich starost za-
bezpečit domácnost, ve které tyto děti zůsta-
nou, když rodiče budou v zaměstnání. Proto 
vyzývám mládež naší diecéze, studentky a 
studenty, starší žákyně a žáky ZŠ, kterým též 
je školní výuka pozastavena, aby nabídli svou 
pomoc pohlídat v rodinách ty děti, jejichž 
rodiče musejí odcházet do zaměstnání. Bis-
kupství takovým domácím pomocníkům nabí-
zí uhrazení alespoň oběda. Místní duchovní 
správci se s výdaji, spojenými se stravou po-
mocníků, obrátí na mne. Těší mě, že se již 
několik dobrých lidí přihlásilo a nabídlo svou 
pomoc při pohlídání dětí, ale i pomoc materi-
ální. 

Vyzývám laické držitele mimořádného po-
volení k podávání Eucharistie, aby byli 
k dispozici podat Tělo Páně v neděli, nebo ve 
všedních dnech. Kněze prosím, aby byli 
ochotni navštěvovat nemocné a starší lidi 
v jejich domácnostech, avšak aby ve zvýšené 
míře dbali hygienických zásad (dostupné de-
sinfekční prostředky s sebou!). Nejedná se jen 
o zdraví nás, kněží, ale o to, abychom nezpů-
sobovali zhoršení stavu samotných nemoc-
ných. Je samozřejmě nutné respektovat vlád-
ní nařízení, avšak stejně naléhavé je varovat 
se jakéhokoliv skrupulózního chování. 
V nejasnostech, nechť kněží bez obav kontak-
tují mne, svého biskupa. 

Protože se prakticky nyní na omezenou do-
bu 30 dnů jedná o rušení veřejných bohoslu-

žeb, pokud je to jen trochu možné, zpřístup-
něme kostely k soukromé adoraci a tiché sou-
středěné modlitbě. Je žádoucí, aby všem li-
dem dobré vůle, byla v těchto nelehkých ča-
sech poskytnuta příležitost vyhledat posilu u 
svatostánku. 

Platí, že všichni pravidelní návštěvníci boho-
služeb jsou dispenzováni od nedělní povin-
nosti účasti na mši svaté. Nabízí se však mož-
nost sledovat mši sv. díky rozhlasovému vysí-
lání, resp. díky televiznímu přenosu (Radio 
Proglas a TV Noe), je-li jim to dostupné. Svaté 
přijímání jim mohou donést pomocníci Eucha-
ristie. V naší diecézi jich je téměř třicet. Rozší-
řím jejich počet okamžitě, když jejich duchov-
ní správcové o to požádají a každého jednotli-
vého event. kandidáta doporučí. Kněze vy-
bízím k tomu, aby denně soukromě, nebo 
v uzavřeném společenství max. celkového 
počtu 30 věřících, celebrovali mše sv. už také 
kvůli dostatečnému počtu konsekrovaných 
hostií, nyní podávaných hlavně mimo mši sv. 

Eucharistii doporučuji podávat na ruku, stej-
ně tak by bylo vhodné vyprázdnit kropenky. 

V současné situaci, zcela pro nás nezvyklé, 
spatřuji i pozitivní impulzy: možná si začneme 
více vážit každé mše sv., Eucharistie, sounále-
žitosti s postiženými, zapomeneme na vše-
možné sváry a nepokoje, prohloubíme důvěru 
v Boha, Kristovu církev a její právoplatné 
představitele, uvědomíme si sílu modlitby 
v duchovním propojení na dálku, naučíme se 
skromnosti ve svých nárocích, a získáme živé 
přesvědčení, že na všechno sami nestačíme, 
všechno mít nemusíme, staneme se více svo-
bodnými pro službu Bohu a lidem. 

Na přímluvu Panny Marie, Pomocnice křes-
ťanů a Uzdravení nemocných, Vám všem žeh-
nám a jsem s Vámi spojen v modlitbách. 
V jakékoliv nouzi se mi ozvěte, prosím. 

Váš + Jan 


