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Informace z obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
Vydání

našich

Nyní máme také pár důležitých informací

březnových

infolistů

vychází ve velmi tíživé době. Zatímco
normálně bychom v tomto čase usilovně
pracovali na zahrádkách a užívali si

z pohledu našeho úřadu:
úřední hodiny omezeny, pondělí: 8 11 h;
středa 13 16 h; popř. telefon 777 769 024
nebo e mail: urad@rimov.cz;
stále platí nabídka pomoci ze strany

prvních hřejivých paprsků jara, musíme

úřadu v případě problémů, které mohou

se co nejvíce zdržovat doma a dělat jen

nastat ze současné situace;

nejnutnější věci. Na vině je zákeřná
nemoc, která již téměř zachvátila celý
svět. Někde jsou ztráty hrozné, jinde se
pomocí opatření a nařízení, která lidi
respektují, daří tuto epidemii nějakým
způsobem

zvládat.

Jistě

z

různých

placení odpadů

později, Pedersen zajistí svoz i bez
známky;
sběrný dvůr ve Velešíně uzavřen,
nepotřebné věci skladujte doma, bude
zajištěn svoz velkoobjemového odpadu;
přebytečná suť z drobných staveb z

informací víte, co se může a nemůže

domácností

dělat, ale především chraňte sebe, své

OÚ;

zdraví,

děti,

rodiče

a

prarodiče.

Jak tak pozoruji, běh života se téměř
zastavil

prázdná vesnice, hřiště, na

ulicích žádný křik.

telefonicky dohodnout na

ZO omezena, projednávají se pouze
naléhavé záležitosti, nepodávejte žádosti
týkající se odprodejů či pronájmů;
dotace

jsou

průběžně

podávány,

prioritou zůstává rekonstrukce ČOV;

O to víc si vážíme služeb, které ve vesnici
fungují obchod U Koupalů, Česká pošta,
lékař, autoservis a v neposlední řadě ZD
Ločenice,

které

možností

dovážet

obědy.

možno uhradit

nám

vyšlo

vstříc

potřebným

s

lidem

uzavírka Plav Roudné, objízdné trasy
Holkov či Střížov.
poslední možnost získat komposter na
dotaci, přihlášky do 31.3.2020 na OÚ.
Přejeme všem hodně zdraví, trpělivosti,
ohleduplnosti a rodinné pohody.
Obecní úřad a zastupitelstvo
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SLOVO PANA FARÁŘE

Milí spoluobčané,
v církevním kalendáři jsme 26. února zahájili dobu postní. Je to doba, kdy si máme
připomenout, že jsme lidé chybující a hříšní, a radovat se z toho, že Bůh je ochoten
každému kajícníkovi odpustit. Následující nedělí 29. března, zvanou také Smrtná, začne
doba pašijová – čas, kdy si připomínáme umučení Ježíše Krista pro naši spásu a
vykoupení.
Je zajímavou shodou okolností, že církevní rok se pozoruhodně kryje s těžkostmi, které
prožíváme v současné době v důsledku nyní tak často skloňovaného koronaviru. Nehrozí
nám však jen onemocnění, ale i lehkovážné podceňování či panické přeceňování jeho
nebezpečí. Je jistě třeba dbát na své zdraví, dodržovat hygienu a všechna moudrá
opatření. Nepodceňujme ale hrozbu pro duševní zdraví, které plyne ze strachu z nákazy,
který by nás paralyzoval a bránil nám čas, který nyní máme, rozumně využít. Nebojme se
ani příliš toho, co o nás ostatní řeknou, pokud bychom se snad sami nakazili a nákazu tak
nevědomky rozšířili dál, třeba na členy své domácnosti nebo v práci, kam chodit musíme.
I to se stát může a rozumní lidé nám to nebudou mít za zlé. Koneckonců – nikdo z nás
není nesmrtelný, a pokud nezemřeme na koronavirus, jistě zemřeme později na něco
jiného nebo sešlostí věkem. Nezapomínejme ale, že lidská duše je nesmrtelná a tu nám
nemůžeme vzít ani nemoc, ani smrt. Čím více bude ozdobená dobrými skutky a čím více
zakořeněná ve víře, tím lépe bude připravena jednou odejít z tohoto světa na věčnost.
Příležitostí k dobrým skutkům je v této době mnoho. Jako příklad bych uvedl např. to, že
římovské ženy začaly šít ochranné roušky, které jsou k dostání v obchodě U Koupalů.
S koronavirem souvisí také škody, které přinese zastavení veřejného života pro naše
hospodářství. Mnoho provozovatelů různých služeb se obává o svoji existenci. Modlím se
za Vás všechny a denně vyprošuji požehnání shůry – a také za to, aby hospodářská krize
neohrozila plánovanou opravu našeho poutního místa a pašijové cesty, která měla začít
letos v červnu.
Pro křesťany je také velkou bolestí, že téměř nemohou přicházet na bohoslužby a účastnit
se mše svaté. Proto každý den vysíláme přenosy mše svaté z římovské Lorety nebo
farního kostela přes internet. Odkaz najdete na stránkách farnosti: http://fssp.cz/zive. Mše
svaté jsou takto přenášeny v neděli od 8:30 a 10:30, ve všední dny od pondělí do soboty od
18:00.
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Velikonoční obřady se budou konat na Zelený čtvrtek a Velký pátek od 18:00, na Bílou
sobotu od 20:00 a v neděli Boží hodu velikonočního a na velikonoční pondělí od 8:30. Je
ovšem velkou otázkou, zda při nich bude moci být přítomna veřejnost, nebo zda budou
jen přenášeny přes internet. Druhá varianta se zatím zdá být pravděpodobnější. Podobně
je na tom i letní římovská pouť, která by se měla konat v neděli 3. května. Modlitba
pašijové cesty tradičně na Květnou neděli a na Velký pátek se bude konat, pokud to stání
opatření umožní. V opačném případě se bude muset konat individuálně.
Duchovní péče samozřejmě nadále funguje. Při zachování rozumné prevence možného
nebezpečí nákazy je možná individuální zpověď, duchovní rozhovor, udělení svatého
přijímání nebo pomazání nemocných, ať už v kostele nebo doma. Stejně tak se mohou
nadále konat pohřby. V jakkoliv záležitosti se na mě můžete obrátit telefonicky nebo
emailem.
Kdysi v době barokní, když naše vlast byla sužována morem, Římovští se rozhodli
vykonat pobožnost pašijové cesty, pro kterou je naše obec proslavená. Připomínáme si to
každoročně na svátek svatých Jana a Pavla 26. června. Dnes sice nemůžeme konat velké
veřejné procesí, ale nic nám nebrání, abychom si prošli římovskou pašijovou cestu
individuálně, u každého zastavení si připomněli, že Kristus Pán trpěl za nás a my jej
můžeme snášením svých těžkostí následovat, a prosili dobrého Boha, aby i nyní naši obec
a naše rodiny uchránil od všeho zlého.
Váš farář Jakub Václav Zentner, tel. 603201149
farnostrimov@centrum.cz
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KULTURNÍ OKÉNKO

Dne 6.3.2020 se jako každý rok uskutečnil v Římově dětský karneval. Sál římovské hospody se
zaplnil nejrůznějšími originálními maskami, ať už koupených, či vlastnoručně vyráběných
dětmi i rodiči a děti si užily dvě hodiny plné zábavy pod taktovkou již osvědčeného Pepy
Maxy. Soutěžily ve spoustě soutěží, tancovaly a dováděly a za svou snahu byly vždy i
odměněny malými dárečky. A protože se nám karnevaly s panem Maxou velmi líbí, dohodli
jsme se již nyní na termín karnevalu na rok 2021, který jsme naplánovali na 5.3.
Den poté, 7.3.2020, uspořádala kulturní komise již druhý ročník oslavy MDŽ „Ženy sobě“. Zde
se mohly sejít ženy a dívky všech věkových kategorií, aby si v klidu poseděly u dobrého
vínečka a rozličných domácích dobrot, popovídaly si a naučily se i novou tvořivou techniku.
Letos to byla enkaustika, která spočívá v práci s voskovkami a žehličkou. Každá z nás v sobě
objevila netušený talent a vznikla vskutku umělecká díla. Doufáme, že se akce líbila a že se nás
napřesrok sejde zase o něco více.
Jinak v souvislosti s nastalou situací jsou zrušeny všechny společenské, kulturní či sportovní
akce. Doufáme, že až se situace opět zklidní, budeme vám to moci vynahradit a sejdeme se v
hojném počtu na nějaké další akci, o které vás budeme včas informovat. Přeji vám všem
hodně zdraví a pevné nervy.
Za kulturní komisi Mgr. Jana Kohoutová
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