HOSPODAŘENÍ
Sbírky
2. 2.
4. 2. (na opravu fary)
11. 2.
14. 2.
18. 2. (na ozvučení kostela )
25. 2. („Svatopetrský haléř“)
Příjmy – jiné
Dar na ozvučení kostela

FARNOSTI

– ÚNOR 2018

Výdaje
Zálohy – elektřina (ČEZ)
Zálohy – plyn (Innogy)
Zálohy – voda
Poplatky
Nákup domácích potřeb
Nákup svíček

1 546,2 987,3 544,1 230,2 950,2 300,-

4 360,3 710,790,282,313,1 500,-

1 000,-

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Kulturní akce v děkanském kostele
Přijměte srdečné pozvání na následující kulturní akce v našem děkanském kostele v Semilech:

HŘIVNA

Informační čtrnáctideník
ŘK farnosti Semily
Číslo 8
8. dubna 2018

Římskokatolická farnost – děkanství Semily, Komenského nám. 125, 513 01
Děkan: R. D. Jaroslav Gajdošík, tel. 739 909 500

www.farnost.semily.net

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).

Pořad bohoslužeb ve farnosti ve dnech 9. 4. – 22. 4. 2018
9. 4. Po Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
KO
18.00 za uzdravení Mařenky a Terezky
10. 4. Út

KA
KK

11. 4. St

Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
KA
08.00 za Boží pomoc pro rodinu Mertiňákovu

Varhanní koncert – 61. koncertní sezóna Kruhu přátel hudby

12. 4. Čt

KA

08.00

za † Štefana a Gizelu Petrášovy a bratra Jána

Pondělí 16. dubna 2018 v 19.30 h

13. 4. Pá KA

18.00

za †† manžele Kmínkovy

14. 4. So

13.30
18.00

za farníky
za přijetí Boží vůle pro dědečka Harcubu

Semilský džbánek – 14. ročník festivalu pěveckých sborů
Sobota 14. dubna 2018 v 18.00 h
Účinkují Sedmikráska, Čekanky, Dětský a Smíšený sbor Jizerka ze Semil, dále klánovický dětský sbor Claireton Chorale a Sušický dětský sbor.

08.00
16.30

za † manžela Jozefa Veliče
mše sv. pro děti

Účinkují Aleš Bárta (varhany), Jakub Jánský (housle) a Olga Jelínková (zpěv). Vstupné: 100 Kč.

Amoris: Mluvme o rodině! Buďme rodinou!
Srdečně zveme na první farní setkání nad tématem rodiny, kde se společně budeme věnovat
apoštolské exhortaci papeže Františka Amoris laetitia (Radost z lásky).
Toto první setkání se uskuteční ve čtvrtek 19. 4. 2018 ve 20.00 h v sále fary v Semilech. Bude
zaměřeno na téma Realita dnešního rodinného života a provedou nás jím manželé Maruška a
Matěj Krausovi.

„Vyrovnat se se změnou není nikdy snadné a pro každou společnost je zvlášť obtížné pojmout prudké změny… Zdá se ale, že život v dnešním postmoderním světě definuje právě změna. V takové společnosti se
vytrácí bezpečí a osamocenost tu jde ruku v ruce s frenetickým stylem života… Musíme se naučit vést dialog se stále se proměňující lidskou realitou, abychom do ní mohli novým způsobem vnášet smysl života, jak
mu rozumíme v Ježíši Kristu“

Hřivna – informační čtrnáctideník vydává ŘK farnost Semily pro vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto čísla: 5. dubna 2018. Uzávěrka následujícího čísla: 19. dubna 2018. Redakce a grafická úprava: M. Kraus. Imprimatur: R. D. J. Gajdošík. Jednotlivé příspěvky (ve formátu doc,
docx, odt) zasílejte na adresu hrivna@post.cz, a to nejpozději do dne uzávěrky dalšího čísla.
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DD
KA

15. 4. Ne 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
KO
08.30 za †† Annu a Františka Stránské a celý rod
CH
15.00 na úmysl
16. 4. Po –

–

–

17. 4. Út

KA

18.00

za zdraví Marie a Terezky

18. 4. St

KA

08.00

za †† rodiče Masničákovy a 7 sourozenců

19. 4. Čt

KA

08.00

za †† Ambroze a Katarínu Smatanovy

20. 4. Pá KA

18.00

za †† z rodů Fabiánkových a Kociánových

21. 4. So

13.30
18.00

za farníky
za živé a †† z rodů a duše v očistci

DD
KA

22. 4. Ne 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
KO
08.30 za † Františka Tomíčka, manželku Marii a 12 dětí a za † Antona
Dubovského

TIBERIUS
V zahraniční politice výrazně omezil pohraniční výboje a věnoval se spíše zaoblení hranic impéria. Tím dokázal ušetřit i značné finanční prostředky. V ekonomických záležitostech vůbec se řídil svou přirozenou šetrností,
takže uplatňoval poměrně přísný úsporný
program, kombinovaný s jistou mírou osobní
štědrosti. Ve srovnání se svým předchůdcem
také výrazně zaostával v oblasti veřejné výstavby, jelikož uskutečnil jen zanedbatelné
množství významnějších projektů. Dnes bychom to vyjádřili slovy, že nebyl populista.
Neusiloval o popularitu, ale spíše o naplnění
státní pokladny, což se mu podařilo, neboť
svému nástupci Caligulovi zanechal obrovskou sumu peněz.

8. díl seriálu o historických osobnostech v Písmu.

„V patnáctém roce vlády císaře Tiberia (…)
stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti.“
(Lk 3,1.2)
Ačkoliv v Lukášově
evangeliu máme Tiberiovo jméno přímo
zmíněno pouze jednou, je o něm ve
skutečnosti řeč vícekrát. Když například
farizeové chtějí Ježíše přivést do úzkých
a ptají se ho, zda je
dovoleno platit daně císaři, bere Ježíš do ruky
denár, na němž je obraz a nápis císaře Tiberia
(srov. Mk 12,14–17). S jeho jménem se v Písmu můžeme setkat ještě v názvu Tiberiadského (Genezaretského) jezera a na jeho břehu
ležícího města Tiberias, které nechal vystavět
Herodes Antipas a pojmenoval ho na počest
císaře.

V průběhu Tiberiovy vlády stále více rostl
vliv prefekta císařské gardy Seiana, přičemž
císař se stále více uchyloval do ústraní na ostrově Capri. Seianus zavedl v Římě hrůzovládu, za kterou však sklízel nenávist Tiberius.
Ten odhalil záměry velitele své gardy až
v roce 31, kdy ho dal uvěznit a popravit.

Tiberius stál v čele římského impéria v letech 14–37. Byl adoptivním synem císaře Augusta, který ho však ve věci nástupnictví vždy
odsouval až za své dva vnuky. Když však tito
zemřeli, přiznal Augustus nástupnictví Tiberiovi. Ten na císařský stolec nastupoval v takřka
56 letech. Měl za sebou již kariéru zdatného
vojevůdce a konzula.

Osmasedmdesátiletý císař zemřel v březnu
roku 37, přičemž skonal za poněkud záhadných okolností, snad měl být zadušen osobním strážcem na příkaz svého nástupce Caliguly. Lid však po něm netruchlil, naopak šířilo
se volání: „Tiberium in Tiberim!“ (S Tiberiem
do Tiberu!).
Historické hodnocení císaře Tiberia je rozporuplné. Antičtí dějepisci jsou k němu až
nekriticky přísní, v současné době však převládá vyváženější přístup. Je uznáván Tiberiův
nesporný přínos spočívající v udržení míru,
díky čemuž konsolidoval a upevnil římskou
říši, značně rozšířenou výboji za Augusta. Místo podnikání nákladných zahraničních tažení
užíval raději diplomatických prostředků a
hrozeb vojenskou silou.

Během své vlády Tiberius navázal na Augustovu konzervativní politiku zachování stávajících poměrů a stavěl na obdobných zásadách a principech, jimiž se oficiálně řídil jeho
adoptivní otec a mezi nimiž vyzdvihoval především mírnost. Všechny záležitosti konzultoval se senátory jako rovný s rovnými a
nikterak nezakročoval, pokud při hlasování
převážil názor rozporný s jeho vlastním. Tím
se stal v očích senátorů velmi populárním, což
později hraničilo až s určitým patolízalstvím a
pochlebováním z jejich strany.

Podle Wikipedie a knihy G. Krolla: Po stopách Ježíšových
(upraveno)
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OHLÉDNUTÍ

ZA

VELIKONOCEMI VE

Velikonoční jarmark na Květnou neděli

FARNOSTI

Křížová cesta na Velký pátek

Radost z šíření Kristovy lásky je trvalou radostí každého křesťana. Jedním z projevů misijního
ducha církve jsou Misijní jarmarky Papežských
misijních děl (PMD), které si již získaly stálé
místo v životě naší farnosti. Na Květnou neděli
jsme se mohli těšit nejen z pestrosti výrobků
připravených dětmi i dospělými, které zaplnily
stoly před kostelem, ale také pestrostí příchozích, jež tvoří jedno společenství. Díky tomu se
podařilo zaslat na účet PMD 7 500,- Kč a ty
budou dále působit ve světě. Pokud máte zájem se svou tvořivostí zapojit do příštích jarmarků, budete vítáni. Další stánek bychom
mohli otevřít na Staročeské pouti a pozvat tak
další naše známé a přátele. Prosíme za pomoc
a podporu v tomto směru.
K. Svobodová

Letošní Velký pátek prozářilo teplé jarní sluníčko, a tak nic nebránilo, abychom se jako
každý rok vypravili na venkovní společnou
modlitbu křížové cesty. Oproti minulým rokům
jsme se tentokrát rozhodli nejezdit na Tábor,
ale zůstat v Semilech. Původní plán výstupu na
Vartu vzal za své kvůli tamější blátivé cestě,
proto jsme po zvážení situace zvolili cestu kolem staré cihelny na Nouzov. Putovalo nás
kolem 40 a jednotlivá zastavení jsme obětovali
za naši farnost, město a lidi v něm žijící.
Díky všem za pěkné společenství a za přípravu pak zejména rodině Zahrádkových a Martinu Klodnerovi.
M. Kraus

VELIKONOČNÍ ALELUJA
Výraz aleluja pochází
z starého hebrejského výrazu halelú-jáh,
který znamená oslavujte Pána, chvalte
Pána. Tento výraz obsahuje i kratší podobu
Božího jména (yh, „jáh“). Latinská podoba
tohoto termínu zní alleluia. Z ní pak vznikla
podoba česká aleluja.

se v různých obměnách vyskytuje primárně
ve starozákonních žalmech. Následně jej převzala i novozákonní křesťanská církev.

Již dva tisíce let jsou Velikonoce ústředním
svátkem církevního roku. Celých 50 dní po
Velikonocích a každou neděli v roce slaví
křesťané vzkříšení Ježíše Krista a radují se
z toho, že skrze vzkříšení máme podíl na naplněném životě Krista i my. Výrazem této radosti jsou rozmanité zpěvy Aleluja...

Zpívejme Aleluja, i když jsme plni starostí

V katolické církvi je výraz aleluja charakteristický především pro velikonoční dobu. Proto se v postním předvelikonočním období
nepoužívá vůbec, aby pak v plné síle mohl
slavnostně zaznít na vigilii o Bílé sobotě, kdy
církev chválí Boha za vzkříšení Krista.

Zpívejme Aleluja zde na zemi, kde jsme ještě plni starostí, abychom je jednou mohli zpívat „tam“ v jistotě…
Zpívejme Aleluja dnes ne proto, abychom
se radovali z klidu, ale abychom našli v trápení útěchu.

Výraz aleluja

Tak jako zpívali poutníci: „Zpívej, ale kráčej
dál! Zpěvem se těš v nouzi, nebuď rozmrzelý!
Zpívej a kráčej dál!“
(Sv. Augustin)

Výraz aleluja pochází z starého hebrejského
výrazu halelú-jáh, který znamená oslavujte
Pána, chvalte Pána. Tento výraz obsahuje i
kratší podobu Božího jména (yh, „jáh“). Latinská podoba tohoto termínu zní alleluia. Z ní
pak vznikla podoba česká aleluja. Tento výraz

Haleluja! Spasení, sláva i moc patří našemu
Bohu!
(Zj 19,1)
www.pastorace.cz
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