HOSPODAŘENÍ
Sbírky
4. 3. (na opravu fary)
11. 3.
18. 3. (na pojištění diecéze)
25. 3.
30. 3. (na Svatou zemi)
Příjmy – jiné
Pojistné plnění na škody po vichřici

FARNOSTI

– BŘEZEN 2018

Výdaje
Zálohy – elektřina (ČEZ)
Zálohy – plyn (Innogy)
Zálohy – voda
Poplatky
Nákup dom. potřeb a úklid. prostředků
Nákup květin
Náplně do tiskárny
Nákup svíček a paškálů

1 750,1 899,1 980,3 669,600,14 310,-

4 360,3 710,790,289,1 126,3 240,1 597,2 943,-

AKTUÁLNÍ INFORMACE

HŘIVNA

Informační čtrnáctideník
ŘK farnosti Semily
Číslo 9
22. 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 23. 4. – 6. 5. 2018
23. 4. Po Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
KA
18.00 za zdraví a Boží požehnání pro Vojtěcha Karlíka

Amoris: Mluvme o rodině! Buďme rodinou!
Srdečně zveme na další farní setkání nad tématem rodiny, kde se společně budeme věnovat
apoštolské exhortaci papeže Františka Amoris laetitia (Radost z lásky).

24. 4. Út

KA

25. 4. St

Druhé setkání se uskuteční ve čtvrtek 3. 5. 2018 ve 20.00 h v sále fary v Semilech. Bude zaměřeno na téma Křesťanská vize rodiny a provedou nás jím manželé Maruška a Václav Zahrádkovi.

Svátek sv. Marka, evangelisty
KA
08.00 za uzdravení, dary Ducha sv. a Boží požehnání pro rodiče a prarodiče

26. 4. Čt

KA

08.00

za †† z rodin Fabiánkových a Kociánových

27. 4. Pá KA

18.00

za † Jaroslava Tichého a jeho sestru

28. 4. So

13.30
18.00

za farníky
za nalezení pravé víry pro Jindřišku a Václava

„Katolická vize má podporovat a povznášet lidskou schopnost objevovat smysl života uprostřed Boží lásky.
Takové chápání posiluje lidskou důstojnost jedince a utvrzuje ho ve vztahu k Bohu i k druhým lidem “

DD
KA

18.00

za † Miroslava Hrdinu a manželku

29. 4. Ne 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
sbírka na ozvučení kostela
KO
08.30 za †† Milicu Karmáškovou a rodiče a za † Jiřího Jandu

RODINNÁ

MODLITBA ZA

SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN

V ROCE

2018

Ježíši, tvém Synu, a v Duchu tvé lásky tvoříme

Rozmnožuj naši víru, posiluj naši naději, uchovej

jednu rodinu. Zahrň nás požehnáním radosti

nás v bezpečí své lásky a dej, ať jsme ti stále

z lásky.

vděční za dar života, který společně sdílíme.

Dej, ať jsme trpěliví a vlídní, milí a velkorysí a

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

ujímáme se těch, kdo jsou v nouzi. Pomáhej

Maria, matko a průvodkyně, oroduj za nás. Sva-

nám žít tvé odpuštění a pokoj.

tý Josefe, otče a ochránce, oroduj za nás. Svatí

Svou láskyplnou péčí ochraňuj všechny rodiny,
zvláště ty, za které nyní prosíme:
(po chvíli ticha můžeme zmínit vlastní rodinné příslušníky i další lidi).

Jáchyme a Anno, orodujte za nás. Svatí Ludvíku
a Zelie Martinovi, orodujte za nás.
*****

Hřivna – informační čtrnáctideník vydává ŘK farnost Semily pro vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto čísla: 19. dubna 2018. Uzávěrka následujícího čísla: 3. května 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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30. 4. Po –

–

–

–

–

1. 5. Út

–

2. 5. St

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
KA
08.00 za † Ivana Báleše

3. 5. Čt

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
KA
08.00 za †† Vincenta a Ludmilu

(Mše sv. v Bozkově v 10.00 – autobus z Kom. náměstí v 9.30 h)

4. 5. Pá KO

18.00

za ctitele Božského Srdce Ježíšova

5. 5. So

13.30
18.00

za farníky
za † Cecilii Novotnou a živé z rodiny dcery a vnoučat

DD
KO

6. 5. Ne 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
KO
08.30 za † Viktorii Cermanovou a celou rodinu

od 16.30 v KO svátost smíření

sbírka na opravu fary

V měsíci květnu následuje po každé večerní mši svaté májová pobožnost.

HERODES ANTIPAS
9. díl seriálu o historických osobnostech v Písmu.

Když to Herodes uslyšel, řekl: „To vstal
Jan, kterého jsem dal stít.“
(Mk 6,16)
Herodes Antipas byl nejmladším synem
Heroda Velikého. Vládl od roku 4 př. Kr. jako
tetrarcha v Galileji a Pereji. Označení tetrarcha znamená, že mu okupační římskou mocí
byla svěřena vláda nad čtvrtinou daného území, podle osvědčené zásady rozděl a panuj.
Vlastní jméno Antipas se v Písmu nevyskytuje; novozákonní autoři používají pouze jméno
Herodes, které přijali synové Heroda Velikého
jako jméno dynastické.
Z Herodových synů se Antipas podobal vládychtivostí a nádherymilovností svému otci
nejvíc, ale neměl jeho činorodého a podnikavého ducha. Byl pravděpodobně vychován
v Římě, a když nastoupil vládu, bylo mu asi 17
let. Stejně jako jeho otec snažil se i Antipas
získat si lichotkami přízeň císaře. Tak např.
znovu vybudoval Bétharamathu v Pereji, a
nazval ji po císařově manželce Livias. Přesto
se tetrarcha žádné zvláštní Augustově přízni
netěšil. Zato mu byl velmi nakloněn jeho nástupce Tiberius. V letech 17–20 po Kr. založil
Herodes Antipas na západním břehu Genezaretského jezera nové město, které se stalo
jeho rezidencí. Pojmenoval je po svém císařském příznivci Tiberias. Poněvadž však jeho
část byla postavena na bývalém hřbitově, byl
vstup do města pravověrnému židovi zakázán. Antipas proto musel většinu obyvatel do
nového města přestěhovat násilím. Bylo mezi
nimi i mnoho žebráků, kterým byly přiděleny
domy a pozemky. Pravděpodobně na tuto
situaci naráží Ježíš ve svém podobenství o
hostech pozvaných na svatební hostinu (Lk
14,15–24).

6,18). Herodes totiž našel silné zalíbení
v Herodiadě, manželce svého nevlastního
bratra, a nabídl jí sňatek. Herodias souhlasila
a za Heroda se provdala, který si tím ale nadělal řadu problémů do budoucna. Jednak si
proti sobě popudil mocného krále Petry Areta
IV., otce Herodovy předchozí ženy, jednak
vzniklá situace byla těžkým proviněním proti
židovskému zákonu. Po Janově kritice dal
Herodes na nátlak své manželky nepohodlného mravokárce zatknout a později i popravit.
Stalo se tak nejspíše v r. 29 v pohraniční pevnosti Machairús, kde Herodes Antipas prodléval, očekávaje válku se svým rozzlobeným
tchánem Aretem IV., jehož dceru zapudil.

Máme před sebou vzor Josefa dělníka,
s nímž spolupracoval nějaký čas i Ježíš, a společně tak posvětili dělnou práci denní i řemeslnou. Josef se staral o hmotné potřeby svaté
Rodiny a byl pomocníkem širšímu společenství, v němž žil.

Zprávu o krátkém setkání Heroda Antipy
s Ježíšem v den jeho soudu podává Lukáš,
přičemž dodává, že v tento den se Herodes a
Pilát spřátelili (Lk 23,8–12). To nepřátelství
souvisí zřejmě s prokurátorovým brutálním
postupem vůči Herodovým poddaným o posledních Velikonocích v Jeruzalémě, což pociťoval Herodes jako urážku své autority.

V tom smyslu Církev předkládá v breviářovém čtení úsek z
pastorální konstituce II. vatikánského sněmu Radost a naděje a my se zamysleme nad
jeho následující částí:

Herodes Antipas vládl v Galileji 43 let. Za
svou špatnou pověst i za svůj konečný osud
vděčil do značné míry ctižádosti své nové ženy Herodiady. Tento sňatek vyvolal nepřátelství s králem Aretem IV., které v r. 36 přerostlo v otevřenou válku, v níž utrpěl Herodes
zdrcující porážku. Šel poté žebrat o pomoc
k svému zastánci císaři Tiberiovi. Ten však
krátce nato zemřel. Přízeň nového císaře Caliguly však získal Herodes Agrippa, bratr Herodiady a císařův blízký přítel a důvěrník. Caligula poslal Heroda Antipu v r. 39 do vyhnanství,
kde zemřel. Jeho ženu a sestru svého přítele
však chtěl ušetřit; Herodias ale jeho nabídku
hrdě odmítla a následovala svého muže do
vyhnanství též. Správu území Heroda Antipy
převzal Herodes Agrippa jako nový důkaz
císařovy přízně.

Evangelia nám podávají zprávu, že Jan Křtitel se dostal do křížku s Herodem Antipou za
kritiku tetrarchova cizoložství: „Není dovoleno, abys měl manželku svého bratra!“ (Mk

Podle Wikipedie a knihy G. Krolla: Po stopách Ježíšových (upraveno)
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SV. JOSEF, DĚLNÍK (1. KVĚTEN)
velikosti Boží a plodem jeho nevýslovného
rozhodnutí.
Čím více však roste moc lidí, tím více se rozšiřuje odpovědnost jak jednotlivců, tak kolektivů. Z toho je patrné, že křesťanské poselství
neodvrací lidi od budování světa, ani je nedohání k zanedbávání blaha svých bližních, ale
spíše je k tomu zavazuje povinností ještě přísnější.“ (GS 34)

Josef, snoubenec Panny Marie a tesař, stal
se ochráncem všech pracujících i jejich rodin,
což potvrdil Pius XI. v roce 1937 a od r. 1955
má svůj zvláštní svátek jako Dělník s připomínkou potřeby uskutečňování míru ve společnosti. Tento den se tak stal svátkem křesťanských ideálů velké rodiny pracujících,
v němž Církev chce zdůraznit důležitost práce
pro život časný i věčný.

Stvořitel dal člověku práci za nástroj lásky,
se kterým se má podílet na jeho díle, sebe i
svět zdokonalovat a vytvářet přátelské vztahy
ke svým bližním. Josef, opora sv. Rodiny, se
dovedl vždy dokonale podřídit Božímu vedení
a pevně důvěřoval v Boží prozřetelnost. Svým
životem ukazuje moudrost,
která učí, že silou k překonávání
překážek je spojení s Kristem,
modlitba.
Pro moudrost, s níž Josef vedl
svatou Rodinu a pro ni pracoval, byl mu svěřen svět práce,
především masy dělníků v továrnách a v podnicích, které
jsou tak ohroženy ve své víře,
aby je přivedl zpět k Bohu a
k Církvi. V této souvislosti Pius
XI. napsal v encyklice z března
1937 o významu postavení činnosti církve pod ochranu sv. Josefa:

„Lidská individuální i kolektivní činnost... je ve shodě s Božím
záměrem.
Člověk stvořený k obrazu Božímu dostal příkaz podmanit si
zemi se vším, co je na ní, a spravovat svět spravedlivě a svatě, s
uznáním Boha, Stvořitele všeho,
sám sebe i celý vesmír přivést k němu, aby tak
podřízením všech věcí člověku bylo velebeno
jméno Boží na celé zemi.

„On patří do stavu dělníků a musel snášet
tíži chudoby pro sebe a pro svatou Rodinu,
jejíž byl pečlivou a láskyplnou hlavou. Jemu
bylo svěřeno božské Dítě, když na ně poslal
Herodes úkladné vrahy. Svým životem a věrným plněním každodenních povinností zanechal příklad všem, kteří si musí vydělávat na
chléb prací svých rukou. Právem byl nazván
spravedlivý, neboť je živým příkladem křesťanské spravedlnosti, která má vládnout
v sociálním životě.“

To se též týká obvyklých každodenních prací. Neboť mužové a ženy, kteří vydělávají na
živobytí sobě i rodině a svou činnost konají
jako vhodnou službu společnosti, mohou být
právem přesvědčeni, že svou prací pokračují
v díle Stvořitele, jsou na prospěch svým bratřím a svým osobním přičiněním přispívají
k uskutečnění Božího plánu v dějinách. Vítězství lidstva dosažená prací jsou znamením

Podle J. Chlumského, catholica.cz
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