AKTUÁLNÍ INFORMACE
Farní pouť ke sv. Zdislavě
Přijměte pozvání na poutní výlet do Jablonného
v Podještědí do baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy
v úterý 8. 5. 2018. Odjezd autobusem ze Semil z Komenského náměstí v 8.00 h.
V 10.00 h mše sv. v bazilice, dále prohlídka baziliky,
návštěva hrobu sv. Zdislavy, procházka k nedaleké
studánce a k hradu Lemberk.
Jídlo na celý den si vezměte s sebou, včetně buřtů a pečiva – opékání na farní zahradě. Návrat do Semil ve večerních hodinách.

Amoris: Mluvme o rodině! Buďme rodinou!
Srdečně zveme na třetí farní setkání nad tématem rodiny, kde se společně věnujeme promýšlení
apoštolské exhortace papeže Františka Amoris laetitia (Radost z lásky).
Setkání se uskuteční ve čtvrtek 17. 5. 2018 ve 20.00 h v sále fary v Semilech. Bude zaměřeno
na téma Boží sen o lásce a provedou nás jím manželé Klára a Ondřej Svobodovi.

Pozvání do Železného Brodu
V předvečer svatojanské pouti v pátek 18. 5. 2018 od 18.15 h zveme na přednášku a
následnou besedu s prezidentem ČKA prof. Tomášem Halíkem na téma
„Populismus – nemoc naší doby“. Akce se koná v KC Kino v Železném Brodě.
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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 7. 5. – 20. 5. 2018
7. 5. Po –

–

–

8. 5. Út

KO

18.00

na úmysl

9. 5. St

KA

08.00

za † Miloše Novotného

10. 5. Čt

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
KO
18.00 za živé a †† z rodů a duše v očistci

11. 5. Pá KO

18.00

za †† manžele Gecelovské

12. 5. So

13.30
18.00

za farníky
za zdraví a Boží pomoc pro rodinu Jozefa Balušíka

DD
KO

13. 5. Ne 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
sbírka na TV NOE
KO
08.30 za † Marii Luksovou, manžela, rodiče a celý rod, a za † Ferdinanda
a Márii Kafríkovy
14. 5. Po Svátek sv. Matěje, apoštola
KO
18.00 za zdraví, Boží požehnání a sílu Ducha sv. pro redaktora Hřivny

Následující den v sobotu 19. 5. 2018 bude Mons. Tomáš Halík od
11.00 h celebrovat poutní mši svatou v kostelíčku sv. Jana Nepomuckého na Poušti nad Železným Brodem. Zazní Missa Deo gratias
Bohuslava Lédla v podání kostelíčkového sboru.

15. 5. Út

KO

16. 5. St

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
KA
08.00 za †† děkany P. Kostku a P. Kováčika

Po bohoslužbě jste zváni k občerstvení a k nákupu tradičních pouťových rukodělných výrobků. Od skautů budou připraveny hry a atrakce
pro děti a mládež. Od 13.30 h zahrají „Matičky“ ze Semil nejmenším
dětem loutkovou pohádku. Od 14.30 h bude v prostorách kostelíčku
v rámci vernisáže výstavy akad. malířky Jany Kasalové ml. benefiční koncert.

17. 5. Čt

KA

08.00

za †† Milana a Helenu Smataníkovy

18. 5. Pá KO

18.00

za Boží pomoc a ochranu pro Míšu, Vojtu a Petru

19. 5. So

13.30
18.00

za farníky
za rodinu Petra a Jarmily

Každý krojovaný poutník bude obzvlášť vítán!
Hřivna – informační čtrnáctideník vydává ŘK farnost Semily pro vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto čísla: 3. května 2018. Uzávěrka následujícího čísla: 17. 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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DD
KO

18.00

za † Jozefa a Olgu Balušíkovy

20. 5. Ne Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
KO
08.30 za † Milenu Plachtovou a rodiče
CH
15.00 na úmysl
V měsíci květnu následuje po každé večerní mši svaté májová pobožnost.

HERODES AGRIPPA I.
pronásledování prvních křesťanů. Je to však
rozpor jen zdánlivý: Agrippa I. byl pravověrný
Žid, který se snažil prosadit více nezávislosti
pro svoji zemi. Aby se svým souvěrcům zalíbil,
nechal o Velikonocích r. 44 popravit hlavu
jeruzalémské církevní obce – apoštola Jakuba
a uvěznil i apoštola Petra. Jak dobře víme
z Písma, první křesťané byli
stejně jako jejich Mistr židovskými elitami pronásledováni
a čin krále Agrippy I. proto
zcela jistě vyvolal u Židů příznivý ohlas.

10. díl seriálu o historických osobnostech v Písmu.

V té době král Herodes krutě zasáhl proti
některým bratřím.
(Sk 12,1)
V tomto díle našeho seriálu si představíme
dalšího člena herodovské dynastie, s kterým
se můžeme setkat ve 12. kapitole Skutků
apoštolů. Je jím Agrippa I., který je v uvedené
knize Písma svatého nazýván
prostě také jako Herodes, což
nám samozřejmě poněkud
znesnadňuje orientaci.

Agrippa I. byl judský král,
který se na výsluní moci doKrál měl nejspíš se svým úzestal r. 37 s nástupem římskémím rozsáhlé plány. Brzy zaho císaře Caliguly, jehož byl
počal s rozšiřováním severníblízkým přítelem. Narodil se
ho Jeruzaléma, kde se jal buv roce 10 př. Kr. jako Marcus
dovat silnou třetí městskou
Julius Agrippa. Jeho otcem byl
hradbu, což mu však Římané
Aristobulos, syn Heroda Velizáhy zatrhli. Ačkoliv se totiž
kého a jeho ženy Mariammé.
král těšil jejich značné přízni,
Aristobula nechal Herodes
ve vojenských záležitostech
Veliký popravit v r. 7 př. Kr. a
nikomu netrpěli žádné výsady,
malého Agrippu poslal na
Říše Heroda Agrippy I.
obzvlášť u nespolehlivých Židů
vychování
do
Říma
(tato jejich opatrnost se měla
k císařskému dvoru. Ten se zprvu těšil přízni
ukázat
jako
oprávněná
o necelých 30 let pozcísaře Tiberia, později však ztratil jeho důvěru
pro své styky s mladým Caligulou a byl uvržen ději).
Všechny další záměry však překazila králi
do vězení. Po Tiberiově smrti ho nejprve císař
předčasná
smrt v r. 44. Skutky apoštolů ji
Caligula ustanovil králem nad Zajordáním
popisují
barvitě:
„A tu jej postihl anděl Páně
(Batanea, Trachonitida), záhy pak i nad úděza
to,
že
si
přivlastnil
čest patřící jen Bohu:
lem jeho zapuzeného strýce Heroda Antipy –
stal se tetrarchou (Galiea a Peraea). Po násil- zemřel rozežrán červy“ (Sk 12,23). Historici
né smrti císaře Caliguly v r. 41 se podle histo- dokládají, že po Velikonocích toho roku, kdy
rických pramenů Agrippa včas postavil na dal popravit apoštola Jakuba, odcestoval do
správnou stranu a dokonce sehrál určitou roli Césareje, kde se tehdy konaly hry ke cti císaře
při nástupu císaře Claudia, který mu záhy Claudia. Během těchto her utrpěl nejspíše
přiřkl vládu prakticky nad celým územím srdeční záchvat a krátce nato zemřel.
Heroda Velikého. Od té doby mohl být tituloZanechal po sobě čtyři potomky – syna Agván jako judský král.
rippu, jenž později vládl jako Herodes Agrippa
Historické prameny popisují jeho vládu jako II., a dcery Bereniké, Mariammé a Drusilu.
Podle Wikipedie a knihy G. Krolla: Po stopách Ježíšomírnou, v čemž se odlišují od svědectví Písma,
kde Lukáš ve Skutcích apoštolů popisuje kruté vých (upraveno)
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LETNIČNÍ RITUÁLY
umožňuje Duch Boží. Tak by mělo smysl vydat
se o Letnicích hledat prameny, pozorovat, jak
pramen nepřetržitě vyvěrá. To je symbol pramenu, který v nás proudí, pro pramen v nás,
který je nevyčerpatelný, protože je božský.
Nebo by bylo dobrým zvykem posadit se u
potoka nebo u řeky a jen tak pozorovat vodu,
jak plyne stále dál. Tak bychom mohli vytušit,
že i v nás znovu proudí život, když Duch svatý
rozproudí všechno strnulé, když zase zúrodní
to vyschlé a zatvrdlé.

Přestože jsou Letnice pro naši cestu k člověčenství a k novému soužití tak významné,
nevíme dost dobře, co si s nimi počít. Možná
je to i tím, že církev pro ně nevytvořila žádné
zvláštní rituály. Vánoce a Velikonoce se hluboce vtiskly do lidských duší, protože půlnoční mši či slavnost vzkříšení provázejí působivé
rituály. Mnozí vnímají svatodušní bohoslužby
jako jakékoli jiné, a proto by bylo důležité
rozhlédnout se po starých letničních rituálech
a převést je do naší doby, aby se tajemství
tohoto svátku mohlo hlouběji vtisknout do
lidské duše.

Skrze Ducha Božího byla stvořena Země:
ten proniká celým stvořením. Při procházce
přírodou si představíme, že Duch, který nám
proudí vstříc v každém stromu a v každé květině, protéká i v nás, že síla života, se kterou
se všude setkáváme právě o Letnicích, je i
v nás. Nebo se úmyslně postavíme do větru a
vnímáme jej. Pak vytušíme, že nás Duch svatý
něžně hladí nebo že skrze nás opravdu vane a
vyfouká z nás všechno zaprášené. Nebo se
postavíme do slunce a necháme proniknout
do celého těla teplo božské lásky, která do
nás proudí v Duchu svatém. Potom skutečně
pocítíme, že se nás dotkla Boží láska, která
byla v Duchu svatém vylita do našich srdcí,
jak píše Pavel v listu Římanům (Řím 5,5).

Svatodušní bohoslužby charakterizují červená liturgická roucha: poukazují na žár, který
by v nás chtěl roznítit Duch svatý. O Letnicích
bychom se měli s tímto vnitřním ohněm setkat. V mnoha oblastech se slaví svatodušní
vycházkou nebo se na jaře slavnostně vyhání
dobytek na horské pastviny. Oba zvyky ukazují, že o Letnicích to člověka táhne do přírody,
že je do liturgické slavnosti tohoto svátku
zapojena krása stvoření. Určitě by se mohlo
stát dobrým svatodušním rituálem společné
putování do rozkvétající přírody, kde bychom
žasli nad její krásou. Mnoho zvyků je o Letnicích spojeno také s vodou. Duch svatý je pramen, který v nás tryská. Pramen byl odjakživa
prasymbolem obnovení života, které nám

ZPRÁVY

Z

Podle knihy A. Grüna: Tajemství velikonoční radosti

MISIJNÍHO KLUBKA VESELÁ SPOLEČNOST
dem. Spolu s dětmi z různých míst České republiky se zapojili do bohatého programu, ve
kterém bylo místo pro představování, zpívání
a tancování, tvoření, ale také výlety do hor,
divadla a společné modlitby. Do Semil přivážíme nejen krásné zážitky a inspiraci, ale
také vyřizujeme pozdravy z Národní kanceláře PMD spolu s díky za veškeré dary a podporu Papežských misijních děl každého z vás
ze semilské farnosti.

Horské klubání 2018
Horské klubání je Celostátní setkání zástupců Misijních klubek Papežského misijního díla
dětí a je tak příležitostí k vzájemnému sdílení,
obohacování a předávání zkušeností. Z naší
farnosti se tohoto setkání pravidelně účastníme, vždy však v jiném složení dětí i dospělých. Letošní Horské klubání proběhlo o víkendu 13.–15. dubna na Erlebachově boudě
v Krkonoších a semilské klubko tentokrát zastupovali dvě z dětí Svobodových s doprovo-

Klára A. Svobodová
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