HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – DUBEN 2018
Sbírky
1. 4. (na opravu fary)
2. 4.
8. 4.
15. 4. (na obnovu domovů uprchlíků)
22. 4.
29. 4. (na ozvučení kostela)

Výdaje
Zálohy – elektřina (ČEZ)
Zálohy – plyn (Innogy)
Zálohy – voda
Daň z nemovitosti
Poplatky
Elektronické zabezpečení kostela (Fides)
Pošta

6 111,839,2 368,3 100,2 587,2 600,-

4 360,3 710,790,3 139,322,1 307,23,-

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Hlavní pouť ke svaté Zdislavě
V sobotu 26. 5. 2018 zveme na hlavní pouť
ke svaté Zdislavě, hlavní patronce litoměřické
diecéze.

Pouť v Hejnicích
V neděli 27. 5. 2018 zveme na poutní mši
sv. ze svátku Navštívení Panny Marie do
baziliky v Hejnicích.

Program v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy:
07.00

mše sv. u oltáře sv. Zdislavy

09.00

mše sv. diecézní (biskup Mons. Jan Baxant)

11.00

mše sv. za rodiny (arcibiskup Mons. Jan
Graubner)

15.00

slavnostní nešpory před Nejsvětější Svátostí

17.00

koncert

Při mši sv. v 9.00 h premiérově zazní
„Hejnická mše“ od Marcela Foxe v doprovodu Jizerského lidu.

Amoris: Mluvme o rodině! Buďme rodinou!
Srdečně zveme na další farní setkání nad tématem rodiny, kde se společně věnujeme promýšlení apoštolské exhortace papeže Františka Amoris laetitia (Radost z lásky).
Již naše čtvrté setkání se uskuteční ve čtvrtek 31. 5. 2018 ve 20.00 h v sále fary v Semilech.
Moderovat ho budou manželé Monika a Lukáš Provazníkovi a tématem bude Manželská láska
rostoucí ke zralosti.

Dětský den ve farnosti
Srdečně zveme všechny děti v neděli 3. června 2018 po farní mši svaté na soutěže
v okolí kostela u příležitosti Dne dětí. Doporučujeme vhodné oblečení na sportovní aktivity. Program bude upřesněn.
Hřivna – informační čtrnáctideník vydává ŘK farnost Semily pro vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto čísla: 17. května 2018. Uzávěrka
následujícího čísla: 31. 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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HŘIVNA

Informační čtrnáctideník
ŘK farnosti Semily
Číslo 11
20. května 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 21. 5. – 3. 6. 2018
21. 5. Po Památka Panny Marie, Matky církve
–
–
–
22. 5. Út

KO

18.00

za živé z rodiny Kopalovy a †† rodiče Novotné

23. 5. St

KA

08.00

na úmysl

24. 5. Čt

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
–
–
–

25. 5. Pá –
26. 5. So

–

–

NOC KOSTELŮ 2018

Památka sv. Filipa Neriho, kněze
DD
13.30 za farníky
KO
18.00 za † Jana Holečka a všechny umírající

27. 5. Ne Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
první svaté přijímání
KO
08.30 za † Annu Stehlíkovou a syny Josefa a Zdeňka
28. 5. Po –

–

–

29. 5. Út

KO

18.00

za zdraví a Boží požehnání pro Darinu

30. 5. St

Svátek sv. Zdislavy, hlavní patronky diecéze
KA
08.00 za †† z rodin Čechovy a Ouhrabkovy

31. 5. Čt

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
KO
18.00 za živé a †† z rodů a duše v očistci

eucharistický průvod

1. 6. Pá Památka sv. Justina, mučedníka
od 16.30 v KO svátost smíření
KO
18.00 za dar vedení Duchem svatým pro otce rodiny
2. 6. So

DD
KO

13.30
18.00

za farníky
na poděkování Pánu Bohu

3. 6. Ne 9. neděle v mezidobí
KO
08.30 za živé a †† z rodu Matějkových

sbírka na opravu fary

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

HERODES AGRIPPA II. A BERENIKÉ
Bereniké s apoštolem Pavlem (Sk 25,23)
v Césareji Přímořské někdy v roce 59.

11. díl seriálu o historických osobnostech v Písmu.

Agrippa odpověděl Pavlovi: „Málem bys
mě přesvědčil, abych se stal křesťanem.“
(Sk 26,28)

V 60. letech se začalo zvyšovat napětí mezi
Židy a Římem, které vyvrcholilo provokacemi
římského prokurátora Gessia Flora (64–66),
což r. 66 vyústilo v otevřenou revoltu Židů
vůči Římu. Král Agrippa II. od počátku velmi
dobře věděl, že jakákoliv otevřená válka
s Římem nemůže pro židovský národ skončit
jinak než katastrofou, a proto se jí snažil za
každou cenu zabránit. To se mu však nepodařilo a v roce 66 byl z Jeruzaléma nucen uprchnout. Aby prokázal svou osobní loajalitu vůči
Římu, postavil se na stranu vojevůdce Vespasiána, který byl pověřen vyřešit situaci
v Palestině silou. Král Agrippa poskytl římským legiím posilu asi 2 000 mužů, s nimiž se
účastnil celého tažení, v němž byl dokonce
raněn. V závěrečné fázi války doprovázel Tita
a byl r. 70 svědkem dobytí Jeruzaléma a zničení Chrámu.

Tématem minulého dílu našeho seriálu byl
judský král Herodes Agrippa I., známý s Písma
tím, že nechal r. 44 popravit prvního z Ježíšových apoštolů – Jakuba Staršího. Krátce poté
však sám zemřel. Zanechal po sobě jednoho
syna a tři dcery. Syn se jmenoval také Agrippa
a v dějinách je znám jako král Herodes Agrippa II., kterého také zmiňují Skutky apoštolů v 25. a 26. kapitole.
Narodil se v roce 27 nebo 28 a podobně
jako další z herodovské dynastie byl vychováván v Římě. Proto i jeho oficiální jméno bylo
Marcus Julius Agrippa. V době smrti jeho otce
Agrippy I. mu bylo asi 17 let a císař Claudius
ho zatím ponechal v Římě a správou judské
provincie pověřil římského prokurátora.
Až roku 48 mu Claudius svěřil vládu nad
Judskem coby tetrarchovi s tím, že vykonával
dohled nad jeruzalémským chrámem s právem jmenovat jeho velekněze. V roce 53 mu
pak císař udělil titul judského krále.

Král Herodes Agrippa II. podle historických
výzkumů zemřel v exilu v Římě v roce 93 nebo
94. Potomky nezanechal a byl tak posledním
vládcem z herodovské dynastie.
Královna Bereniké, Agrippova sestra, měla
během židovské války (66–73) milostný vztah
s římským vojevůdcem Titem. Ten se po dobytí Jeruzaléma v r. 70 vrátil do Říma, zatímco
Bereniké zůstala v Palestině. Spolu se svým
bratrem přišla do Říma až r. 75, kdy Bereniké
svůj vztah s Titem obnovila a vystupovala
v podstatě jako jeho manželka, což se Římanům příliš nelíbilo, neboť jí pohrdali. Proto byl
Titus nucen, když se v roce 79 stal císařem,
v zájmu zachování své popularity vztah z Bereniké ukončit. Poté se její historická stopa
ztrácí.

O vztazích mezi římskými a židovskými příslušníky vládnoucích vrstev té doby svědčí
nejen blízký vztah herodovské dynastie k císařskému dvoru, ale i některé sňatky. Např.
Agrippova sestra Drusilla byla manželkou
římského prokurátora Antonia Felixe (srov. Sk
24,24), který dal uvěznit apoštola Pavla (Sk
24,27).
Samotný král Agrippa II. se neoženil. Fakticky vládl společně se svojí sestrou Bereniké
(nar. 28), přičemž nemůžeme s jistotou tvrdit,
že jejich vztah byl incestní, jak naznačuje židovský historik Josephus Flavius. Ostatně
zmínku o královně Bereniké najdeme rovněž
v 25. kapitole Skutků, která popisuje setkání
prokurátora Porcia Festa, krále Agrippy II. a

Téma vzájemné lásky Tita a Bereniké však
bylo od 17. století námětem celé řady uměleckých děl (romány, dramata, opery atd.).
Podle Wikipedie (redakčně zpracováno)
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NOC KOSTELŮ 2018
Noc kostelů je příležitost zažít církev tak trochu jinak. Je to událost dialogů. Kde jinde lze zažít
rozmanité formy křesťanské víry v liturgii, hudbě, architektuře, umění, setkání a rozhovorech,
které lze zakusit během jednoho večera? Církev může nabídnout mnohem víc než nedělní bohoslužby.
Jde také o dialog různých křesťanských
vyznání. Noc kostelů je vynikající příležitostí dozvědět se více o sobě navzájem, porozumět si a sdílet společné
zkušenosti.
Dveře kostelů jsou doširoka otevřené a
mohou se stát místem setkání lidí, pro
které je víra ještě vzdálena.
Přeji vám všem, aby Noc kostelů 2018
byla plná zážitků a vzájemného sdílení.
kardinál Christoph Schönborn
Vídeň

tedy hlavně (ale nejen) na vás, milé
dámy, zda byste byly ochotny v rámci
Noci kostelů vyzkoušet tento nový
způsob obdarovávání. Stačilo by opravdu málo – „koláčem“ může být buchta,
chlebíček, co rádi děláte, a co byste mohli
přinést v pátek 25. 5. 2018 na společný
stůl ke kostelu. O „prodej“ by se postaraly
děti a mládež z farnosti. A vy, kteří nepečete, nevaříte, můžete pozvat své kamarády a přátele na toto pohoštění. Na kapku medu se chytí více než na sud octa.
Nabízejme tedy dobrotu srdce s radostí.

Noc kostelů v Semilech
Milí přátelé,

Papežská misijní díla, která po řadu let
provází naši farnost, nabízí mnoho možností, jak prožívat svůj život jako dar. Misijní jarmarky® už zakořenily v našich životech a v pravidelných intervalech vydávají své plody. Děti mají zkušenost
s Misijním bonbonkem ® i Pohledem pro
misie® a také Jeden dárek navíc® se najde pod vánočním stromem v našem kostele. To všechno jsou tradiční akce PMD.
Ráda bych vám představila další ze způsobů a vybídla vás k zapojení. Jedná se o
tzv. Misijní koláč®, skrze který se nabízí
dobroty z našich kuchyň ke společnému
dobru. Finanční dary získané z této akce
opět podpoří projekty pro chudé děti ve
světě. Zatímco na Misijní jarmark® u nás
vyrábí hlavně děti se svými rodiči, „misijní
koláč“ může připravit lecjaká šikovná hospodyně ve svém domově. Obracím se

Při příležitosti Noci kostelů vás dále chci
pozvat na malou divadelní hru O stvoření
aneb jak to tenkrát bylo, kterou nacvičují
děti naší farnosti. V pátek 25. 5. ji zahrají
od 18.15 h v našem kostele, zváni jsou
nejen všechny děti, ale i dospělí. Děkujeme za vaši podporu.
z Veselé společnosti
Klára A. Svobodová
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