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Synoda o mladých lidech
Ve středu 3. října byla ve Vatikánu zahájena Synoda o mladých lidech, která potrvá až
do 28. října. Svolal ji papež František, aby nacházela nové odpovědi na otázky týkající
se pastorační péče o mladé lidi. Naši zemi na synodě zastupuje plzeňský biskup Mons.
Tomáš Holub.
Modlitba papeže Františka za Synodu o mladých lidech:
Pane Ježíši,
církev kráčející k Synodě
obrací svůj pohled na všechny mladé lidi světa.
Prosíme tě, aby s odvahou vzali svůj život do vlastních rukou,
zaměřovali se na krásnější a hlubší věci
a vždy si uchovali svobodné srdce.
Dej, ať s pomocí moudrých a velkorysých průvodců
dokáží odpovídat na volání,
kterým se ke každému z nich obracíš,
naplní své životní poslání a dosáhnou štěstí.
Udržuj jejich srdce otevřená velkým snům
a učiň je vnímavými pro dobro bratří a sester.
Tak, jako tvůj milovaný učedník,
ať jsou i oni přítomni pod křížem,
aby tvou Matku přijali jako tvůj dar.
Kéž jsou svědky tvého zmrtvýchvstání,
poznávají tebe živého po svém boku
a s radostí hlásají, že jsi Pán.
Amen.

HŘIVNA

Informační čtrnáctideník
ŘK farnosti Semily
Číslo 21
7. října 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 8. 10. – 21. 10. 2018
8. 10. Po –

–

–

9. 10. Út

KA
KK

08.00
16.30

za + sestru Marii Fuksovou
mše sv. pro děti

10. 10. St

KA

08.00

za Boží požehnání, pomoc a ochranu pro Jiřího

11. 10. Čt

KA

08.00

za † P. Stanislava Fógla, † P. Františka Duška a P. Josefa Kráma

12. 10. Pá KO

18.00

za Boží požehnání a ochranu pro Jiřího

13. 10. So

13.30
18.00

za farníky
za urovnání vztahů v širší rodině

DD
KO

14. 10. Ne 28. neděle v mezidobí
KO
08.30 za † Emilii Honegrovou a rodiče
15. 10. Po Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
–
–
–

Misijní neděle 21. 10. 2018 ve farnosti

16. 10. Út

KO

Neděle 21. října bude již tradičně patřit misijní tématice. Každý farník bude mít možnost několika způsoby přispět na misijní činnost církve:

17. 10. St

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
KA
08.00 ke cti sv. Judy Tadeáše

18. 10. Čt

Svátek sv. Lukáše, evangelisty
KA
08.00 ke cti Panny Marie a za uzdravení

1) Finančně – kostelní sbírka tuto neděli je určena na misie. Po mši svaté bude opět
možnost zakoupit před kostelem výrobky či podzimní potraviny v rámci Misijního
jarmarku®, jehož výtěžek bude též odeslán na Papežská misijní díla.
2) Svýma rukama – každý může přispět svým výrobkem či potravinou do Misijního
jarmarku® – ať mají ostatní co kupovat :-)
3) Modlitbou – modliteb za misie není nikdy dost. Navíc v sobotu před misijní nedělí
ve 21.00 h se jako každý rok můžete přidat k aktivitě Misijní most modlitby®.
Hřivna – informační čtrnáctideník vydává ŘK farnost Semily pro vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto čísla: 4. října 2018. Uzávěrka následujícího čísla: 18. října 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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18.00

za †† rodiče Kociánovy

19. 10. Pá KO

18.00

za † Milku Hričovou

20. 10. So

13.30
18.00

za farníky
za †† rodiče Fabiánkovy, dceru a dva syny

DD
KO

21. 10. Ne 29. neděle v mezidobí (misijní)
KO
08.30 za † Bohumilu Bažantovou
CH
15.00 na úmysl

sbírka na misie

ARTAXERXÉS I.

ZE VZÁJEMNÉ LÁSKY

že jednání o míru přišla vhod oběma. R. 448
př. Kr. obě strany nepřátelství ukončily za
přesně stanovených podmínek – Řekové
uznali perskou nadvládu nad Egyptem a Kyprem a Peršané se zavázali, že celou oblast
Egejského moře nechají pod kontrolou řeckých námořních sil.

21. díl seriálu o historických osobnostech v Písmu.

Já, král Artaxerxés, jsem vydal rozkaz pro
všechny strážce pokladu v Zaeufratí: Všechno, oč vás požádá kněz Ezdráš, znalec zákona Boha nebes, ať je svědomitě vykonáno.
(Ezd 7,21)
V minulém díle jsme si představili perského
velkokrále Dareia I., po jehož smrti se ujal
vlády nad perskou říší jeho syn Xerxés I. (na
jeho osobě je založen děj slavné opery G. F.
Händela Xerxes), za jehož vlády pokračovaly
vleklé řecko-perské války. O Xerxovi se zmiňuje pouze jednou biblická kniha Ezdráš (Ezd
4,6).

Artaxerxés I. je několikrát zmíněn ve starozákonních knihách Ezdráš a Nehemjáš. Ezdráš
byl židovský kněz a písař, vysoký úředník na
dvoře perského velkokrále Artaxerxa I., kterým byl pověřen organizovat návrat Židů do
jejich domoviny po babylónském zajetí.
S velkými pravomocemi od krále odešel do
Jeruzaléma a řídil obnovu židovského náboženského života a chrámového kultu.

Nás však bude více zajímat osoba Xerxova
následníka, kterým se stal jeho syn Artaxerxés
I. Ten se dostal na trůn r. 465 po palácovém
převratu, při němž byl zavražděn jak král Xerxés I., tak jeho nejstarší syn
Dareios a další možní nástupci.

Nehemjáš byl číšníkem perského krále Artaxerxa I., kterého sám požádal, aby se mohl
vrátit do Jeruzaléma a zorganizovat obnovu města. Král
jeho žádosti vyhověl a Nehemjáš začal organizovat
stavbu jeruzalémských městských hradeb. Během stavby
jsou Židé terčem útoku okolních národů, avšak za velkého úsilí mužů i žen, kteří
všichni pracují s meči po boku, se stavbu podaří dokončit. S těmito starobylými událostmi souvisí tradice povinné vojenské služby žen v izraelské armádě dodnes.

Podobně jako jeho předchůdci, musel i Artaxerxés
zpočátku upevnit svoji vládu
nad rozlehlým perským impériem. Již r. 463 př. Kr. propuklo povstání v Baktrii
(dnešní severní Afghánistán)
a brzy nato i v Egyptě. Do
egyptské anabáze se navíc
začali vměšovat Řekové. Artaxerxovi trvalo celých 10 let,
než se mu podařilo obě povstání potlačit a obnovit perskou nadvládu.

Král Artaxerxes zemřel v metropoli Súsy roku 424 př. Kr.
Artaxerxova hrobka v Nakš-e Rustamu nejspíše přirozenou smrtí.
Nicméně nadále pokračo(Stachr, dnešní Írán) Mezi jeho syny vypukl návala řecko-perská válka, ktesledně bratrovražedný boj o nástupnictví, z
rá se vlekla již od r. 499 př. Kr. Nasazení vojsk něhož vítězně vzešel nevlastní syn Óchos,
a zejména námořních sil na obou stranách který perské říši vládl pod jménem Dareios II.
bylo enormní, ztráty obrovské a po 50 letech v letech 424–404 př. Kr.
válčení byly již obě strany natolik vyčerpány,

Redakčně zpracováno podle Wikipedie
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která sestupuje od rodičů k dětem ve všech
formách iniciativy, usměrňování, velkomyslnosti a podnětů. A naopak je vytvářen z lásky,
která vystupuje od dětí k rodičům ve formě
úcty, důvěry, obdivu, hrdosti, radosti. Tato
výměna se přirozeně stupňuje. Čím více lásky
sestupuje od rodičů k dětem, tím víc lásky
k rodičům se probouzí v dětech. Čím víc děti
milují rodiče, tím víc rodiče milují děti. Je to
nepřetržitý koloběh, růst bez konce, který
nám umožňuje pochopit, že dosažením určité
hranice se tento duch stává osobou, bytostí
rozdílnou od osob, z jejichž popudu vznikla.

Máme-li aspoň poněkud pochopit, co je to
Duch Boží, uvědomme si, co je v rodině nejjemnějšího a nejživějšího. Je to rodinný duch.
Rodina bez ducha není pravá rodina. Ale ve
všech rodinách, kde tento rodinný duch existuje, je onen duch něčím skutečnějším a živějším než jednotlivý člen rodiny. Ti jsou jím poznamenáni, jím vykováni, a ať jsou individuální rozdíly mezi členy rodiny jakékoliv, cítíme
jeho přítomnost všude, kde je třeba jen jediný
člen této rodiny. Stačí, abychom jednoho člena takové rodiny někde potkali, a jistě si řekneme: „To je jeden z nich.“ Duch (spiritus)
rodiny, jehož existenci jsme poznali, je nedefinovatelný. „Nikdo neví odkud vane“, v čem
záleží, ale je tak skutečný, že všichni, kdo se
s ním seznámili, pozorují ho při tisíci příležitostech, kdy ostatní nevidí nic.

Ze vzájemné lásky většího počtu lidí vytryskla nová skutečnost. Shrnuje je a převyšuje,
shromažďuje je a vyhání, sdružuje je a posiluje jejich vlastní osobnosti. Díky ostatním je
každý víc sám sebou, dostává se mu přírůstku
osobní existence.

Tento duch často převyšuje svojí hodnotou
a intenzitou individualitu lidí, kteří jsou jeho
nositeli. Ti všichni jsou povzneseni, obohaceni, charakterizováni tím, že patří k této rodině.

A to je nejlepší představa, kterou je možno
si učinit o Božím Duchu. On je láska a výměna
mezi Otcem a Synem. Otec se obrací k Synovi
a Syn k Otci, a s tak mohutnou silou a radostí,
že z toho tryská další osoba.

A jaký je tento duch? Je to duch lásky, utvářený radostnou, vynalézavou a tvůrčí láskou,

ZVLÁŠTNÍ ÚMYSL

Louis Evely: Krédo

MODLITBY PAPEŽE

FRANTIŠKA NA

ŘÍJEN

pomůže, abychom pod Ježíšovým křížem setrvali. Proto papež dále žádá, abychom po každé
modlitbě růžence připojili také nejstarší mariánskou modlitbu Pod ochranu tvou a modlitbu
Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji, na
ochranu před útoky démona. Archanděl Michael
je totiž knížetem nebeského vojska a ochráncem
církve.

Svatý otec František vyzývá věřící na celém
světě, aby se během měsíce říjen modlili na
zvláštní úmysl, totiž za jednotu církve proti ďáblu, rozdělujícímu křesťanské společenství.
Papež František v listě adresovaném Božímu
lidu z 20. srpna 2018 napsal, že trpí-li jeden, trpí
všichni. Když v důsledku individuálních selhání
v církvi zakoušíme bezútěšnost, prospěje nám,
budeme-li se úpěnlivěji modlit spolu s Marií a
snažit se růst v lásce a věrnosti církvi. Proto
Svatý otec vybízí všechny věřící k intenzivnější –
osobní i společné – modlitbě během měsíce
října, a to každodenní modlitbou růžence. Víme,
že Panna Maria zůstala stát pod křížem, když
apoštolové – až na jednoho – utekli. Ona nám

Touto výzvou Svatý otec žádá věřící celého
světa o modlitbu, aby Svatá Matka Boží chránila
svým pláštěm církev před útoky zlého, velkého
žalobníka, a zároveň vedla církev k uvědomění si
vin, pochybení a zneužití, spáchaných
v přítomnosti i minulosti, a k neprodlenému
nasazení se za to, aby nepřevážilo zlo.
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