HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – ZÁŘÍ 2018
Sbírky
2. 9.
9. 9.
16. 9.
23. 9. (na charitu)
30. 9.

Výdaje
Zálohy – elektřina (ČEZ)
Zálohy – plyn (Innogy)
Zálohy – voda
Poplatky
Odklizení spadlého stromu

2 375,3 398,2 934,3 070,2 824,-

4 440,3 710,790,294,1 452,-

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Modlitba za zemřelé ve farnosti

SVÁTOST SMÍŘENÍ
V den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé (pátek 30. 10. (Út) 15.00 – 17.30 fara
2. 11.) od 17.30 h se budeme na koštofranském hřbitově 31. 10. (St) 15.00 – 17.30 fara
2. 11. (Pá) 17.00 – 18.00 KK
modlit za naše zemřelé.
Jména zemřelých, za které se budeme modlit, přinášejte prosím na označené místo
v děkanském kostele (do neděle 28. října, pak osobně panu děkanovi).

Získání plnomocných odpustků pro duše v očistci
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, lidově označovaná jako „Dušičky“, je připomínkou zesnulých, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve
fázi „očišťování“. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování
„očistcem“. V období od 1. do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat
za splnění stanovených podmínek tzv. plnomocné odpustky – tedy prominutí časných trestů za
odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků. Tyto podmínky jsou následující:
1. a 2. listopadu: mše svatá; svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“); svaté přijímání;
modlitba na úmysl Svatého otce; modlitba za zemřelé na hřbitově (Otčenáš, Věřím v Boha a
Sláva Otci).
3.–8. listopadu: svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“); svaté přijímání; modlitba na
úmysl Svatého otce; modlitba za zemřelé na hřbitově (Otčenáš, Věřím v Boha a Sláva Otci).

Hlasování v participativním rozpočtu města Semily
Vážení farníci (občané města Semily),
město Semily již několik let dává občanům možnost hlasovat pro jimi určené projekty,
které jsou pak realizovány z rozpočtu města.
V letošním listopadu tak máme unikátní možnost, jak částečně obnovit okolí děkanského kostela, neboť do výběru projektů k hlasování byla zahrnuta i rekonstrukce spodního schodiště před hlavním vstupem do kostela.
Pokud nepreferujete v rámci participativního rozpočtu jiný projekt, prosíme, abyste
v co největší míře během měsíce listopadu hlasovali pro projekt č. 14 –
„Rekonstrukce spodní části schodiště u kostela sv. Petra a Pavla“.

Hlasovat mohou občané Semil starší 16 let v průběhu měsíce listopadu na podatelně MěÚ (od 7. do 30. 11.) nebo na webových stránkách
investice.semily.cz (od 1. do 6. 11.).
Hřivna – informační čtrnáctideník vydává ŘK farnost Semily pro vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto čísla: 18. října 2018. Uzávěrka následujícího čísla: 1. listopadu 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 22
21. 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 22. 10. – 4. 11. 2018
22. 10. Po –

–

–

23. 10. Út

KO

18.00

za zdraví a Boží požehnání pro Uršulu Pacholíkovou

24. 10. St

KA

08.00

za † Jaroslava Prouska, rodiče a živé a †† z rodů

25. 10. Čt

KA

08.00

za Boží požehnání pro Jiřího

26. 10. Pá KO

18.00

za zdraví a Boží požehnání pro Lenku Pacholíkovou

27. 10. So

13.30
18.00

za farníky
za †† Jaroslava a Růženu Tiché

DD
KO

28. 10. Ne 30. neděle v mezidobí
KO
08.30 za †† z rodin Lukšovy, Skrbkovy, Sedláčkovy, za duše v očistci a za
† Marii Luksovou, manžela a rodiče
29. 10. Po –

–

–

30. 10. Út

KA

18.00

za † Marii Tomíčkovou, manžela a syna Jana

31. 10. St

KA

08.00

za †† rodiče Masničákovy, Hladíkovy a Maršíkovy

1. 11. Čt

Slavnost VŠECH SVATÝCH
KA
08.00 za † Františka Matouše, rodiče a sourozence
KK
18.00 za † Jiřího Jandu

2. 11. Pá VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
KA
08.00 za ctitele Božského Srdce Ježíšova
KK
17.30 společná modlitba za zemřelé na hřbitově
KK
18.00 za duše v očistci
od 17.00 na KK svátost smíření
3. 11. So

DD
KK

13.30
18.00

za farníky
za rodinu Jabloňovskou

4. 11. Ne 31. neděle v mezidobí
KO
08.30 za † Emila Honegra, rodiče a sestry, a za rodinu Boudovu, Stránských, Bažantovu, Petřinovu a Hlavovu

JUDA MAKABEJSKÝ

100 LET REPUBLIKY

seleukovským vojskům těžké ztráty. Během
tří let Juda zvítězil v několika bitvách a r. 164
př. Kr. dobyl Jeruzalém. Za dramatických okolností během boje s posádkou jeruzalémské
pevnosti vstoupil Juda do chrámového prostoru, rozbořil starý oltář, vystavěl nový a
rituálně očistil Chrám. Tuto událost si Židé
dodnes připomínají svátkem Chanuka.

22. díl seriálu o historických osobnostech v Písmu.

Juda Makabejský a jeho přátelé však tajně
přicházeli do vesnic, přemlouvali soukmenovce a ty, kdo zůstali věrni židovské víře.
Sebrali a shromáždili jich na šest tisíc.
(2 Mak 8,1)
Židovský vojevůdce Juda Makabejský je
ústřední postavou posledních knih Starého
zákona a o jeho životě nám podává svědectví
i židovsko-římský historik Josephus Flavius.

Judovým cílem však bylo osvobodit od seleukovské nadvlády celé Judsko a dát mu nezávislost a možnost vyznávat svého Boha. To
se mu nakonec podařilo, byť na krátkou dobu
a i kvůli vnitřní krizi seleukovské říše, která
neměla sílu vést s Makabejskými vyčerpávající válku.

Byl třetím synem židovského kněze Matatiáše a spolu se svými bratry Eleazarem, Šimonem, Janem a Jonatánem vedli ozbrojené
povstání proti helénistické nadvládě seleukovského krále Antiocha IV. Epifana v letech
167–161 př. Kr. Průběh této vzpoury popisují
právě Knihy makabejské a je označována jako
Makabejské povstání.

R. 160 př. Kr. však proti Židům vypravil nový
seleukovský král Démetrios početné vojsko,
které mělo zdrcující převahu. Judův odpor byl
tentokrát rychle zlomen v bitvě u Elasy severně od Jeruzaléma a sám Juda Makabejský v ní
padl.

Příčinou židovského povstání byly snahy
seleukovského panovníka Antiocha IV. Epifana o politické, sociální a náboženské sjednocení jeho země. To mimo jiné znamenalo i
výrazné omezení projevů židovského náboženství, což pochopitelně vyvolalo vzpouru
nejprve v Jeruzalémě. Tu Antiochos krutě
potlačil a dokonce znesvětil jeruzalémský
Chrám, který přeměnil na svatyni řeckého
boha Dia.

Judova smrt však nebyla zapomenuta a inspirovala mnoho Židů, aby pokračovali v boji
za nezávislost. Vedení povstání přešlo na jeho
bratra Jonatána a později na Šimeóna. Právě
Šimeónovi se podařilo uskutečnit Judův sen o
nezávislosti Judska. Šimeóna jmenoval roku
142 př. Kr. seleukovský vládce Démétrios II.
judským místodržitelem a později byl zvolen
veleknězem. V čele Judeje tak oficiálně stanula dynastie Makabejských, později nazývaná
též Hasmonejská.

Makabejské povstání započalo činem Judova otce Matitjáše, který odmítl vykonat pohanskou oběť pod dohledem panovníkova
důstojníka. Namísto něho se úkolu chopil
přihlížející Žid, kterého rozzuřený Matitjáš
zabil. Poté zabil i důstojníka, rozbořil oltář a
se svými syny uprchl do hor.

Hasmonejci nakonec získali úplnou nezávislost na Seleukovcích. Jeden z nich, Jan Hyrkanos I., dokonce rozšířil svou vládu i za hranice
Judeje a jeho syn Juda Aristobulos I. již užíval
titul krále. Hasmonejci byli svrženi Římany
roku 63 př. Kr.

Následovalo období typického partyzánského odboje, během jehož prvního roku Matitjáš zemřel. Nástupcem ustanovil svého třetího syna Judu, kterému se postupně dařilo
verbovat stále větší množství oddaných Židů
a vynalézavým způsobem boje způsobovat

Juda Makabejský je dodnes mezi Židy ctěn
jako národní hrdina boje za nezávislost.
Redakčně zpracováno podle Wikipedie
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Římané ovládali řadu samostatných národů.
Jeho slova však svědčí o tom, že pro následovníky Krista není stát a jeho život či budoucnost bezvýznamnou skutečností. Pavel
už vůbec nepřipouští možnost pohrdat systémem správy, daněmi (Řím 13,6) atd. Chápe
tyto skutečnosti správy země jako podmínky
pro život komunity křesťanů, v nichž je možné
hlásat evangelium. Úcta však neznamená, že
se nemáme podílet na kultivaci, spravedlnosti
a rozhodování o směřování státu.

28. října si připomínáme vznik Československa v roce 1918. Toto datum ale i obecněji symbolizuje naši zemi a osudové okamžiky,
kterými procházela.
Stát je základním útvarem, kterými je dnes
tvořeno světové rozdělení území a s tím spojená suverenita jednotlivých oblastí a národů.
Vznik Československa tak znamená vytvoření
samostatné jednotky uprostřed planety, která
má možnost rozhodovat se o svém vlastním
směřování. Jak předchozí staletí poukazují,
taková samostatnost, ale i fungující vnitřní
řád nikdy nejsou samozřejmostí a vyžadují
nepřetržité úsilí těch, kteří na daném území
žijí.

Tento význačný den je výzvou k položení si
otázky, jak se sami zapojujeme do života této
země. Je ale také dnem modliteb za nás a
tuto zem, dnem děkování, protože svoboda,
možnost žít vlastní víru, mít svoji rodinu, setkávat se, žít v hojnosti, znát překrásné kouty
této země, nejsou samozřejmosti.

Svatý Pavel opakovaně píše: „Každý ať se
podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč
od Boha.“ (Řím 13,1). Tento autor psal o římské říši. Nepsal v jednoduché době, vždyť

Michal Němeček, arcibiskupství pražské

MODLITBA ZA

VLAST

děti a mladé lidi.

Všemohoucí Bože,

Dobrý Bože, děkujeme ti, že můžeme žít a
přes všechny těžké momenty objevovat velikost a hloubku, kterou jsi vtiskl do člověka a
jeho duše.

stojíme dnes před tebou s vděčností za zemi, ve které můžeme žít. Děkujeme ti za ni.
Děkujeme ti za její přírodní bohatství a pestrost. Děkujeme ti za všechna úrodná místa,
za vodu, za hory, za všechny krásné či romantické kouty.

Svěřujeme ti dnes tuto zemi, její křehkost i
velikost, její budoucnost, všechny, kdo v ní
žijí, kdo do ní přicházejí i ty, kdo se do ní narodí.

Děkujeme ti za naše předky, kterým nebyla
tato země lhostejná, kteří vydali své síly nebo dokonce život pro její svobodu a rozvoj.

Bože, s nadějí celé tvorstvo k tobě vzhlíží,
neboť z tebe všichni žijeme. Ty otevíráš svoji
ruku a sytíš nás dobrem. Odejmeš-li nám
svého ducha, hyneme a v prach se navracíme. Sesíláš-li svého ducha, dostáváme život,
a tak obnovuješ tvář země.

Děkujeme ti, že smíme žít v podmínkách
velké ekonomické a technické konjunktury
světa, že můžeme okoušet svobodu, právo a
že již po řadu desetiletí žijeme bez válek a
rozbrojů.

Tobě buď chvála a sláva na věky věků.

Děkujeme ti za možnost být mezi svými
blízkými a sdílet s nimi lásku, pochopení a
přijetí. Děkujeme ti za možnost vzdělání pro

Amen.
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