AKTUÁLNÍ INFORMACE

Cherubínek
Orel – župa sv. Zdislavy srdečně zve děti a mládež na pěveckou, hudební, recitační,
výtvarnou, literární a fotografickou soutěž Cherubínek. Letošním tématem výtvarné
části je Kříž.

HŘIVNA

Informační čtrnáctideník
ŘK farnosti Semily
Číslo 23
4. listopadu 2018

Římskokatolická farnost – děkanství Semily, Komenského nám. 125, 513 01
Děkan: R. D. Jaroslav Gajdošík, tel. 739 909 500

www.farnost.semily.net

Soutěž se koná na faře v Semilech v sobotu 17. listopadu 2018 od 14.00 hodin. Svá
výtvarná díla můžete zasílat či osobně odevzdávat Bohdaně Tiché (Husova 80, 513
01 Semily), která též ráda poskytne další informace (tel. 739 911 157).

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).

Volby do farní rady

Pořad bohoslužeb ve farnosti ve dnech 5. 11. – 18. 11. 2018

Dvouletý mandát současné farní rady se chýlí ke konci, a proto je dle Stanov pastorační rady farnosti litoměřického biskupství třeba uspořádat nové volby.
K této příležitosti byla panem děkanem jmenována volební komise složená z těchto farníků:
Václav Zahrádka, Eva Balcarová a Matěj Kraus. Tato komise volby zorganizuje. Na její členy
se můžete obracet s dotazy ohledně voleb.
Do 25. 11. 2018 má každý farník právo navrhnout jména kandidátů do farní rady. Písemné návrhy kandidátů prosím odevzdávejte do uvedeného data na určené místo v kostele, případně
komukoliv z volební komise či panu děkanovi osobně. Kandidát musí být starší 18 let.
Navržení kandidáti budou následně osloveni, zda s kandidaturou souhlasí. V Hřivně dne 2. 12.
2018 bude poté uveřejněna kompletní kandidátka do farní rady.

Vlastní volby do farní rady se uskuteční o 3. neděli adventní 16. 12. 2018
po farní mši sv. v 8.30 h.
Hlasování je možné pouze osobně v daný čas na uvedeném místě.
Právo volit má každý katolík příslušející do farnosti starší 15 let.

5. 11. Po KA
KK

08.00
18.00

za † Milana Hriča
za †† Agnesu a Filipa

6. 11. Út

KA
KK

08.00
18.00

za †† Albínu a Josefa
za †† rodiče Annu a Petra Durajovy

7. 11. St

KA

08.00

KK

18.00

za † sestru Rozálii, manžela Tadeáše, neteř Annu Gruškovou a
švagrovou Alžbětu
za †† Jozefa a Helenu Babiarovy a jejich syna Jozefa

KA
KK

08.00
18.00

za †† Václava a Miloslavu Pechanovy a †† z rodů
za †† Žofii a Vendela

8. 11. Čt

9. 11. Pá Svátek Posvěcení lateránské baziliky
KO
18.00 za † Zdeňku Kulichovou
10. 11. So

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 poHřivna – informační čtrnáctideník vydává ŘK farnost Semily pro vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto čísla: 1. listopadu 2018. Uzávěrka
následujícího čísla: 15. 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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Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
DD
13.30 za farníky
KA
18.00 za †† rodiče Štefana a Marii, bratry Adama a Matěje, za † babičku
Helenu, Antonína a celý rod

11. 11. Ne 32. neděle v mezidobí
KO
08.30 za † Josefa Karmáška a za †† členy rodiny Udatných a duše v očistci
12. 11. Po Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
–
–
–
13. 11. Út

Památka sv. Anežky České, panny
KK
16.30 mše sv. pro děti

14. 11. St

KA

08.00

za † Miroslava Hajského

15. 11. Čt

KA

08.00

za rodinu Smataníkovu

16. 11. Pá KA

18.00

za Helenu a Dušana

17. 11. So

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
DD
13.30 za farníky
KA
18.00 za † Gertrudu Stránskou

18. 11. Ne 33. neděle v mezidobí
DEN BIBLE – sbírka na Biblické dílo
KO
08.30 za † Ivonu Novotnou, matku a manžela, a na úmysl dárce
CH
15.00 na úmysl

SMRT UŽ NENÍ DĚLÍCÍ ČÁRA
zvláště když věříme, že smrt není úplným
rozložením naší totožnosti, ale cestou k jejímu plnému odhalení. Smrt, jak o ní Ježíš
mluví, je momentem, ve kterém naprostá
porážka a úplné vítězství jsou jedno. Kříž, na
kterém Ježíš umřel, je znamením této jednoty
porážky a vítězství. Ježíš mluví o své smrti
jako o vyzdvižení. Vyzdvižení na kříž a také
vyzdvižení při vzkříšení. Ježíš chce, aby naše
smrt byla jako jeho, smrt, kterou nás svět
vypudí, ale Bůh nás pozve k sobě domů.

Velké tajemství duchovního života – života
v Bohu – je, že ho nemusíme očekávat jako
něco, co přijde později. Ježíš říká: „Přebývejte
ve mně, jako já přebývám ve vás.“ Toto božské přebývání je věčný život. Je to aktivní přítomnost Boha ve středu mého života pohyb
Božího Ducha uvnitř nás – která nám dává
věčný život. Ale přesto, co život po smrti?
Když žijeme ve spojení s Bohem, když patříme
do vlastní Boží domácnosti, neexistuje už žádné „před“ a „potom“. Smrt už není dělící čára.
Smrt ztratila moc nad těmi, kteří patří Bohu,
protože Bůh je Bůh živých, ne mrtvých. Jakmile jednou okusíme radost a mír, která vycházejí z objetí Boží lásky, poznáme, že všechno
je a bude dobré. „Nebojte se,“ říká Ježíš.
„Překonal jsem moc smrti ... přijďte a přebývejte se mnou a vězte, že kde jsem já, tam je
váš Bůh.“

Jak se tedy máme připravit na smrt? Tak,
že budeme žít každý den s vědomím, že jsme
děti Boha, jehož láska je silnější než smrt.
Úvahy o posledních dnech našeho života a
starosti o ně jsou zbytečné, ale to, že přeměníme každý den v oslavu skutečnosti, že jsme
oblíbení synové a dcery Boží, nám umožní
prožít naše poslední dny, ať krátké či dlouhé,
jako dny zrodu. Bolesti umírání jsou porodní
bolesti. Skrze ně opustíme dělohu světa a
narodíme se do plnosti Božích dětí.

Je-li naším cílem věčný život, není to vzdálený cíl. Je to cíl, kterého můžeme dosáhnout v
přítomném okamžiku. Rozumí-li naše srdce
této božské pravdě, pak žijeme duchovní život.

Náš život je krátká příležitost říct „ano“ Boží
lásce. Naše smrt je úplný návrat domů k této
lásce.

Přesto však musíme být připraveni. Příprava na smrt je nejdůležitější životní úkol,

Henri J. M. Nouwen: Tady a teď

SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ

BAZILIKY

(9. LISTOPAD)

svatého Petra v Římě. Abychom se dověděli,
co je na lateránské bazilice zvláštního, připomeňme si, co o ní říká římský breviář:

Do řady svatých, jejichž památku během
církevního roku slavíme, se dnes řadí svátek
ne člověka, ale kostela: svátek Posvěcení lateránské baziliky.

„Lateránská bazilika, zasvěcená Spasiteli, je
nejstarší papežský kostel. Na jeho průčelí je to
vyznačeno nápisem: Matka a hlava všech

Proč? Když myslíme na nejpřednější křesťanský chrám světa, napadne nás jistě chrám
2

kostelů ve městě Římě a na celém světě. V
přilehlém lateránském paláci sídlili papežové
od 4. do 14. století. Po požárech, zemětřeseních a drancováních byl chrám několikrát restaurován, naposledy roku 1726. Konalo se v
něm pět všeobecných církevních sněmů. V 10. stol. bylo
zasvěcení rozšířeno i na Jana
apoštola a Jana Křtitele. Ale
původní zasvěcení dodnes připomíná mozaika, představující
žehnajícího Spasitele, který
vítá každého, kdo vstupuje do
chrámu.“

chrám jsou viditelným obrazem Kristovy světové církve, centrem křesťanského náboženství, které je a vždy bude ve světě ničím nepřekonatelné.
Možná znáte o tom tuto příhodu: Když francouzský císař Napoleon zajal
papeže a dobyl Řím, mysleli si
někteří, že s křesťanstvím je už
konec. Jakýsi myslitel dokonce
šel za Napoleonem a nabídl
mu nové státní náboženství,
které sám vymyslel. A Napoleon mu řekl: „Proč ne? Ale nechte se za to své náboženství
napřed ukřižovat, pak vstaňte
z mrtvých – a potom přijďte a
já vaše náboženství přijmu.“

Bazilika je řecké slovo, doslova znamená „králův dům“,
tedy státní budova. Lateránská bazilika, to
byla původně státní veřejná budova, něco
jako dnes tržnice. Když roku 313 skončilo pronásledování křesťanů, dal císař tuto budovu
křesťanům jako jejich první chrám, kostel
římských biskupů, kteří jsou zároveň i biskupy
celého světa, našimi papeži. Při tomto kostele
měli papežové po celá staletí své sídlo. Ve
Vatikánu sídlí až od roku 1870. Chrám svatého Petra je tedy mnohem mladší.

My to víme: naše křesťanská víra je ještě
trvalejší než tyto chrámy z kamene. Chrámy
se třebas někdy i zhroutí, ale křesťanství, Kristovu církev, tu ani brány pekelné nepřemohou.
I my jsme chrámy Ducha Svatého, duchovní
chrámy. Pojďme se teď hrdě přihlásit ke světové církvi Kristově. Srdcem i ústy pějme papežskou hymnu.

Jak lateránská bazilika, tak svatopetrský

L. Simajchl: Cestou do Emauz

DEN BIBLE (18. LISTOPAD)
vzbuzovat k četbě Písma svatého nejen mládež, ale všechny věřící křesťany. Biblické dílo
je připraveno reagovat na aktuální požadavky
v oblasti biblického apoštolátu.

Dopis kardinála Dominika Duky OP

Vážení přátelé,
v období, kdy se tříbí mnoho věcí v církvi i
ve společnosti, si uvědomujeme naléhavost
výzvy obnovit v biblickém duchu všechny aktivity církve. K takto široce pojaté obnově směřuje činnost Biblického díla.

Bez vaší velkorysé podpory bychom však
nedokázali nic. Chci tedy touto cestou poděkovat za vaše modlitby i finanční podporu pro
příští rok.

Nedávno se v Římě sešli biskupové z celého
světa, aby takřka celý měsíc rokovali na téma
„Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. Jsem
přesvědčen, že i z této biskupské synody vzejde dokument, v němž bude Svatý otec po-

S vděčností za vaši podporu vám žehnám.
Dominik kardinál Duka OP
předseda správního výboru
Českého katolického biblického díla
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