AKTUÁLNÍ INFORMACE
Pozvánka na Příchovice
25.–27. ledna se koná v IDCŽM Křižovatka Příchovice PANAMA – VÍKEND, jehož

HŘIVNA

Informační čtrnáctideník
ŘK farnosti Semily
Číslo 2
20. ledna 2019

smyslem je spojení se Světovými dny mládeže v Panamě konanými v těchto dnech.

Římskokatolická farnost – děkanství Semily, Komenského nám. 125, 513 01

V sobotu 26. 1. od 17.00 h na faře v Příchovicích jste zváni na přednášku s diskuzí

Děkan: R. D. Jaroslav Gajdošík, tel. 739 909 500

www.farnost.semily.net

Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, a Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.

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).

RaJ

Pořad bohoslužeb ve farnosti ve dnech 21. 1. – 3. 2. 2019

pro širokou veřejnost na téma SYNODA O MLÁDEŽI, jejímiž hlavními hosty budou

21. 1. Po

Památka sv. Anežky, panny a mučednice
–
–
–

převzaly z poslední encykliky papeže Františka. Ta se totiž v češtině jmenuje Radujte

22. 1. Út

KA

18.00

za zdraví pro otce a děti

se a jásejte a odtud tedy zkratka RaJ. Naše RaJ je otevřeno ženám všech stavů a vě-

23. 1. St

KA

08.00

za † Vladimíra Hrebíka

ků, které touží po občerstvení duše, vzájemném sdílení, duchovním rozvoji a času

24. 1. Čt

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
KA
08.00 za osvícení Duchem Svatým, zdraví a Boží pomoc pro děti Juraje, Lucku a
Natálku

25. 1. Pá

Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
KA
18.00 za živé a †† z rodiny dárce

26. 1. So

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
DD
13.30 za farníky
KA
18.00 za †† rodiče Annu a Petra, Jana, Františka a Alžbětu

27. 1. Ne

3. neděle v mezidobí
KO
08.30 za † Ing. Josefa Fišara a za † Františka Matouše, rodiče a sourozence

28. 1. Po

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
–
–
–

vezměte s sebou.

29. 1. Út

–

–

–

Pouť mládeže do Říma

30. 1. St

–

–

–

Diecézní centrum pro mládež zve na diecézní pouť mládeže litoměřické diecéze

31. 1. Čt

Památka sv. Jana Boska, kněze
KA
08.00 za † Karolinu a její rodinu

Zkratka RaJ, kterou kdysi byly označovány restaurace a jídelny, se v naší farnosti
těší nové oblibě. Je jí totiž označováno nově vzniklé společenství žen, které svůj název

s Bohem vprostřed společenství žen. Předem dohodnuté programy setkávání jsou různé a tvoří se podle našich konkrétních zájmů a možností. Scházíme se v liché úterky
od 20.00 h, místo setkávání se přizpůsobuje danému programu. Bližší informace rády
poskytnou:
Andrea Holubcová (604 655 608), a.holubcova@centrum.cz
Klára A. Svobodová (731 625 926), klara.pospisilova@centrum.cz
Srdečně zveme na příští setkání v úterý 29. 1. 2019. Tématem večera je Cesta, neboť budeme společně putovat směrem na Kozákov a v případě přízně počasí dolů sáňkovat. Sraz ve 20.00 h na konci Chuchelny u turistického rozcestníku, sáňky a čelovky

s biskupem Mons. Janem Baxantem do Říma ve dnech 25.–30. 3. 2019.
Na programu nebude chybět návštěva hlavních římských bazilik, účast na generální audi-

1. 2. Pá

KO

enci Svatého otce Františka, návštěva katakomb, vatikánských muzeí a zastávka v Assisi.

2. 2. So

Svátek Uvedení Páně do chrámu
KO
08.30 za † Pavla a rodiče
žehnání svíček a průvod
DD
13.30 za farníky
KA
18.00 za Boží požehnání, zdraví a štěstí pro vnuky Michala a Konráda

3. 2. Ne

4. neděle v mezidobí
KO
08.30 za † Viktorii Cermanovou a za † Hanu Šimkovou

Účast možná od 15 do 30 let věku. Přihlášky (do února 2019) a další informace na e-mailu
spolku Matěj: sdruzenimatej@gmail.com. Celková (dotovaná) cena činí 4 400,- Kč.
Hřivna – informační čtrnáctideník vydává ŘK farnost Semily pro vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto čísla: 17. ledna 2019. Uzávěrka následujícího čísla: 31. ledna 2019. 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 ctitele Božského Srdce Ježíšova

svátost smíření od 17.00 v KO

KRÁTCE Z FARNÍ RADY

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – PROSINEC 2018

Udílení svátosti pomazání nemocných

Dne 10. 1. 2019 proběhla na faře v Semilech
první schůze farní rady v novém složení.

U příležitosti Světového dne nemocných
(11. únor) bude ve farnosti pravidelně udílena
svátost pomazání nemocných při mši svaté, a
to vždy nejbližší neděli k 11. únoru (letos
10. 2. 2019).

Volba orgánů farní rady
Předseda: P. Jaroslav Gajdošík
Místopředseda: Václav Zahrádka
Sekretář: Matěj Kraus

Postní duchovní obnova farnosti

Počet členů: nyní 6, nutno ještě jmenovat 3 –
celkový počet byl stanoven na 9.

Duchovní obnovu farnosti bude vést P. Hyacint Ullman OP, a to v termínu 29. – 31. 3.
2019 (pátek – neděle).

Hospodaření s nabytými penězi z prodeje
majetku

Biřmování

V uplynulém roce byl schválen prodej farního
majetku – lesních pozemků na Riegrově stezce. Farnost tím jednorázově přijde k sumě
4 500 000,- Kč, přičemž dle stanovené praxe
musí 35 % z této částky odevzdat biskupství a
s 65 % může nakládat, avšak omezeně tak,
aby z uvedené částky byl dlouhodobě získáván výnos. Prostředky proto nelze použít na
jednorázové výdaje (rekonstrukce, sanace
dluhů apod.).

Udílení svátosti biřmování biskupem Mons.
Janem Baxantem v semilské farnosti proběhne v neděli 12. 5. 2019. Mše sv. bude začínat
v 10.00 h.
První svaté přijímání
První svaté přijímání ve farnosti proběhne
v neděli 9. 6. 2019.
Možnost využití toalety na faře
Během nedělních a svátečních bohoslužeb
bude pro farníky otevřená fara, kde mohou
využít toalety.

Farní rada diskutovala zejména možnost koupě nemovitosti (bytu či bytů k pronájmu),
případně investice do prověřených fondů
s jistým výnosem. Částka by měla být připsána na účet farnosti zhruba v polovině roku
2019. Rozhodnutí proto bylo prozatím odloženo.

Brigády na farních pozemcích
Z důvodu nutnosti soustavné péče a farní
majetek (kostel, fara) a běžnou údržbu zeleně
se budou pravidelně konat brigády, během
nichž budou prováděny potřebné práce (úklid
kostela a jeho okolí, sekání trávy, odvoz listí,
řezání a štípání dřeva, drobné zednické a
údržbářské práce na kostele či faře). Všechny
farníky proto prosíme, pokud je to v jejich
silách, o spolupráci o následujících sobotách:

Liturgie

Zlepšení úrovně přímluv při nedělní liturgii –
důraz kladen na aktuálnost a konkrétnost
jednotlivých přímluv. Zároveň tyto musí splňovat církví předepsanou formu, proto za
jejich přípravu bude zodpovídat jeden člověk.
Farní zpravodaj – Hřivna
Farní radou schválena stávající podoba, vhodné zvýšit podíl obsahu psaného samotnými
farníky. Je možné posílat Hřivnu e-mailem
každému, kdo bude mít zájem.

6. 4. 2019

18. 5. 2019

22. 6. 2019

30. 8. 2019

5. 10. 2019
Další setkání farní rady se bude konat ve
čtvrtek 14. 3. 2019 v sále fary od 18.00 h.
Všichni farníci jsou na něj srdečně zváni.
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Sbírky
2. 12.
9. 12.
16. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12. („Svatoštěpánská koleda“)
30. 12.

Příjmy – ostatní
Dotace na lesohosp. plán (MZe ČR)
Nájemné (Agrocentrum Jizeran)
Výdaje
Zálohy – elektřina (ČEZ)
Zálohy – plyn (Innogy)
Zálohy – voda (SČVK)
Poplatky
Předplatné oběžníku
Nákup hostií a vína

3 374,2 852,2 600,3 684,2 571,3 228,2 780,3 152,-

SBÍRKY

NA

15 951,878,2 710,3 950,630,299,380,1 759,-

PMD V SEMILSKÉ FARNOSTI

Na Papežská misijní díla jsme ze semilské far-

na Noci kostelů a na Staročeské pouti, Misijní

nosti poslali v roce 2018 celkem 36 920,- Kč.

neděle, Adventní Misijní jarmark® v muzeu a

Tyto dary byly vybrány na následujících ak-

Jeden dárek navíc® u jesliček. Všem dárcům

cích: Jeden dárek navíc®, farní karneval, Misij-

děkujeme jménem těch, kterým dary pomá-

ní jarmark® na Květnou neděli, Misijní koláč®

hají.

TŘÍKRÁLOVÁ

SBÍRKA

2019

Poděkování patří samozřejmě všem dětem i
dospělým, kteří se jako každoročně ochotně
vydali do ulic a i přes sněhové a často i deštivé počasí přinášeli přání pokoje a dobra
v novém roce do všech domovů.
Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným,
handicapovaným,
seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším
jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá, protože celých 65 % výtěžku se vrací
do míst, kde byl získán.
Děkujeme všem za dobrotu a
věrnost, kterou Tříkrálové sbírce zachováváte, ať již na straně
dárců, nebo na straně koledníků, a vyprošujeme vám požehnání na rok 2019.

A je to za námi! Děkujeme! Děkujeme dárcům, koledníkům, podporovatelům! Děkujeme!
A jak to letos dopadlo? Zatím máme spočítané pouze Semily (a okolí) a celkově zde bylo
vykoledováno rekordních 104 281,- Kč!
Koleda neprobíhala pouze
v Semilech, ale pod naší patronací opět i v Chuchelně, Slané a
Hořensku, Bítouchově a Bozkově, Vysokém nad Jizerou. Ještě
musíme sečíst dalších 14 pokladniček v Železném Brodě,
Kořenově, Desné, Plavech a
Tanvaldu. Rádi bychom tedy
poděkovali všem, kdo podpořili
sbírku svým darem a přijali malé
koledníky ve svých domovech. Nejednalo se
vždy pouze o finanční příspěvek, ale děti si
často domů odnášely i „výtěžek“ cukrovinek a
zásobu vitamínů v podobě ovoce.

Zuzana Klodnerová
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