AKTUÁLNÍ INFORMACE
Sociální nauka církve
Katolická sociální nauka neboli sociální učení církve je integrální součástí křesťanské nauky o
člověku. Neposkytuje neměnný soubor věčných pravd, nýbrž svědectví založené na poznávání
výzev evangelia v určitém období lidských dějin, ve kterém se lidé potýkají s konkrétními problémy.

Dne 8. 2. 2019 od 19.00 h proběhne ve velkém sále fary v Semilech setkání zájemců o
přijetí svátosti biřmování nad výše uvedeným tématem. Má-li kdokoliv další zájem zúčastnit se tohoto setkání, je srdečně zván.

Setkání RaJ

HŘIVNA

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

Další informace na tel. 604 655 608 (A. Holubcová) nebo 731 625 926 (K. Svobodová).

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 4. 2. – 17. 2. 2019
4. 2. Po –

Dovolujeme si vás pozvat na další setkání našeho společenství RaJ (Radujte se a jásejte), které se uskuteční v úterý 12. února. Po lednovém dobrodružném večerním
sjezdu Kozákova na saních nás čeká poněkud usedlejší setkání v teple u krbu, kde
bychom rády připravily prostor pro společnou modlitbu a neformální povídání při rukodělných pracích či drobném tvoření a čaji. K těmto „přástkám“ se sejdeme v Benešově
u Svobodů ve 20.00 h.

Informační čtrnáctideník
ŘK farnosti Semily
Číslo 3
3. února 2019

–

–

5. 2. Út

Památka sv. Agáty, panny a mučednice
KA
18.00 za dar Ducha svatého pro syna a vnuka Davida a úspěch v učení

6. 2. St

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
KA
08.00 za uzdravení vztahů v rodině

7. 2. Čt

KA

08.00

za † Václava Fabiánka

8. 2. Pá KA

18.00

za † Vladimíra Plachtu

9. 2. So

13.30
18.00

za farníky
za † Ladislava Ježka a rodiče

DD
KA

10. 2. Ne 5. neděle v mezidobí
při mši sv. udílení svátosti pomazání nemocných
KO
08.30 za zdraví a Boží požehnání pro rodinu Borzových, rodiče a jejich
děti, a na poděkování za 88 let života

Hřivna – informační čtrnáctideník vydává ŘK farnost Semily pro vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto čísla: 31. ledna 2019. Uzávěrka následujícího čísla: 14. února 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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11. 2. Po –

–

–

12. 2. Út

KA
KK

08.00
16.30

za †† Pavla a Františku
mše sv. pro děti

13. 2. St

KA

08.00

za živé a †† z rodiny dárce

14. 2. Čt

KA

08.00

za † P. Stanislava Fógla

15. 2. Pá KA

18.00

za † Cecilii Novotnou, manžela a rodiče Pajunkovy

16. 2. So

13.30
18.00

za farníky
za † Jaroslava

DD
KA

SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH

17. 2. Ne 6. neděle v mezidobí
KO
08.30 za †† Annu a Františka Stránské a celý rod, za † Žofii, tatínka Kazimíra, syna Kazimíra Šlahetkovy a celý rod, a za † Josefa Hladíka,
manželku Františku a rodiče z obou stran
CH
15.00 na úmysl

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Zatímco o svátosti pomazání nemocných vždy
platí, že je znamením uzdravujícího Božího
doteku, u léčitelů je třeba mít se na velkém
pozoru, neboť nemálo z nich může využívat
nejen znalostí přírody, ale též okultních sil,
které člověku ve skutečnosti neprospívají, ale
škodí.

Bible dosvědčuje, s jakou péčí se Pán Ježíš
osobně věnoval tělesným i duchovním potřebám nemocných, a že mnoho z nich uzdravil a
osvobodil od působení Zlého. Svým učedníkům pak přikázal, aby konali totéž. Když tedy
dnes církev slaví svátost pomazání nemocných, sám Ježíš pokračuje ve svém díle záchrany člověka, dotýká se nemocných svou
uzdravující rukou a dává jim zvláštní milost
Ducha svatého. Modlitba víry, vkládání rukou
a mazání požehnaným olejem odkazují právě
na působení Ducha svatého a na lásku, s jakou k nemocným přichází sám Bůh.

Katechismus katolické církve k tomu jasně
říká: Všechny praktiky magie a čarodějnictví,
kterými člověk zamýšlí podrobit si skryté síly,
aby mu sloužily, a tak dosáhnout nadpřirozené moci nad bližním, byť by to směřovalo i
k jeho uzdravení, závažně odporují ctnosti
zbožnosti. (...) Proto církev věřící před nimi
varuje. Uchylování se k tzv. přírodním léčebným metodám nesmí vést ani ke vzývání
zlých mocností, ani ke zneužívání důvěřivosti
druhých.

Svátost v dokumentech církve
Když člověk vážně onemocní, potřebuje
zvláštní milosti Boží, aby stísněn úzkostí neklesal na mysli a aby snad v pokušení neochabla
jeho víra. Proto Kristus posiluje věřící v zápase
s nemocí svátostným pomazáním jako mocnou záštitou.

Je nutné si také uvědomit, že pomazání
nemocných nenahrazuje odbornou péči lékařů. Ale když je tato svátost udělována, Duch
svatý skutečně a jistě působí. Svátost, která je
účinným znamením Boží milosti, lásky a moci,
je – spolu s lékařskou pomocí – nejjistějším a
nejslibnějším prostředkem v našem zápase
s nemocí.

Slavení této svátosti spočívá především
v tom, že po předchozím vzkládání rukou od
představených církevní obce koná se modlitba
spojená s vírou a nemocní jsou mazáni olejem, který byl posvěcen Božím požehnáním.
Tento obřad naznačuje i uděluje svátostnou
milost.

Můžeme tedy shrnout, že svátost pomazání nemocných je určena jako posila pro ty,
kdo jsou zesláblí nemocí či stářím, nebo kdo
se v důsledku nemoci chystají na operaci. Je
velmi vhodné, když se může pomazání nemocných spojit také se svátostí smíření.

Tato svátost dává nemocnému milost Ducha
svatého: pomáhá celému člověku k uzdravení,
posiluje jeho důvěru v Boha a vyzbrojuje ho
proti pokušení a úzkosti před smrtí, aby mohl
nejen statečně snášet utrpení, ale také proti
němu bojovat, a prospívá-li to jeho spáse,
dosáhnout zdraví; poskytuje též, pokud je
třeba, odpuštění hříchů a dovršení křesťanského pokání.

Je dobrým zvykem udělovat tuto svátost u
příležitosti Světového dne nemocných, který
si církev připomíná v den lurdského zjevení
Panny Marie 11. února. K této tradici se připojíme letos i v naší farnosti – svátost pomazání nemocných bude udělována v neděli
10. února při mši svaté.

Pomazání nemocných, nebo léčitelé?
Zdraví je krásným Božím darem, po kterém
je přirozené a správné toužit. Avšak zdraví
není absolutní hodnotou: není více, než život
s Bohem, není více, než život podle evangelia.

Obřady pomazání nemocných, liturgie.cz
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POMAZÁNÍ

NEMOCNÝCH

Církev od počátku pokračovala v tom, co
Pán Ježíš pro druhé dělal, a jak dosvědčuje list
sv. Jakuba, nemocným bylo slouženo modlitbou víry a mazáním olejem, symbolizujícím
posilu Ducha svatého.

Z HISTORIE

Protože v závěru života lze jen s malou nadějí
očekávat uzdravení, ze svátosti nemocných se
stala svátost umírajících; z pomazání, které
má obnovit zdraví duše i těla, se stala svátost
odpouštějící poslední relikty hříchu a připravující na věčnou slávu. Ačkoli ještě i Tridentský koncil zná název „pomazání nemocných“,
v praxi se vžilo „poslední pomazání“ – původně zamýšleno jako poslední ze svátostných
mazání, ovšem fakticky pomazání na poslední
momenty života.

Svátost byla nejprve chápána jako modlitba
biskupa, kterou je posvěcen olej. Takovéto
modlitby máme zachovány již z prvních staletí, konaly se a dodnes se konají v rámci eucharistické modlitby při každé mši svaté.

Kdysi si věřící posvěcený olej odnášeli domů, aby si jím v případě nemoci posloužili.
Církev tuto praxi znala celé první tisíciletí,
postupně se však ustálilo mazání olejem, které spolu s modlitbou konali kněží či biskupové.

Církev na Druhém vatikánském koncilu a
podle jeho přání obnovila tuto svátost opět
jako svátost nemocných: svátost, která
„pomáhá celému člověku k uzdravení, posiluje jeho důvěru v Boha a vyzbrojuje ho proti
pokušení a úzkosti před smrtí“.

Ve vrcholném středověku došlo k úzkému
propojení svátosti pomazání nemocných a
svátosti smíření. Smíření bylo totiž kvůli tvrdému pokání odsouváno až na konec života a
tím pádem se na konec života dostala také
svátost nemocných, neboť svátosti se neudělují těm, kdo nejsou smířeni s Bohem a církví.

JEDEN

– STŘÍPKY

Není to tedy svátost jen pro ty, kdo se octli
v krajním ohrožení života. Proto je příhodná
doba pro její přijetí jistě už tehdy, když věřící
začíná být v nebezpečí smrti pro nemoc nebo
stáří.
liturgie.cz

Z TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY PŘÍBĚHŮ

jdeme s královským požehnáním a dáme jí
k tomu všechny zbylé cukříky pro radost. Ale
za dveřmi se objeví její široký úsměv a
v kasičce přece přibyde pár mincí. Chvilka
dojetí. A právě to Tříkrálová sbírka je. Kolik
takových „no tak dobře“ příběhů je v celkové
sumě Tříkrálové sbírky? No tak dobře, přijďte.
No tak dobře, my vám otevřeme. No tak dobře, také něčím přispějeme. No tak dobře, ještě zaklepeme tady. No tak dobře, ještě tam…
Příběhy lidí, především dětí, kteří jdou a nesou, příběhy lidí, nejrůznějších, kteří dávají, a
pak také příběhy lidí, kterým dary pomáhají.
Částka sto dvacet milionů korun je plná příběhů. V číslech je možné vidět tváře lidí.

Tři krále nečekala. Žije sama nedaleko od
nás. Je neděle, tři hodiny odpoledne, poslední
den Tříkrálové sbírky a venku už dost slušně
prší. Obyčejně nikoho z našich koledníků nepřemlouvám, nechávám to na nich a oni chodí po koledě nadšeně a rádi a přibírají své
kamarády, takže nás často jde třeba pět šest
králů, a další den jdou zas. Ale v tu neděli se
už nikomu nechce. Jenomže právě k ní jsem si
moc přála přijít. Prosím tedy děti, aby vyšly
s třemi králi ještě jednou, naposledy. „No tak
dobře.“ Jdou všichni. Vycházíme do deště
s posledními kalendáříky a pytlíčkem cukříků.
Připravuju děti na to, aby nečekaly peníze,
sama totiž žije z invalidního důchodu, a že

Klára Anežka Svobodová
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