AKTUÁLNÍ INFORMACE

Společenský večer Vavřineček
Společenství mládeže Vavřineček z Jilemnicka si Vás dovoluje pozvat na 16. společenský večer do jilemnického kulturního domu v sobotu 23. února 2019 od 19.30 h.
K tanci a poslechu zahraje kapela Futrál. Těšit se dále můžete na dárek u vstupu (kdo
dřív přijde...), bohatou tombolu, dobrý gulášek i oblíbené taneční mikrolekce.
Těšíme se na Vás!

Více na www.spolco.jilemnicko.cz

HŘIVNA

Informační čtrnáctideník
ŘK farnosti Semily
Číslo 4
17. února 2019

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).

Setkání RaJ
Milé ženy, zveme vás na další setkání RaJ (Radujte se a Jásejte), tentokrát filmové.
Přijďte si odpočinout v úterý 26. 2. 2019 od 20.00 h u Svobodových v Benešově u Semil ke kvalitnímu promítání s křesťanskou tematikou. Těšíme se na vás!

Pořad bohoslužeb ve farnosti ve dnech 18. 2. – 3. 3. 2019
18. 2. Po –

–

–

19. 2. Út

KA

18.00

za živé a †† z rodiny dárce

Možnost studia náboženské výchovy

20. 2. St

KA

08.00

za zdraví a Boží požehnání pro MUDr. Podobovou

Upozorňujeme na možnost přihlášení k bakalářskému kombinovanému (tzv. dálkovému) studiu s teologickým zaměřením na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec
Králové.

21. 2. Čt

KA

08.00

za † Františka Čakajíka a Antona Jadušíka

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

Přímo v Hradci Králové tak lze o sobotách (cca desetkrát za
semestr) studovat obor Náboženská výchova. Tento obor je
realizován v rámci širokého studijního programu Specializace v
pedagogice, takže základní vysokoškolské vzdělání v katolické
teologii doplňuje i pedagogicko-psychologickou průpravou.
Studium oboru je proto vhodné pro katechety i pro ostatní spolupracovníky při farních i dalších pastoračních aktivitách. Výuku hlavních teologických předmětů zajišťují duchovní Královéhradecké diecéze. Pro zájemce o studium bakalářského oboru
je též důležité, že po jeho absolvování se jim nabízí možnost
navazujícího magisterského studia na Katolické teologické fakultě UK v Praze, Cyrilometodějské
teologické fakultě UP v Olomouci i na dalších teologických fakultách.

Přihlášku k bakalářskému studiu je možné podávat nejpozději do 31. 3. 2019 prostřednictvím internetových stránek Pedagogické fakulty UHK. Přijímací zkouška proběhne v květnu či červnu 2019 ve formě pohovoru, který bude zaměřen na otázky související s motivací ke studiu, s představami o náplni teologického studia a s dalšími
předpoklady, ke kterým lze počítat i aktivní zapojení do života farnosti. Další informace
týkající náplně studia či přijímací zkoušky rád poskytne předseda oborové rady Jan
Hojda (e-mail: jan.hojda@uhk.cz).
O osobní zkušenost ze studia Náboženské výchovy v Hradci Králové se s vámi
v případě zájmu mohou podělit Marie a Matěj Krausovi.
Hřivna – informační čtrnáctideník vydává ŘK farnost Semily pro vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto čísla: 14. února 2019. Uzávěrka následujícího čísla: 28. 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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22. 2. Pá Svátek Stolce svatého Petra, apoštola
KA
18.00 za rozvázání rodových uzlů a odpuštění křivd
23. 2. So

Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
KA
18.00 za farníky

24. 2. Ne 7. neděle v mezidobí
sbírka „Svatopetrský haléř“
KO
08.30 za † Josefa Tomíčka, manželku a syna Jana, a za Marii Nogolovou,
syna Josefa, Vladimíra, Janku a vnuka Josefa
25. 2. Po –

–

–

26. 2. Út

KA

18.00

za †† Kamila a Albínu Šupolíkovy

27. 2. St

KA

08.00

za † Samka Janošíka

28. 2. Čt

KA

08.00

za †† z rodiny Splavcovy

1. 3. Pá KO

18.00

za ctitele Božského Srdce Ježíšova

2. 3. So

13.30
18.00

za farníky
za †† Františka a Kamilu Vatolíkovy

DD
KA

3. 3. Ne 8. neděle v mezidobí
KO
08.30 za † Jiřího Lukse a sourozence

od 16.30 v KO svátost smíření

CO JE PODSTATOU EVANGELIA?
stata Ježíšova poselství.

Slovo evangelium původně znamená zvěst o
záchraně. Význam toho slova lze vidět třeba
na příběhu maratonského běžce, který doběhl
do Athén se zprávou, že athénské vojsko vyhrálo, že jsou zachráněni. To je evangelium. A
podstata toho slova v křesťanském smyslu je,
že jsme spaseni, zdarma.

Mnohokrát jsem při setkání s lidským utrpením toužil po tom, aby Bůh člověka uzdravil.
Marně. Já si ale přesto myslím, že jde nakonec
o něco zcela jiného, o něco vnitřního a možná
důležitějšího, což jen ona zázračná uzdravení
ukazují navenek, a na což možná na druhé
straně ukazuje tak velký počet sebevražd
v dnešní době. Uzdravení ve Skutcích apoštolů, které učinil apoštol Petr, je uvedeno nádhernými Petrovými slovy: „Stříbro ani zlato
nemám, ale co mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!“

Co znamená, že jsme spaseni? Já myslím, že
je nám tím řečeno, že naše životy tady a teď
mají smysl a že tento smysl již nikdy neztratí,
protože náš život smrtí nekončí. Je nám řečeno, že neexistuje zánik a nicota, jak jsme si
třeba doposud mohli myslet. A je nám řečeno,
že si nic z toho nemusíme zasloužit, že to stačí
jenom přijmout. Tou dobrou zvěstí je, že Bůh
je milosrdenství. Že Bůh je život. Že Bůh je
zadarmo.

Myslím, že Ježíš od svých následovníků očekává právě toto. Aby on byl veškerým jejich
skutečným bohatstvím, aby žili a jednali v jeho
jménu, a lidé v jejich okolí skutečně mohli
vstávat a chodit, byť ne ve fyzickém smyslu.

Jak známo, všechna náboženství, včetně
židovství a Starého zákona, si chtějí Boha nějakým způsobem získat, obětovat mu, usmířit
ho. Ježíš toto paradigma úplně převrací. Říká,
že nic z toho není potřeba. Že Bůh miluje, že
Bůh je velkorysá, milosrdná přítomnost, že
Bůh miluje člověka bezpodmínečně. Že Bůh je
bezpodmínečná láska bez ohledu na to, jakým
způsobem mu chce náboženství projevovat
úctu, nebo co to náboženství dělá. To je pod-

Spása přece není něco, co přijde na konci
života. Spása je to, co mi umožňuje jít večer
spát s tím, že se mohu těšit na ráno, protože
můj život má smysl. To je spása. Protože to, co
bude na konci života, je jenom jakoby protažením toho, co je dnes. Já na konec života
nečekám jako na nějaké vysvobození z toho
hrozného světa. K čemu by ten život byl?
J. Beránek / L. Heryán: U Božího mlýna

PŠTROS OLIVER
„Z červenčích vajíček se líhnou jenom červenky,“ odpověděl starý pštros. „Červenky
mají v hlavě jenom to, kolik je na louce
červů!“

Vznešený a hrdý pštros učil pštrosí děti ve
škole, že není nad pštrosy, že jejich ptačí druh
je nejnadřazenější nad všemi ptáky. „Jsme
největší, a proto i nejlepší ptáci.“

„Je to tak!“ volali všichni kromě Olivera.

Všichni žáci volali: „Ano! Ano!“

„My chodíme po čtyřech prstech, zatímco
člověk jich potřebuje deset,“ připomněl žákům pštros. „Ale člověk dokáže létat vsedě, a
my neumíme létat vůbec,“ poznamenal Oliver.

Jenom jeden pštros zamyšleně mlčel – Oliver. „Neumíme létat pozpátku jako kolibřík,“
řekl nahlas.
„Kolibřík ustupuje, zatímco my jdeme vpřed,
dosahujeme pokroku,“ odpověděl učitel.

Starý pštros po něm šlehl přísným pohledem. „Člověk létá na tento kulatý svět příliš
rychle. Brzy dohoní sám sebe, a až dostane

„Červenka má hezčí vejce,“ pokračoval Oliver.
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zezadu pořádnou ránu, ani nebude vědět, že
si ji uštědřil sám.“

se neustále blížilo. Ale hřmění to nebylo. Bylo
to obrovské stádo slonů, kteří v úleku před
něčím prchali. Učitel pštros a všechny pštrosí
děti kromě Olivera hned strčili hlavu do písku.
Oliver se rychle běžel schovat za nedalekou
skálu a tam počkal, dokud stádo nepřeběhne.
Když vyhlédl ven, uviděl jen písečnou pláň
posetou peřím a kostmi. Nic jiného z učitele a
jeho žáků nezbylo. Oliver začal vyvolávat jednoho po druhém, aby se ujistil, zda přece jen
někdo nepřežil. Nic. Až došel ke svému jménu.
Zavolal: „Oliver!“ A sám si odpověděl: „Zde!“

„Ano! Ano!“ volaly všechny pštrosí děti kromě Olivera.
„A my se navíc v nebezpečí dokážeme schovat, když strčíme hlavu do písku,“ vykládal dál
učitel. „To nikdo jiný neumí.“
„Jak můžeme vědět, že nás nikdo nevidí,
když sami nic nevidíme?“ zeptal se Oliver.
„Třesky plesky!“ vykřikl starý pštros a všichni
ostatní kromě Olivera to po něm opakovali,
aniž by věděli, co to vlastně znamená.

A to byl jediný zvuk, který se na jeho volání
na poušti ozval.

Právě v tom okamžiku uslyšel učitel i žáci
zvláštní dunivý zvuk, něco jako hřmění, které

B. Ferrero: Příběhy pro potěchu duše

KULTURA S(S)LOVA
jených s četbou daného úryvku, ale samotný
text často vnímá velmi málo.

Jako pomoc všem lektorům (těm, kteří čtou
Boží slovo při liturgii) vznikl péčí pastoračního
střediska Arcibiskupství olomouckého web
kulturaslova.cz. Mimo jiné pomoci lektorům
jsou zde vždy k dispozici tři nahrávky každého
z následujících nedělních liturgických čtení.
Lektoři tak mají možnost si dané čtení nejen
včas přečíst, ale i poslechnout si tři interpretace daného textu. To samozřejmě může být
velmi inspirativní, ale hlavním přínosem je
z mého pohledu právě onen poslech. Z vlastní
zkušenosti totiž vím, že se při četbě během
liturgie člověk soustředí na spoustu věcí spo-

ZE SEMIL

Vzhledem k tomu, že jsou zde vždy
k danému textu i odkazy na komentář Českého katolického biblického díla, lze doporučit
tyto stránky i všem ostatním návštěvníkům
liturgie. Můžeme se zde na liturgii připravit,
případně doposlechnout texty, které jsme
z jakýchkoliv důvodů špatně slyšeli nebo hůře
rozuměli a nebo se prostě ještě k liturgii vrátit, zamyslet se a rozjímat.
Martin Klodner

DO

SÝRIE

něž vedení muzea, které nám opět zdarma
poskytlo tuto příležitost. Další díl (5 700,-) je
poskládán z darů pod vánočním stromečkem
u našeho Betléma v kostele a z administrativních důvodů byl zaslán ve dvou splátkách.
Tyto peníze často prošly rukama dětí, které je
vkládaly do dárkové krabice, aby si za to pověsily hvězdičku na stromeček. Nezvykle vysoká částka svědčí o tom, že nám osud této
země není lhostejný. Také odráží důvěru a
podporu Papežských misijních děl. Děkujeme.

Vás, kdo podpíráte svět svými modlitbami a
oběťmi a zvláště myslíte na lidi postižené válkou v Sýrii, jistě potěší zpráva, že k vašim duchovním darům se připojuje také hmotný dar
v podobě 12 100,- Kč. Tato částka putuje ze
Semil do Sýrie skrze Papežská misijní díla.
Skládá se ze dvou sbírek – prvních 6 400,korun bylo vybráno na Misijním jarmarku®
v semilském muzeu a je zvláště cenná tím, že
se do ní zapojili také lidé, kteří nejsou zvyklí
chodit do kostela. Dík patří všem rodinám,
které se u misijního stánku vystřídaly, a rov-

Klára Anežka Svobodová
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