AKTUÁLNÍ INFORMACE
Setkání RaJ
Srdečně zveme všechny ženy na další setkání RaJ v úterý 26. 3. 2019. Tentokráte se
sejdeme ve velkém sále na faře v Semilech v čase bezprostředně po mši svaté (cca
od 19 h).
Tématem večera bude rozjímání nad Mariiným „Už nemají víno“ (Jan 2,3). Těšíme se
na vás! Další informace: A. Holubcová (604 655 608), K. Svobodová (731 625 926).

Pozvání na pořady ČKA Železný Brod
Čtvrtek 28. 3. 2019 – 100 let republiky – reflexe vztahu katolické církve a státu
doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. – teolog, kněz a církevní historik, vyučuje na Univerzitě Karlově a na Univerzitě Hradec Králové, kde zároveň působí jako vedoucí katedry
Kulturních a náboženských studií. Jeho životopis a dílo jsou velice obsáhlé. Hlavní oblasti
jeho vědeckého zájmu jsou: moderní církevní dějiny české i světové; teoretické problémy
církevního dějepisectví; otázky historické antropologie a transkulturní komunikace.

Středa 3. 4. 2019 – Katolický pohled na náboženskou pluralitu
ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. – členka řeholního společenství Sester karmelitek
sv. Terezie; vyučující na Katolické teologické fakultě UK.

Oba pořady začínají vždy v 18.15 h v aule sklářské školy v Železném Brodě.

Postní duchovní obnova farnosti
Připomínáme, že ve dnech 29.–31. 3. 2019 proběhne ve farnosti postní duchovní obnova pod vedením P. Hyacinta Petra Ullmana OP. Podrobnosti na plakátku v kostele.

HŘIVNA

Informační čtrnáctideník
ŘK farnosti Semily
Číslo 6
17. března 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).

Pořad bohoslužeb ve farnosti ve dnech 18. 3. – 31. 3. 2019
18. 3. Po –

–

–

19. 3. Út

Slavnost SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
KO
18.00 za zdraví a Boží požehnání pro Jozefa

20. 3. St

KA

08.00

za † Bohumila Malého

21. 3. Čt

KA

08.00

za †† rodiče z obou stran a † bratra

22. 3. Pá KO
KO

17.30
18.00

pobožnost křížové cesty
za † syna

23. 3. So

13.30
18.00

za farníky
za †† z rodu Studničkových

DD
KA

24. 3. Ne 3. NEDĚLE POSTNÍ
KO
08.30 za † Zdeňka Stehlíka a za † Jaroslava Kousala

Alexandr Flek: PARABIBLE
Autorské čtení a diskuze v pátek 29. 3. od 18.30 h v zázemí
Karmelitánského knihkupectví v Nové Pace
Tisková zpráva o Ježíši z Nošovic je aktuální, místy až provokativní biblickou parafrází. Dávný příběh o Ježíši Nazaretském zasazuje do kulis
současného Česka, především ale staví dnešního čtenáře před nově
obnažené pointy dávných evangelijních příběhů a výroků. Jak v
předmluvě uvádí prof. Martin C. Putna, v Parabibli jde o rozlousknutí jádra biblických textů ze slupky jejich dobového kontextu a o jejich nové
„zabalení“ do současné literární formy.
Alexandr Flek (*1968) je evangelický teolog, kazatel a překladatel Bible (21), vyrůstal
v ateistické rodině, roku 1987 se stal křesťanem, studia biblistiky absolvoval v Uppsale a
v Praze, je doktorandem v oboru starozákonní teologie na Vrije Universiteit Amsterdam. Překlad
Bible 21., kterému věnoval 15 let, se stal bestsellerem roku 2009. Je ženatý, má čtyři děti, dva
vnuky, žije v Praze.
Hřivna – informační čtrnáctideník vydává ŘK farnost Semily pro vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto čísla: 14. března 2019. Uzávěrka
následujícího čísla: 28. března 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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25. 3. Po Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
KO
18.00 za zdraví Julie a celé rodiny
26. 3. Út

KA

18.00

za † Matyldu Smataníkovou

27. 3. St

KA

08.00

za zdraví pro dceru a vnuka

28. 3. Čt

–

–

–

29. 3. Pá KO
KO

17.30
18.00

pobožnost křížové cesty
(na úmysl celebranta)

postní duchovní obnova

30. 3. So

13.30
18.00

za farníky
(na úmysl celebranta)

postní duchovní obnova

DD
KO

31. 3. Ne 4. NEDĚLE POSTNÍ
postní duchovní obnova
KO
08.30 za zdraví a Boží požehnání u příležitosti narozenin

VĚŘÍM

V ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ

lidskou osobnost deformovat nebo nějakým
jiným způsobem poškozovat.

V době postní přetiskujeme další část textu P. Aleše
Opatrného o vině a odpuštění.

O Božím odpuštění

Odpuštění jako Boží čin

Víra v odpuštění není samozřejmostí.
K pojmu odpuštění a k jeho nárokům se stavíme různě: odpuštění požadujeme, odmítáme,
dáváme, přijímáme, nahrazujeme něčím jiným anebo skutečně v odpuštění věříme.
Mluvíme-li o víře v odpuštění, půjde vždy o
vztah Boha a člověka nebo Boha a lidí, nejen
o vztah člověka k člověku nebo k několika
lidem. Víra v odpuštění a její realizace ve smíření předpokládá:

Odpuštění je léčivá Boží odpověď na lidskou
bezmoc. Uvažujme o tom, v jakém smyslu je
tato Boží odpověď léčivá. Pomohou nám jednoduché obrazy, které vezmeme z evangelií.
Hřích je dluh (vůči Bohu, vůči bližnímu) a odpuštění je odstraněním tohoto dluhu nesmírně bohatým Bohem. Víra v odpuštění znamená, že Bůh tento dluh za člověka chce a může
vyrovnat, protože člověka miluje a je dost
„bohatý“. Je-li odpuštěn „dluh“, potom už
nezatěžuje bytí člověka.

• Víru v obecnou narušenost lidské přirozenost, v nedokonalost člověka, která není
ontologická, tedy dána stvořením, ale existenciální – reálná. Tato víra není pro křesťana ničím zvláštním, ale některé jiné nauky ji vlastně postrádají nebo popírají, například starý známý marxismus nebo nauka
scientologů.

V evangelním příběhu o nemilosrdném služebníkovi (Mt 18,23–35) mu pán odpouští
obrovský dluh. I když toto podobenství mluví
především o požadavku odpouštět bližním, je
zde postava pána, zobrazující Boha, ukázána
jako osoba nesmírně bohatá. A protože tento
bohatý pán odpustí velký dluh, má i relativně
chudý člověk odpustit dluh malý. Takřka stejné je to v podobenství o milosrdném otci (Lk
15,11–32). Otec může znovu dát mladšímu
synovi to, co už promrhal. Když totiž poručí,
aby mu dali obuv na nohy, jedná s ním jako se
synem a ne s otrokem, který musel chodit
bos. Když poručí, aby mu dali prsten, vrací mu
symbolicky synovská práva. Tedy otec je opět
tak bohatý, že si může takovouto štědrost
v odpouštění dovolit. I v něm máme poznat
nebeského Otce.

• Víru v Boží spontánní ochotu odpouštět.
Tím je myšleno, že Boží ochota odpouštět
není způsobena nebo vynucena člověkem,
ale je bez zásahu člověka Bohem chtěná.
• Poznání lidské bezmoci vůči realizované
vině. Ačkoliv některé následky viny lze napravit, existenci viny, která se někdy stala,
nemůže člověk ovlivnit, nemůže jí vzít zpět.

Chybí-li víra v narušenost člověka, potom se
takový jedinec může domnívat, že je bezchybný, nebo že se bezchybným dříve nebo později stane. Chybí-li víra ve spontánní Boží
ochotu odpustit, může se člověk domnívat, že
lze Boha uplatit nebo podplatit, odpuštění si
zasloužit, případně se bude snažit vinu popřít
nebo vytěsnit. Nechce-li člověk uznat svou
bezmoc vůči vině, která se stala, bude se přesvědčovat o své vlastní moci, kterou chce vinu
anulovat, nebo bude vinu popírat. Můžeme
tedy shrnout: Absence víry v odpuštění může

Aby si mohl člověk víru v odpuštění osvojit a
integrovat do svého života, potřebuje mít
správný obraz Boha, to znamená Boha:
• spravedlivého (Řím 2,11);
• štědrého (Lk 11,5–13; Iz 43,22–44,5);
• nesmírně „bohatého“ (Ef 2,4);

• člověku nakloněného (Jan 3,16);
• milosrdného (Ž 118).
2

Jen od takového Boha lze očekávat odpuštění jako dar. A darem je ostatně celá spása
člověka (Jan 3,16; Ef 1,5–8).

viny nad pomyšlení veliké. (Malý test: Dovedete si představit, že by Bůh odpustil Hitlerovi
nebo tvůrcům televizních pořadů, které vám
silně vadí?)

Lidská zkušenost a Boží ochota odpouštět

Ale připomeňme si také lidský úkol odpouštět: člověk stvořený k Božímu obrazu se snad
nejvíc podobá Bohu, když ze srdce odpouští.

Ačkoliv je víra ve své podstatě lidskou odpovědí na Boží slovo, které je člověku řečeno
(Katechismus KC, čl. 142–143), mají na její
podobu také vliv lidské zkušenosti. V případě
víry v odpuštění se mohou prolínat pohledy
křesťanské víry v odpuštění se vzpomínkami
na zkušenosti, které člověk udělal s lidským
odpuštěním. Zejména způsob, jakým odpouštěli rodiče a ostatní vychovatelé, mnohdy po
léta nebo i po celý život ovlivňuje pohled člověka na Boží odpuštění. A může buď podporovat růst víry ve velkorysé a léčivé Boží odpouštění, nebo naopak víru v Boží odpuštění
znejišťovat a oslabovat. Proto je mnohdy nutné oddělit tyto lidské zkušenosti a víru v odpuštění, jak ji má ve věřícím vyvolat Boží slovo. Odpouštějícího Boha nelze uzavřít do hranic lidských měřítek a možností. Bůh není ve
svých možnostech omezen tak, jako je omezen člověk. A už vůbec mu nelze připisovat
všechny možné nepěkné reakce, které v lidech mnohdy vyvolávají provinění bližních,
jako je uraženost, touha po pomstě, potměšilé čekání na poklesek bližního apod. Jsme
tedy opět u obrazu Boha. Bůh „příliš malý“
bude stejně málo schopen odpouštět jako
člověk. A bude ho možné podplatit. Jen Bůh
opravdu veliký může odpouštět velkoryse

Co víru v odpuštění podporuje
Pomocí mohou být dobré zkušenosti s odpuštěním na rovině lidských vztahů. Dobrá
zkušenost s odpuštěním člověka člověku zpravidla podporuje víru v možnost Božího odpuštění. Za nejdůležitější ale považujeme osvojení si biblického obrazu hříchu a biblického
obrazu odpuštění, jak bylo ukázáno v předchozích přednáškách tohoto setkání. Víře
v odpuštění nepomůže ani znicotnění hříchu,
ani jeho zveličení. I když to může působit pohoršlivě, můžeme říci, že ve světle Písma
hřích patří do života. Tím má být řečeno, že se
v lidském životě stále vyskytuje a nemůžeme
doufat, že ho v historii světa i v osobní historii
člověka jednou provždy zcela eliminujeme.
Ale právě proto patří do života odpuštění,
které Bůh stále uděluje. Spojení těchto dvou
pohledů dělá křesťanství realistickým
(nepopírá hříšnost), na Bohu závislým (nikdo
neodpouští tak jako Bůh) a při vší etické náročnosti snesitelným (bez štědře odpouštějícího Boha bude křesťan v depresi nebo se
vrhne do hříchu).

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – ÚNOR 2019
Sbírky
3. 2.
10. 2.
17. 2.
24. 2. („Svatopetrský haléř“)
Výdaje
Zálohy – elektřina (ČEZ)

Zálohy – plyn (Innogy)
3 950,Zálohy – voda (SČVK)
630,Pošta a poplatky
447,Tvorba webových stránek k projektu rekonstrukce
varhan
16 000,Nákup úklidových prostředků
100,Výpis z katastru nemovitostí
150,-

3 330,3 192,2 477,3 600,4 850,-

Na farním karnevale v neděli 3. března se vybralo 665,- Kč. Na PMDD (Papežská misijní díla dětí) posíláme
700 Kč. Děkujeme všem dárcům a kupcům tomboly.
Za Vespolku Vašek Svoboda
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