HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – DUBEN 2019
Výdaje
Zálohy – elektřina (ČEZ)
Zálohy – plyn (Innogy)
Zálohy – voda (SČVK)
El. zabezpečení kostela (Fides)
Poplatky
Nákup hostií
Nákup květin
Nákup paškálu

Sbírky
7. 4.
3 047,14. 4.
3 491,19. 4. (kasička na Svatou zemi)
2 300,21. 4.
5 074,22. 4.
1 203,28. 4.
3 237,Příjmy – ostatní
Pronájem věže kostela (Metronet)
5 000,Prodej pozemků pod Riegrovou stezkou (doplatek
– město Semily)
4 000 000,-

4 850,3 950,630,3 812,267,2 713,5 240,1 089,-

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Setkání farní rady
Ve čtvrtek 30. 5. 2019 po večerní mši svaté (přibližně v 19.00 hodin) proběhne na
faře pravidelná schůzka farní rady.
Zveme všechny farníky, kteří mají zájem o dění ve farnosti, aby přišli sdělit svoje podněty, nápady a připomínky.
• vyhodnocení Noci kostelů 2019
• první svaté přijímání a pouť 2019 v Semilech
• pastorační aktivity ve farnosti
• ekonomické záležitosti – využití získaných finančních prostředků za prodej pozemků pod
Riegrovou stezkou, plánované investiční akce, opravy

Mezinárodní den dětí (1. červen)
Otče náš, jsou venku a my je nemůžeme chránit. Čím jsou větší, tím méně můžeme být s nimi. Jdou si
svými vlastními cestami a nám nezůstává než je svěřit Tobě a snažit se jim rozumět a radit. Dej jim dobré
kamarády a přátele a také dobré dospělé kolem nich, kterým by na nich záleželo.

HŘIVNA

Informační čtrnáctideník
ŘK farnosti Semily
Číslo 11
26. května 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 27. 5. – 9. 6. 2019
27. 5. Po

–

–

–

28. 5. Út

KO

18.00

za živé a †† z rodu Prokůpkových

29. 5. St

KA

08.00

za požehnání a ukončení školního roku vnuka Davida a za zdraví a
obrácení syna Davida

30. 5. Čt

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
KO
18.00 za Petra a Katarínu a za †† rodiče a celé rody

31. 5. Pá

Svátek Navštívení Panny Marie
KO
18.00 za šťastný porod a vedení Duchem svatým

1. 6. So

Památka sv. Justina, mučedníka
DD
13.30 za farní společenství
KA
18.00 za zdraví a Boží pomoc pro Annu

2. 6. Ne 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
při mši zpívá Kath. Kirchenchor zu St. Georg (Berlin-Pankow)
KO
08.30 za † Františka Matouše, oboje rodiče a sourozence, a za † bratra
Josefa Holuba
3. 6. Po

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
–
–
–

4. 6. Út

KO

5. 6. St

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
KA
08.00 za † Františku

Zachovej jim důvěru, že náš dům je pro ně stále otevřený i přes všechny hlouposti, které udělaly. Dej
nám všem, aby jim náš domov ukazoval, co znamená být doma, být u Tebe tam, kde Ty jsi doma, u stolu
v tvém věčném království. Amen.

6. 6. Čt

KA

08.00

za † Kamilu

7. 6. Pá

KO

18.00

za ctitele Božského Srdce Ježíšova

Ve farnosti oslavíme den dětí v neděli 2. června 2019.

8. 6. So

DD
KO

13.30
18.00

za farní společenství
vigilie ze slavnosti Seslání Ducha svatého
za Boží pomoc a dary Ducha svatého pro Jozefa s rodinou

Chraň je, aby se jim nestalo nic zlého, a samy aby nezavinily neštěstí. Ochraňuj je, aby nedělaly nic nesprávného, když jsou samy mezi sebou. Především dej jedno: aby se rády vracely domů, aby se těšily na
domov rodičů a aby ho milovaly. Dej, aby se nám dařilo vytvořit tento domov milým a takový ho zachovat
co nejdéle. Jim dej, aby nemyslely na své rodiče se strachem ani tehdy, když udělaly něco špatného.

Po skončení mše svaté budou pro děti připraveny zábavné hry a soutěže v okolí
kostela. A možná přijde i velké překvapení ;-)
Hřivna – informační čtrnáctideník vydává ŘK farnost Semily pro vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto čísla: 23. května 2019. Uzávěrka
následujícího čísla: 6. června 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 zdraví a Boží pomoc pro Petra

od 16.30 v KO svátost smíření

9. 6. Ne Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
první svaté přijímání dětí z farnosti
KO
08.30 za † maminku a tetu Marii a za zdraví a Boží pomoc pro Jozefa Tvrdíka u příležitosti 70 let života
CH
15.00 na úmysl

KÁZÁNÍ MONS. JANA BAXANTA 12. 5. 2019

V

SEMILECH

dém kroku, máme jim být světly, pomocníky a
přáteli stejně tak, jak jimi byli Pavel a Barnabáš, a je jim navždycky i sám Ježíš. Skutečné
světlo svítí a září, ale svou světelnou intenzitou neoslepuje. Přítomnost nás křesťanů
v tomto světě nemá působit jako oslňující
reflektor, ale ve smyslu služby tiše nabízet
orientaci v temnotách a nejistotách, ve kterých se naši bližní ocitají poměrně často a
tápají kolem sebe, aby nalezli nějaký pevný a
spolehlivý bod. Protože se i my sami někdy
v podobných situacích ocitáme také, rozumíme všem hledajícím a dobře známe cenu podané záchranné ruky.

Kázání pronesené biskupem Janem Baxantem při jeho návštěvě v Semilech u příležitosti
biřmování 12. 5. 2019.
Liturgické texty: Sk 13,14.43–52; Žl 100,2.3.5;
Zj 7,9.14b–17; Jan 10,27–30.

Bratři a sestry, milí biřmovanci,
sděluji Vám všem, že
mám radost z toho, že
opět, po delší době,
jsem tu s Vámi v Semilech na slavnosti biřmování, která je vždy pro
každou farnost mimořádnou příležitostí duchovně pookřát, obnovit se a povzbudit se
odhodláním nových dospělých křesťanů,
ochotných přijmout odpovědnost za šíření
Kristova evangelia v naší litoměřické diecézi,
potažmo v naší vlasti a ve světě vůbec. Jak
velký je svět, do kterého technickými vymoženostmi internetu vstupujeme a všechna možná jeho zákoutí prohlédáme! Jak však současně může se stát náš svět malinkým a sevřeným, když bychom zůstali jen u svého počítače v pohodlí a teplíčku svého domova, izolováni sluchátky na uších, zaujati jen sami sebou! V novozákonní knize Skutků apoštolů
jsme dnes jistě zaslechli téměř osobní vyznání
Pavla a Barnabáše, že jim Pán – neomylně
chápáno: Kristus – nařídil, aby se obraceli
k pohanům, a především jim byli světlem. Milí
biřmovanci, už brzy dospělí a zodpovědní
křesťané, nežijete v nějakém jiném světě, než
ve kterém tehdy žili apoštolové, světice a
světci ve všech dobách. I Vy, my všichni, žijeme ve světě pohanů. Křesťanů je menšina, a
těch skutečně opravdových ještě méně. Kéž
bychom do toho malého, ale velice důležitého hloučku, patřili i my! Mezi lidmi nevěřícími, kteří nás v současnosti jistě nikoliv jako
nepřátelé a odpůrci obklopují všude na kaž-

Navazující druhé dnešní čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana doplňuje smysluplnost úlohy Božích přátel v rozsáhlé Boží rodině lidské společnosti. Sv. Jan sice v mystickém
nazírání uviděl mnohá utrpení věrných Ježíšových přátel, hlavně krvavých mučedníků a
mučednic, ale zahlédl i to, že ona krvavá koupel jejich svědectví, upřímného smýšlení při
Kristově následování, je uschopňuje být bytostmi čistými, oddanými a ochotnými vodit
druhé k pramenům živé vody, nikoliv ke stojatým vodám zahnívajících tůní, a pak jejich
schopnost velmi ohleduplné a taktní, doslova
uzdravující terapie: ohleduplně stírat slzy z očí
všech trpících a odstrčených, vyloučených do
samoty bolestí a osudových ran.
Velmi krátké, ale velice výstižné dnešní
evangelium o postojích dobrého pastýře Krista, nás potěší hned několikrát. Ovce tohoto
dobrého pastýře jeho hlas znají. Známe jej i
my proto, že Ježíš nikdy nikoho neokřikuje.
Zve, nabízí, povolává jménem, nenutí. Tónu
hlasu tak laskavého pastýře nelze odolat!
Dává nám věčný život. Nejsou to jen zbytky,
drobky, to, co zůstalo a škoda by byla je vyhodit. Dává všechno, sebe celého v Eucharistii a
svou neprotekční lásku na věčnosti v nebi.
Nikdo nás z jeho ruky nevyrve. Žádná moc a
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žádný sebenebezpečnější nepřítel. Chtěl by,
ale nepodaří se mu to. Kristus nás drží pevně,
aniž by nás svíral a sevřením své náruče dusil.
Naprosto se můžeme svěřit do jeho bezpečí.
Tak krásné a útěchyplné přísliby, drazí biřmovanci, máme! Dnešní bohoslužbou, při které
budete vy i my všichni Duchem svatým posilněni, dostaneme ještě něco navíc, totiž i to

pro naše bratry a sestry, spolu s námi tvořícími jednu lidskou rodinu. Podělme se s nimi,
budou-li chtít, o tyto božské dary nebes. Jsem
si jist, že mnozí z nich je od nás očekávají.
Ano, zatím snad skrytě a nezřetelně, ale jednou otevřeně a dychtivě. Vyprahlá a žíznící
lidská srdce přece nemohou donekonečna
takovým darům odolávat!

ŽÍT LAUDATO SI‘
říká, že „rytmus spotřeby, plýtvání a alterace
životního prostředí překročil možnosti planety takovým způsobem, že nynější neudržitelný životní styl může vyústit pouze do katastrof.“ Stejně jako Jan Pavel II. a Benedikt XVI.
vyzývá i současný papež církev a svět k ekologickému obrácení, k proměně srdce a smýšlení, k příklonu k solidaritě s chudými lidmi,
kteří na planetě Zemi žijí dnes, i s budoucími
generacemi. Připomíná také, že „talenty a
zapojení všech jsou nezbytné k nápravě škod
způsobených lidmi na Božím stvoření.“ Proto
Žít Laudato si‘ Česká republika vyprošuje milost ekologického obrácení pro všechny lidi –
věřící i nevěřící – v ČR.

Podle poslední zprávy OSN vydané 6. května
2019 ohrožuje lidská činnost existenci jednoho milionu rostlinných a živočišných druhů a
tato kritická ztráta biodiverzity již nyní ohrožuje i existenci lidského druhu. Hlavními hrozbami jsou vedle přímého využívání, pytlačení
a nadměrného výlovu především ztráta přirozeného životního prostoru v důsledku rozšiřování ploch obdělávaných k výrobě masa pro
lidskou spotřebu a klimatická změna způsobená z velké části emisemi vzniklými v důsledku
spalování fosilních paliv. Zatímco předchozí
zprávy se zaměřovaly na dopady lidské činnosti na druhovou rozmanitost, poslední
zpráva OSN se věnuje především dopadům,
které ztráta druhů bude mít na lidi, především ty nejchudší. Jedná se především o ztrátu zdrojů léčiv, paliv a základních potravin.
Andrew Deutz, ředitel pro mezinárodní vztahy organizace The Nature Conservancy říká,
že do tohoto bodu jsme dospěli, protože „náš
ekonomický model si necení věcí, které jsou
v přírodě zadarmo, ačkoli jsou podstatné pro
život.“

Bože lásky, ukaž nám naše místo v tomto
světě, aby námi mohla protékat tvá láska ke
všem tvorům na této zemi, neboť ani jeden
z nich není před tebou zapomenut.
Osvěť ty, kdo drží moc a peníze, aby neupadli do hříchu lhostejnosti, aby milovali
společné dobro, podporovali slabé a starali
se o tento svět, v němž žijeme.
Chudí a země naříkají.

Podobně se vyjádřil také papež František při
promluvě k účastníkům setkání o těžebním
průmyslu pořádaném Dikasteriem pro integrální lidský rozvoj 3. května 2019, kdy řekl,
že současný socio-ekonomický systém je
„nenasytný, zaměřený na zisk, krátkozraký a
založený na mylné představě neomezeného
ekonomického růstu.“ Encyklika Laudato si'
vydaná již před čtyřmi roky v odstavci 161

Pane, uchop nás svou mocí a světlem, pomoz nám chránit všechen život, abychom se
připravili na lepší budoucnost, na příchod
tvého království spravedlnosti, míru, lásky a
krásy.
Buď pochválen! Amen.
(z modlitby papeže Františka v jednotě se stvořením)

www.zitlaudatosi.cz
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