HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – KVĚTEN 2019
Sbírky
5. 5.
12. 5.
19. 5.
26. 5.
Výdaje
Zálohy – elektřina (ČEZ)
Zálohy – plyn (Innogy)

Zálohy – voda (SČVK)
El. zabezpečení kostela (Fides)
Poplatky
Daň z nemovitostí
Nákup domácích potřeb
Nákup květin
Nákup svíček
Nákup vína

2 319,3 023,2 711,4 198,4 361,3 950,-

630,2 021,298,3 139,772,1 477,384,2 167,-

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Pouť v Semilech
V neděli 30. 6. 2019 od 9.30 h slavíme v děkanském kostele sv. Petra a Pavla
v Semilech poutní slavnost. Při této bohoslužbě si zároveň připomínáme výročí posvěcení našeho farního chrámu.
Mši sv. celebruje P. Jan Lukeš, novokněz, farní vikář z Červeného Kostelce.
Po mši svatou jsou všichni srdečně zváni na tradiční občerstvení pod lípou u kostela,
k dispozici bude také několik pouťových atrakcí k dětskému vyžití.

Pouť mládeže litoměřické diecéze do Svaté země
Nejspíše v termínu 17.–24. 4. 2020 se uskuteční pouť mládeže litoměřické diecéze do
Svaté země. Zorganizování této pouti je náročné, a proto je nutné včas znát vážné zájemce. Orientační cena je cca 20 000,- Kč na osobu; pokud by někdo nemohl zaplatit
plnou cenu, bude si moci domluvit slevu, avšak minimální požadovanou částkou za
tuto pouť by bylo 10 000,- Kč.
Pokud se do 15. 8. 2019 přihlásí alespoň 40 zájemců od 15 do 30 let, pouť se pokusíme zorganizovat.
Kontakt: P. Jozef Kadlic a tým, IDCŽM Křižovatka Příchovice, dczm.krizovatka@gmail.com

HŘIVNA

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

Jedná se o kombinované (tj. „dálkové“) studium ve velmi přívětivé formě, které se dá
skloubit i s rodinným a pracovním životem. Začít lze v jakémkoliv věku.
Osobní zkušenosti rádi sdělí Marie a Matěj Krausovi či Martin Klodner.
Hřivna – informační čtrnáctideník vydává ŘK farnost Semily pro vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto čísla: 20. června 2019. Uzávěrka
následujícího čísla: 4. července 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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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 24. 6. – 7. 7. 2019
24. 6. Po Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
KO
18.00 za † Josefa Zumra
25. 6. Út

KO

18.00

za Josefa Kučmu, rodiče a sourozence

26. 6. St

KA

08.00

za †† Julii a Oldřicha

27. 6. Čt

KA

08.00

za †† Annu a Petra Durajovy, Rozalii, Tadeáše a dceru Annu

28. 6. Pá Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
KO
18.00 za †† Cecilii a Jana Novotné a †† rodiče Pajunkovy
29. 6. So

Slavnost SV. PETRA A PAVLA, apoštolů, patronů farnosti
KO
08.30 za † Josefa Hladíka, manželku a rodiče
DD
13.30 za farní společenství

30. 6. Ne (13. neděle v mezidobí)
POUTNÍ SLAVNOST
KO
09.30 za † Zdeňka Stehlíka, rodiče a sourozence, a za zdraví a Boží požehnání pro Bohumilu Bažantovou
1. 7. Po –

–

–

2. 7. Út

KO

18.00

za † Jiřího Lukse a manželku

3. 7. St

Svátek sv. Tomáše, apoštola
KA
08.00 za †† Antonii a Emilii

4. 7. Čt

Památka sv. Prokopa, opata
KA
08.00 za Boží pomoc a dary Ducha svatého pro Jaroslava s rodinou

Možnost studia teologie
Přemýšlíte, jak dosáhnout na vysokoškolský titul? Rádi byste si prohloubili své znalosti
o víře? Ideálně jde zkombinovat oboje! Až do 5. 8. 2019 je možné hlásit se ke studiu
oboru Teologické nauky na Katolické teologické fakultě v Praze (www.ktf.cuni.cz).

Informační čtrnáctideník
ŘK farnosti Semily
Číslo 13
23. června 2019

5. 7. Pá Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy
KO
08.30 za rodinu Císařovu
6. 7. So

DD
KA

13.30
18.00

za farníky
za Zdeňka Rašína, sestry a maminku

7. 7. Ne 14. neděle v mezidobí
KO
08.30 za † Jiřího Bažanta

SRDCE JEŽÍŠOVO

ZKRÁCENÝ

Srdce = jedinečný výraz lásky
Nejsvětější Srdce Ježíšovo je maximální lidský výraz božské lásky. Ježíšovo Srdce je jedinečným a skutečným symbolem Božího milosrdenství. Ježíšovo srdce je totiž středem a
zdrojem, z něhož prýští spása celému lidstvu.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FARNÍ RADY

3. zasedání

30. 5. 2019

4. zasedání

13. 6. 2019

Využití finančních prostředků získaných
z prodeje majetku (4 500 000,- Kč)
Dle sdělení diecézního ekonoma bude 35 %
ze získané částky odvedeno biskupství
(1 575 000,- Kč) do svépomocného fondu, jak
stanoví vnitřní předpisy diecéze. Farnost může rozhodnout o využití zbývající částky
(2 925 000,- Kč), nicméně se schvalovací doložkou biskupství. Farní rada se shodla, že je
nezbytné znát přesně biskupstvím stanovená
pravidla použití těchto finančních prostředků.
Teprve na základě znalosti těchto pravidel se
můžeme zodpovědně rozhodnout, jak
s prostředky naložit.

Ekonomické záležitosti
Restaurování varhan v děkanském kostele
Šance na získání finančních prostředků
k rekonstrukci varhan z nadace Avast pominula, v současné době je založen sbírkový
účet (registrovaný krajským úřadem do roku
2025) a webové stránky, které farnost zaplatila.

Ježíšovo srdce v Písmu
V evangeliích nacházíme různé zmínky o
Ježíšově Srdci, například v úryvku, kde Kristus
sám praví: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě,
neboť jsem tichý a pokorný srdcem“ (Mt
11,28–29). Základním je pak podání Kristovy
smrti podle Jana. Tento evangelista totiž dosvědčuje, co viděl na Kalvárii, kde jistý voják
probodl Ježíšovi bok těsně po jeho smrti kopím a z této rány vyšla krev a voda (srov. Jan
19,33–34). Jan v této zdánlivě bezvýznamné
příhodě rozpoznal naplnění proroctví: ze srdce Ježíše, Beránka obětovaného na kříži,
proudí odpuštění a život všem lidem.

Varhaníci přítomní na farní radě se shodli,
že současný stav nástroje již přestává být
vyhovující, varhany vyžadují neustálé drobné
zásahy a opravy, bez nichž by byl nástroj velmi brzy nepoužitelný. Úvahy o jeho rekonstrukci jsou tedy zcela namístě.

Milosrdenství je síla, která křísí
Ježíšovo milosrdenství není pouhý sentiment; je to síla, která dává život a křísí člověka! Říká nám to také evangelijní epizoda
s vdovou z Naimu (Lk 7,11–17). Ježíš spolu se
svými učedníky přichází do Naimu, galilejské
vesnice, právě ve chvíli konání pohřbu. Ke
hřbitovu je nesen chlapec, jediný syn jisté
vdovy. Ježíšův pohled hned spočívá na plačící
matce. Evangelista Lukáš říká: „Když ji Pán
uviděl, bylo mu jí líto.“ Tímto „soucitem“ je
Boží láska k člověku; je to milosrdenství, tedy
postoj Boha ve styku s lidskou ubohostí, naší
nemohoucností, naším utrpením, naší úzkostí. Biblický termín „soucit“ odkazuje
k mateřským útrobám: matka totiž zakouší
zcela zvláštní reakci ve vztahu k bolesti svých
dětí. Takto nás miluje Bůh, říká Písmo.

Nemějme strach se k Němu přiblížit
A co je plodem této lásky, tohoto milosrdenství? Život! Ježíš řekl vdově z Naimu:
„Neplač!“, pak oslovil mrtvého chlapce a
vzkřísil jej jakoby ze sna (Lk 7,13–15). Představme si tu krásu: Boží milosrdenství dává
člověku život, křísí jej ze smrti.

V blízké budoucnosti se uskuteční schůzka
farní rady s diecézním ekonomem M. Kubou,
kde dojde k vyjasnění situace a seznámení
s možnostmi investování. Některé potenciální
návrhy již byly na farní radě diskutovány.

Přítomní varhaníci také uvedli, že restaurování varhan podle závazného stanoviska NPÚ
by bylo krokem zpět, neboť by neodpovídalo
současným liturgickým potřebám a dalšímu
možnému využití varhan. Nejlepším řešením
by bylo dosáhnout revize stávajícího závazného stanoviska NPÚ. Cílem bude provést celkovou rekonstrukci nástroje se zachováním jeho
vzhledu a zvukové stránky a s výměnou nevyhovující pneumatické traktury.

Pastorační záležitosti

Péče o starší farníky
Farní rada si je vědoma, že pastorační péče
o starší farníky je nedostatečná. Ačkoliv se
pan děkan snaží navštěvovat nemocné v domově důchodců či v nemocnici, chybí větší
zapojení laiků v této oblasti.

Bude osloven varhanář B. Žloutek, zda by
mohl vypracovat návrh výše uvedené rekonstrukce, s kterým by bylo možné potom zahájit jednání s NPÚ. Sbírkový účet a webové
stránky se zatím rušit nebudou.

Ze strany vedení nemocnice i domova důchodců byl pan děkan osloven s tím, že klienti
by uvítali možnosti strávení času s někým
dalším.
Kompletní zápis z jednání farní rady je
k dispozici na vyžádání.

Pán i na nás ustavičně hledí s milosrdenstvím; nezapomínejme na to.
Stále nás milosrdně očekává. Nemějme
strach se k Němu přiblížit!
Má milosrdné srdce. Ukážeme-li mu svoje
vnitřní rány, svoje hříchy, On nám vždycky
odpustí.
Je čirým milosrdenstvím. Jděme za Ježíšem!

papež František
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30. 5. A 13. 6. 2019

VÝZVA FARNÍKŮM
V našem společenství máme mezi sebou mnoho, zvláště starších, lidí, kteří jsou často nemohoucí a osamocení. Přesto touží po možnosti dostat se na mši svatou či se jen setkat s někým
dalším a popovídat si.
Pokud můžete a chcete nabídnout své služby tímto směrem (poskytnout odvoz na mši svatou, navštívit nemocného a popovídat si apod.), sdělte to prosíme panu děkanovi Gajdošíkovi, který vám řekne vše potřebné.
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