HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – ČERVEN 2019
Sbírky
2. 6. (na rádio Proglas)
9. 6.
16. 6.
20. 6.
23. 6.
29. 6.
30. 6.

Výdaje
Zálohy – elektřina (ČEZ)
4 850,Zálohy – plyn (Innogy)
3 950,Zálohy – voda (SČVK)
630,Poplatky
272,Faktura za dopravu (autobus do Bozkova) 1 549,Nákup kancelářských potřeb
97,Nákup květin
485,Pošta
380,-

3 700,6 011,2 552,1 456,2 847,1 180,6 627,-

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – ČERVENEC 2019
Sbírky
5. 7.
7. 7.
14. 6.
21. 6.
28. 6.

Výdaje
Zálohy – elektřina (ČEZ)
Zálohy – plyn (Innogy)
Zálohy – voda (SČVK)
Poplatky
El. zabezpečení kostela (Fides)

875,2 106,3 231,2 767,2 895,-

4 850,3 950,630,319,1 307,-

KŘESŤANSKÝ HUMOR
knihy Zjevení, kde se píše: „A když Beránek
rozlomil pečeť sedmou, nastalo na nebi mlčení téměř na půl hodiny“ (Zj 8,1).

Malíř vymaloval kostel, pan farář přebírá dílo.
Najednou ustrne: „Vy jste tady namaloval
andělovi na ruce šest prstů! Už jste někdy
viděl anděla se šesti prsty?!“
„A vy jste snad viděl anděla s pěti prsty?“
odpověděl malíř.

*****

Na křesťanském táboře:
„Hele, a kdy už ta mše skončí?“
„Neboj, dopije a jdem.“

*****

Jeden teolog se domníval, že původně v nebi
nebyla žádná žena. Usuzoval tak na základě

AKTUÁLNÍ INFORMACE

HŘIVNA

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

V případě většího počtu brigádníků je možno zpracovávat dřevo na faře (motorovou pilu a
kalač s sebou). Tento čas můžeme využít také k opravám drobných závad uvnitř/vně kostela, kterých jste si např. všimli, a není nikdo, kdo by je odstranil.
Pokud se Vám termín nehodí, nezoufejte, budou další příležitosti :-)
Hřivna – informační čtrnáctideník vydává ŘK farnost Semily pro vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto čísla: 15. srpna 2019. Uzávěrka následujícího čísla: 29. srpna 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 19. 8. – 1. 9. 2019
19. 8. Po –

–

–

20. 8. Út

Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
KA
18.00 za Jozefínu Cukanovou

21. 8. St

Památka sv. Pia X., papeže
KA
08.00 za † Olušku Havrilovou

22. 8. Čt

Památka Panny Marie Královny
KA
08.00 za †† Annu a Viktora Kadákovy

23. 8. Pá

KO

24. 8. So

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
DD
13.30 za farníky
KA
18.00 za † Janku Barenčíkovou

18.00

za † Marii Jandíkovou

25. 8. Ne 21. neděle v mezidobí
KO
08.30 za † Helenu Kubíkovou a rodiče
26. 8. Po –

–

–

27. 8. Út

Památka sv. Moniky
KA
18.00 za † Janku Barenčíkovou

28. 8. St

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
KA
08.00 na poděkování za stará kněžská a řeholní povolání

29. 8. Čt

Památka Umučení svatého Jana Křtitele
KA
08.00 za zdraví a Boží pomoc pro Annu
KK
18.00 za farní společenství

Farní brigáda
V sobotu 31. srpna od 08.00 h se opět sejdeme k péči o náš kostel a jeho okolí. V plánu
je úprava zeleně (sečení, pohrabání, odvoz). Běžné zahradní náčiní je k dispozici na faře.

Informační čtrnáctideník
ŘK farnosti Semily
Číslo 17
18. srpna 2019

30. 8. Pá

KO

18.00

za †† rodiče Veroniku a Izidora

31. 8. So

DD
KA

13.30
18.00

za farníky
za zdraví a Boží pomoc pro Jozefa

1. 9. Ne 22. neděle v mezidobí
KO
08.30 za †† Pavla a Františku Karlíkovy

poutní mše svatá

JEŽÍŠ (JEN) JAKO HASIČ?
S Ježíšem se můžeme setkat různým způsobem, ale rád bych vám ukázal čtyři stupně
nebo čtyři různé způsoby či dimenze tohoto
setkání. Formuluji to takto jen pro větší srozumitelnost. Nemám v úmyslu rozdělovat lidi do
různých kategorií, jako kdyby byl jeden člověk
na prvním stupni a další na druhém… Tyto
stupně nebo různé dimenze se často navzájem prolínají, ale měli bychom si je pro lepší
pochopení zapamatovat.

še se Samařankou ve 4. kapitole Janova evangelia. Ježíš prosí tuto ženu o trochu vody, ale
ve skutečnosti on chce dát vodu jí. Ježíš je
přítel, který chce uhasit vaši žízeň. To je třetí
rozměr setkání s Ježíšem.

modlitba za apoštoly při poslední večeři, jak ji
máme zachycenou v 17. kapitole Janova
evangelia.
Zaměřme se tedy na naše setkání s Ježíšem
jako s Pánem našeho života. Znamená to odevzdat všechno, čím člověk je, co má nebo co
si myslí, do Božích rukou. Proč? Příčina takového odevzdání vyplývá ze skutečnosti, že
člověk je přesvědčen, že Otec ho miluje a
chce mu dát to nejlepší.

Čtvrté setkání – Ježíš jako Pán mého života
Čtvrtý rozměr, ten nejdokonalejší, je setkání
s Ježíšem jako s Pánem mého života. Znamená to odevzdat svůj život do jeho rukou v dokonalé poslušnosti, protože vím, že mě miluje. Vyvrcholením této odpovědi je Ježíšova

První setkání – Ježíš jako uzdravovatel

Podívejme se na krásné setkání Nikodéma
s Ježíšem. Nikodém za ním nejde, aby ho o
něco prosil, ale proto, aby se zeptal, co má
dělat. „Co mám dělat? Co mám dělat, abych
se dostal do nebe?“

Obvykle se s Ježíšem člověk nejprve setká
jako s uzdravovatelem, jakýmsi hasičem našich problémů. Zástupy, které šly za Ježíšem,
byly jako žebráci, kteří ho prosili, ba žadonili,
aby je uzdravil, daroval jim pokoj a osvobodil
je. Mnozí se na něj dívali jako na mága nebo
lékaře na pohotovosti. Jiní za ním běželi jen
proto, že něco potřebovali a chtěli, aby jim to
dal. To je nejběžnější způsob, jak se s Ježíšem
zpočátku člověk setká.

Při prvním setkání prosí člověk Ježíše o toto
či tamto. Při druhém setkání udělá další krok.
Už neprosí Ježíše, aby mu něco dal, ale spíš se
ho ptá: „Co mám dělat?“
Příkladem člověka z prvního setkání je slepec z Jericha: „… ať vidím.“ Příkladem člověka
z druhého setkání je Nikodém: „… řekni mi, co
mám dělat?“ Je to setkání s Ježíšem jako
s mistrem, učitelem. V tomto stadiu člověk
pocítí potřebu častěji otvírat Písmo, aby zjistil,
co mu Bůh říká skrze okolnosti, a začal hledat
a rozpoznávat Boží vůli ve svém životě.

Je na tom snad něco špatného? Ne, ve skutečnosti na tom není nic špatného, i když to
není dokonalé! Ježíš nikdy nikoho, kdo ho o
něco prosil, neodmítl. Věděl, že ho ty zástupy
lidí následují, protože něco potřebují, a on
s nimi měl vždycky soucit a na jejich potřeby
reagoval. Kladl na ně ruce, uzdravoval je a
osvobozoval od zlých duchů. Ježíš sám nám
často říká, abychom klepali, a bude nám otevřeno. Jindy nás zase nabádá, abychom naléhali na našeho Otce, dokud ho tím neunavíme. Na žadonění a prošení není nic špatného.
Takové je obvykle naše první setkání s Ježíšem.

Třetí setkání – Ježíš jako přítel
Třetí setkání je dalším krokem vpřed. Je to
setkání s Ježíšem jako s přítelem. Když se setkají dva přátelé, obvykle to není proto, aby
jeden druhého o něco žádal. Nesetkávají se
ani proto, aby se jeden druhého ptal, co od
sebe chtějí, ale spíš proto, aby se radovali ze
vzájemného společenství. Při třetím setkání
tedy člověk začne cítit potřebu jen být s ním,
být s Ježíšem. Jde o to, být s tím, koho milujete; být s Ježíšem a zakoušet jeho přátelství.

Druhé setkání – Ježíš jako učitel
Setkání s Ježíšem uzdravovatelem není vyvrcholením našeho vztahu s ním, ale spíš jeho
začátkem. Postupně, jak člověk roste v duchovním životě, vnímá touhu setkat se s Ježíšem jako s učitelem.

Zde začíná náš modlitební život. Tento rozměr můžeme vidět v krásném rozhovoru Ježí2

OBRÁCENÍ

SV.

Podle knihy Eliase Velly: Ruku v ruce s Ježíšem

AUGUSTINA JEHO VLASTNÍMI SLOVY
Rychle jsem vzal knihu apoštola, otevřel
jsem ji a mlčky četl kapitolu, na kterou padl
nejdřív můj zrak: Ne v hodováních a pitkách,
ne v necudnostech a prostopášnostech, ne ve
sváru a závisti. Ale oblečte se v Pána Ježíše
Krista a nepečujte o tělo tak, že by to vyvolávalo žádosti (srov. Ř 13,13–14). Nechtěl jsem
číst dál a nebylo to ani třeba. S koncem této
věty jako by se mé srdce naplnilo světlem
jistoty a všechny temnoty pochybností zmizely.

Když pak hluboké rozjímání vyneslo z tajemné hlubiny veškerou moji bídu a nakupilo ji
před zraky mého srdce, propukla ve mně obrovská bouře doprovázená obrovským přívalem slz. Vrhl jsem se na zem pod jedním fíkovníkem a povolil jsem uzdu slzám a ty se mi
proudem řinuly z očí jako oběť tobě příjemná.
A ne těmito slovy, ale v tomto smyslu jsem ti
toho tolik řekl: A ty, Hospodine, jak dlouho
ještě… Jak dlouho, Hospodine? Budeš se stále
hněvat? Nepřipomínej nám naše staré viny. –
Cítil jsem totiž, že mě ty viny drží a
v nešťastném nářku jsem volal: „Jak dlouho,
jak dlouho ještě?“ „Zítra, zítra zas?“ Proč ne
hned? Proč má hanba neskončí už v tuto hodinu?

Pak se vydáme za matkou, povíme jí to – a
ona se raduje. Vyprávíme jí, jak se to stalo – a
ona jásá, plesá a dobrořečí tobě, který máš
moc vykonat na nás mnohem víc, než my
prosíme nebo chápeme. Viděla totiž, žes jí
dopřál mnohem víc, než o co pro mě s tak
žalostným pláčem a nářkem prosila. Vždyť jsi
mě obrátil k sobě tak, že jsem už nehledal
manželku ani nějakou naději tohoto světa, ale
stál jsem teď pevně na pravidlu víry, jaks jí to
před tolika lety zjevil. Její nářek jsi obrátil
v radost mnohem bohatší, než jakou si přála,
v radost mnohem sladší a čistší, než po jaké
toužila ve vnoučatech vzešlých z mého těla.

Tohle jsem říkal a v přehořké zkroušenosti
svého srdce jsem plakal. A tu náhle slyším ze
sousedního domu hlas – nevím, jestli chlapce
nebo dívky –, jak si zpívá a dokola opakuje:
„Vezmi – čti, vezmi – čti.“* A výraz mé tváře
se hned proměnil a začal jsem velmi usilovně
přemýšlet, jestli si děti při nějaké hře něco
takového obvykle prozpěvují, ale nepřišlo mi,
že bych to vůbec někdy slyšel, a tak jsem potlačil pláč, zvedl jsem se a nenacházel jsem
žádné jiné vysvětlení, než že to je božský příkaz, abych otevřel Písmo a přečetl si to, na co
mé oči narazí nejdřív.

Sv. Augustin: Vyznání

* Tato slova – Tolle, lege! – se o několik století
později stala heslem řádu bratří sv. Augustina
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