AKTUÁLNÍ INFORMACE
Misijní neděle
Milí farníci, zveme Vás na oslavu
Světového dne misií v neděli 20. října 2019.
Po skončení farní mše svaté bude před kostelem pořádán oblíbený Misijní jarmark® – na připravený stůl můžete přinášet svoje
výtvory či plody země a vaší kuchyně, které si budeme navzájem
„kupovat“ – výtěžek z misijní kasičky bude odeslán na Papežská
misijní díla.

HŘIVNA

Informační čtrnáctideník
ŘK farnosti Semily
Číslo 21
13. října 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 14. 10. – 27. 10. 2019

Setkání seniorů

14. 10. Po –

Ve středu 6. listopadu 2019 po ranní mši svaté (v 8.00 v kapli na faře) se v sále fary
uskuteční první farní setkání seniorů. Na programu bude modlitba, duchovní slovo,
ale především utváření otevřeného společenství pro všechny, kdo chtějí pobýt spolu,
společně se pomodlit, sdílet se se svými radostmi i starostmi, více se poznat, nebýt
sami, prostě prožít hezké dopoledne u dobrého čaje či kávy.

15. 10. Út

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
KA
18.00 za zdraví a Boží vedení pro Jindřišku

16. 10. St

KA

17. 10. Čt

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
KA
08.00 na úmysl dárce

Pokud se setkání osvědčí a bude o ně zájem, bude možné se takto scházet každý měsíc, obvykle první středu v měsíci po ranní mši svaté. Program může být dle zájmu zaměřen podle liturgického období nebo také na to, co se ve farnosti právě děje. Můžeme zajistit přednášky na duchovní i světská témata, diskuze nad četbou, různá tvoření, čtení duchovní literatury, promítání
filmů s křesťanskou nebo duchovní tematikou apod.

Týden modliteb za zemřelé
Na obvyklé období od 1. do 8. listopadu připadá zvláštní týden modliteb za zemřelé, který vyvrcholí při večerní mši svaté v sobotu 2. listopadu. Během bohoslužby si připomeneme naše blízké
zesnulé příbuzné, přátele, dobrodince a známé.

Prosíme farníky, aby do 31. října 2019 přinášeli napsaná jména zemřelých, za které se budeme modlit. Jména je možné odevzdávat na připravených lístcích na
obvyklém místě v kostele (čitelně!), osobně panu děkanovi, případně je můžete
zaslat přímo e-mailem na adresu hrivna@post.cz.

–

08.00

–

za † Jana

18. 10. Pá Svátek sv. Lukáše, evangelisty
KO
18.00 za † Rasťu u příležitosti 20. výročí úmrtí

19. 10. So

DD
KA

13.30
18.00

za farníky
za rodinu Ladislava Balušíka

20. 10. Ne 29. neděle v mezidobí (misijní)
sbírka na misie
KO
08.30 za † Bohumilu Bažantovou, za Boží požehnání ve škole pro Marii
a vnučky Annu a Evu a za † Františka Matouše, oboje rodiče a
sourozence
CH
15.00 na úmysl
21. 10. Po –

–

–

22. 10. Út

KA

18.00

za †† Vladimíra a Olgu

23. 10. St

KA

08.00

za farníky

24. 10. Čt

KA

08.00

za †† Jozefa, Olgu a syny

25. 10. Pá KO

18.00

za †† Karla a Kamilu

Bližší informace a přihlášky (do 20. 10.): Jana Prokůpková, tel. 774 918 853, e-mail:
janar21@seznam.cz. Cena: 500 Kč (polopenze + ubytování).

26. 10. So

13.30
18.00

za farníky
za †† Marii a Františku

Hřivna – informační čtrnáctideník vydává ŘK farnost Semily pro vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto čísla: 10. října 2019. Uzávěrka následujícího čísla: 24. října 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.

27. 10. Ne 30. neděle v mezidobí
KO
08.30 za † Marii Luksovou, manžela a rodiče, a za †† členy rodin Lukšovy, Skrbkovy, Sedláčkovy a duše v očistci

Setkání Rodiny Dvou Srdcí Lásky
Ve dnech 8.–10. 11. 2019 (pátek – neděle) se v Bozkově uskuteční setkání Rodiny
Dvou Srdcí Lásky. Zahájení v pátek ve 23.30 růžencovým procesím a noční mší svatou s otcem Štefanem, ukončení v neděli mší svatou v 10.00 h a obědem.
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DD
KA

MISIE

BYLA VEPSÁNA DO

DNA KAŽDÉHO KŘESŤANA
tisícero způsoby jsem unikal před tvou láskou,
ale nyní jsem znovu zde, abych obnovil svoji
smlouvu s tebou. Potřebuji tě. Vysvoboď mne
znovu, Pane, přijmi mne opět do své Vykupitelské náruče.“

Konání mimořádného misijního měsíce
v říjnu tohoto roku je příhodným okamžikem
k zapojení všech pokřtěných, aby se s větší
odpovědností a tvořivostí zhostili výzev, kladených dnešní misijní činností. Misie se má
stát vzorcem církevního života a pastorace.
Papežové vždy zdůrazňovali, že církev je ze
své podstaty misionářská a misie byla vepsána do DNA každého křesťana.

Moc nám prospěje vrátit se k němu, poté co
jsme se ztratili! Někdy se zdá, že jsme svými
silami nedosáhli žádného výsledku, avšak
misie není obchod či podnikatelský projekt,
ani humanitární organizace, není to podívaná,
jejíž účastníky přitahujeme svojí propagandou, abychom je pak spočítali; je něčím mnohem hlubším, co uniká každému měření.
Možná Pán využije našeho vynaloženého úsilí,
aby žehnal na jiném místě světa, kam nikdy
nepřijdeme. Duch svatý působí, jak chce a kde
chce; dejme se cele, ale bez nároku vidět nápadné výsledky. Vězme jen, že nezbytné je
sebedarování. Učme se spočívat v něžné náruči Otcově uprostřed našeho kreativního a
velkorysého odevzdání. Jděme co nejusilovněji vpřed, ale nechme, aby našemu úsilí dal
plodnost On tak, jak chce.

V exhortaci Evangelii gaudium uvedl papež
František na téma misie: Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci
k tomu, aby se hned dnes navrátil ke svému
osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, nebo
alespoň aby učinil rozhodnutí, že se s ním
chce setkat a že ho bude každý den bez ustání
hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet
si, že se ho toto pozvání netýká, protože
z radosti, kterou dává Bůh, není nikdo vyloučen. Kdo riskuje, nebude Pánem zklamán, a
kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši, objeví,
že On už na jeho příchod čekal s otevřenou
náručí. Toto je chvíle, kdy je třeba říci Ježíši
Kristu: „Pane, nechával jsem se oklamávat,

Podle exhortace Evangelii gaudium papeže Františka

MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ

MĚSÍC ŘÍJEN

2019

Církev je svou podstatou misionářská a hlásat evangelium je skutečně milostí a vlastním
povoláním církve. Ona sama v něm nachází
svou nejvnitřnější totožnost, neboť církev
existuje právě proto, aby hlásala evangelium.

Papež František před dvěma lety vyhlásil
Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Učinil
tak u příležitosti sta let od vydání apoštolského listu Maximum illud papeže Benedikta XV.,
který hned po první světové válce v roce 1919
upozornil církev na její misionářskou odpovědnost, kdy jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené
svatostí vlastního života a dobrými skutky.
Benedikt XV. tak položil zvláštní důraz na missio ad gentes. Současný papež chce vyzdvihnout úlohu všech věřících v úsilí, „aby se
s větší odpovědností a tvořivostí zhostili výzev,
kladených dnešní misijní činností. Misie se má
stát vzorcem církevního života a pastorace“.

Čelní představitelé Papežských misijních děl
se shodují na příznivé odezvě, kterou tato
iniciativa ve světě vyvolala, a těší je, že se jí
ujaly různé biskupské konference. Církev vnímá potřebu evangelizace – a to jak uvnitř, tak
navenek. Chce obnovit kořeny vlastní víry a
přinášet Krista lidem, kteří jej nikdy nepoznali. Jak říká evangelium, Kristus přišel, aby
všichni měli život a aby ho měli v hojnosti.
Podle Misijního zpravodaje 26/2019
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MISIJNÍ MOST MODLITBY
Společná modlitba ve farnosti
v pátek 18. října 2019
Naši biskupové v letošním roce vyzývají všechny
farnosti, aby se do společného mostu modliteb za
misie zapojily už v pátek 18. října večer, ideálně
v 18 hodin. Děkujeme všem, kteří se s námi spojí
v modlitbě ať už v kostelích nebo v rodinách.
STRUČNĚ Z FARNÍ RADY
začne opravovat začátkem října 2019.
Bude také provedena prohlídka střechy
vzhledem k tomu, že krytina zřejmě dosluhuje.

V pátek 27. 9. 2019 se uskutečnilo setkání
farní rady, z něhož přinášíme stručné shrnutí:
Ekonomické záležitosti
Varhany v děkanském kostele
Varhany v děkanském kostele jsou ve špatném technickém stavu, který vyžaduje jejich
generální opravu. Nelze ale přesně říct, kdy
doslouží úplně.
Peníze na financování navrženého postupu
restaurování varhan nejsou, z toho důvodu
jsme nuceni ho odmítnout. Financování prostřednictvím daru Nadace Avast nevyšlo, získání prostředků prostřednictvím vyhlášené
sbírky se jeví jako neperspektivní (srov. nekonečné restaurování varhan v Bozkově).
Bude sepsána žádost na Ministerstvo kultury
ČR o dílčí zrušení prohlášení věci za kulturní
památku, čímž zároveň dojde k upozornění
státních orgánů na nevyhovující stav nástroje.
Pokud by se podařilo varhany vyjmout z památkové ochrany, daly by se na nich provádět
dílčí zásahy k prodloužení životnosti a jednou
bude mnohem snadnější provést jejich generální opravu s použitím moderních materiálů a
technologií.
Využití fin. prostředků z prodeje majetku
Pan děkan Gajdošík vložil 3 000 000,- Kč na
termínovaný vklad u banky Creditas a. s.
v Liberci na dobu jednoho roku. Během této
doby by se mělo rozhodnout, jak dané peníze
farnost využije.
Stavební investice a havarijní stavy na
děkanském kostele
Schodiště u hlavního portálu kostela se

Pastorační záležitosti
Misijní aktivity
Misijní neděli včetně jarmarku zorganizují
rodiny z farnosti obdobně jako v minulých letech.
Týden modliteb za zemřelé
V sobotu 2. listopadu se budou konat modlitby za zemřelé na hřbitově. Jména zemřelých
lidé donesou, přečtou se v přímluvách při mši
svaté, po mši svaté v případě dobrého počasí
proběhne modlitba venku.
Setkávání lidí
Farní rada se shodla, že bude dobré nabídnout možnost setkání (zejména starších) farníků, a to jednou v měsíci. Vždy bude připraven
jednoduchý program, případně host s nějakým
tématem.
Setkání celé farnosti
Z diskuze dále vyplynulo, že jsou dobré
vzpomínky na společně organizované farní
akce. J. Gajdošík obdržel nabídku od řeckokatolického kněze P. Karla Soukala na uspořádání diskusního večera. Domluví s ním besedu někdy v adventní době.
Na jaře příštího roku uspořádáme farní zájezd do Litoměřic. Datum a podrobnosti budou
upřesněny.
Další setkání farní rady se bude konat
v pátek 15. 11. 2019 v sále fary od 19.00 h.
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