AKTUÁLNÍ INFORMACE
Hlasování v participativním rozpočtu města Semily
Opět po roce se nám naskýtá možnost získat dotaci na zkrášlení okolí děkanského
kostela. Až do 30. listopadu 2019 můžete hlasovat pro vybraný projekt na podatelně MÚ Semily.
Naším želízkem v ohni je projekt č. 5
REKONSTRUKCE SPODNÍ ČÁSTI SCHODIŠTĚ U KOSTELA SV. PETRA A PAVLA
Hlasovat může každý občan s trvalým bydlištěm ve městě Semily starší 16 let. Při hlasování předložíte občanský průkaz.
V letošním roce je možné hlasovat pro dva projekty. Pokud nemáte představu, jaký
další podpořit, můžeme doporučit projekt č. 6 Rekonstrukce brány a přilehlé zdi
hřbitova na Koštofranku.
V loňském roce chybělo k úspěchu našeho projektu pouhých 11 hlasů. Na každém
z vás tedy záleží – přijďte hlasovat a řekněte i svým příbuzným, přátelům a známým,
kteří by jinak nešli. Děkujeme.

Setkání farní rady
V pátek 15. 11. 2019 od 19.00 h se na faře v Semilech uskuteční setkání farní rady.
Jsou na něj zváni všichni farníci, kteří mají k dění ve farnosti jakékoliv podněty, rady,
doporučení či námitky.
Na programu jednání budou ekonomická i pastorační témata (využití finančních prostředků z prodeje majetku, očekávané a probíhající rekonstrukce na nemovitém majetku, průběh doby adventní a vánoční ve farnosti, pastorační výzvy aj.)

Cherubínek
Křesťanská sportovní organizace Orel zve na tradiční hudební, recitační, výtvarnou,
literární a fotografickou soutěž Cherubínek, která se koná v sobotu 23. 11. 2019 od
14.00 h na faře v Semilech. Bližší info: Bohdana Tichá (orel.semily@seznam.cz).
Téma: Misie (uzávěrka výtvarných, literárních a fotografických děl do 18. 11.)

HŘIVNA

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 11. 11. – 24. 11. 2019
11. 11. Po Památka sv. Martina, biskupa
12. 11. Út

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
KK
16.30 mše sv. pro děti

13. 11. St

Památka sv. Anežky České, panny
KA
08.00 za Boží pomoc

14. 11. Čt

KA

08.00

za †† Rozálii a Tadeáše Jazykovy a Annu Grliškovou

15. 11. Pá KA

18.00

na poděkování za 50 let manželství Boženy a Lubomíra

16. 11. So

13.30
18.00

za farníky
za †† Annu a Štefana Krajčoviechovy

DD
KA

17. 11. Ne 33. neděle v mezidobí
sbírka na biblické dílo
KO
08.30 za Ivonu Novotnou, matku a manžela, a za †† členy rodiny Udatných a duše v očistci
CH
15.00 na úmysl
18. 11. Po –

–

–

19. 11. Út

KA

18.00

za †† Jana, Marii, Olgu a Josefa Foktovy

20. 11. St

KA

08.00

za rodinu Jabloňovskou

21. 11. Čt

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
KA
08.00 za †† Ladislava a Štefanii

Královský bál
V sobotu 23. listopadu 2019 od 19.00 h se v KD Valdice koná IX. Královský bál,
na který Vás zve ŘK farnost Jičín.

Informační čtrnáctideník
ŘK farnosti Semily
Číslo 23
10. listopadu 2019

22. 11. Pá Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
KA
18.00 za † Cecilii Novotnou a manžela

Vstupné na místě 200 Kč, výtěžek plesu bude věnován na činnost Domácího hospice
Duha v Hořicích. Kapela Levou rukou band, předtančení, bohatá tombola.

23. 11. So

Hřivna – informační čtrnáctideník vydává ŘK farnost Semily pro vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto čísla: 7. listopadu 2019. Uzávěrka
následujícího čísla: 21. listopadu 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.

24. 11. Ne Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
KO
08.30 za †† Milicu Karmáškovou a Jana Hlavíka a za † Miloše Kousala a
jeho rodiče Emila a Annu Kousalovy

4

DD
KA

13.30
18.00

za farníky
za † Emilii

DEN BIBLE – 17. LISTOPAD

SETKÁNÍ

Mnoho lidí v současném světě hladoví a jazyka obyčejných lidí a učinil tak psané Boží
žízní po životě, uzdravení a pokoji, které může slovo dosažitelným pro všechny. Jeho horlidát jedině Kristus. Víme, že pro svou lásku vost týkající se dostupnosti Písma lidem vyhovoří Kristus s lidmi jako s přáteli (Jan 15,14 chází z jeho přesvědčení, že „neznalost Písma
–15) a žije mezi námi, takže může každého je neznalostí Krista.“
člověka pozvat k přátelství se sebou (Dei VerSouvislost těchto dvou výročí vedla Správní
bum, čl. 2). Proto církev už od prvních dnů výbor Katolické biblické federace k výzvě adhlásala Krista a vedla k jeho poznání (1 Kor resované členům federace, aby vyhlásili rok
2,2). Toto poslání je důvodem, proč
2020 „Rokem Božího slova“, který se
je zde církev (Mt 28,19–20; Mk 6,7–
2020
bude slavit od první neděle adventní
12). Nelze však popřít, že mnoha
ROK BIBLE (1. prosince 2019) do památky svalidem není umožněn „snadný přítého Jeronýma (30. září 2020). Tento
stup“ k Pánu v Písmu svatému a jeho zvěsti, rok má vést k novému zdůraznění skutečnoscož Druhý vatikánský koncil požadoval (Dei ti, že Boží slovo je středem života církve, jak
Verbum, čl. 22; Verbum Domini, čl. 115).
to vyjádřili všichni poslední papežové – sv. Jan
V roce 2019 slaví Katolická biblická federace Pavel II. (Tertio Millenio Adveniente, čl. 36),
50 let od svého založení. V roce 2020 si připo- papež Benedikt XVI. V návaznosti na biskupmeneme šestnáctisté výročí od úmrtí svatého skou synodu v roce 2008 (Verbum Domini, čl.
Jeronýma, velkého překladatele Bible, který 73) a papež František v encyklice Evangelii
dokázal přeložit Písmo do „každodenního“ Gaudium (§ 174).

JISTOTA

V NEJISTOTĚ

elité ztratili všechno: vlastní zemi (zaslíbenou
Bohem!) i chrám (místo Božího přebývání,
tedy co víc!). Bůh však velmi důrazně ujišťuje
svůj lid, že na něj nezapomněl.
Kristus slibuje, že nás neopustí ani v těch
„nejkrizovějších situacích“. A od nás vyžaduje
jen jediné: důvěru. A tuto důvěru posilněme
slovy žalmisty:
„Bůh je naše útočiště a síla, osvědčil se jako
nejlepší pomocník v nouzi. Proto se nebojíme, i
kdyby se kácela země, i kdyby se hory řítily do
hlubin moře. Ať se bouří moře, pění jeho vody,
ať se třesou hory, když se moře vzdouvá, s námi je Hospodin zástupů, Bůh Jakubův je naší
tvrzí“ (Ž 46,2-4.8).
Tato slova si můžeme opakovat tváří v tvář
všem možným nejistotám, hrozbám, zprávám
o apokalyptických hrůzách. Uprostřed všech
nejistot Boží slovo zůstává jistotou.

Očekávání konce světa bylo v dějinách vždy
živé: toto očekávání přitom má své kořeny
v samotných evangeliích, vždyť samotný Ježíš
o tom hovoří. Všimněme si však, jaký postoj
k tomu on zaujímá: nevyvolává paniku, ale na
druhé straně nenechává v „sladké nevědomosti“, neslibuje procházku růžovým sadem. Jeho
přístup je realistický, předkládá budoucnost
„na rovinu“, ale zároveň posiluje důvěru učedníků: žádné katastrofy, války či pronásledování
nebudou mít poslední slovo. Tím silnějším
bude nakonec Bůh.
Nejrůznější zprávy o katastrofách či hrozbách
mohou křesťana „vykolejit“. Když se totiž
„hroutí“ všechny naše životní jistoty, snadno
se může hroutit i jistota v Boha: kde je náš
Spasitel? Jsme mu lhostejní? Snadno se může
vkrádat pocit: Bůh nás opustil, ponechal nás
napospas zlému osudu. Takové pocity prožili i
Izraelité po zničení prvního chrámu a odvedení
do babylónského vyhnanství. Tehdy totiž Izra-

S

JEŽÍŠEM V PÍSMU

Při čtení a studiu Bible je nutno si uvědomit,
že význam slova se může během dějinného
vývoje měnit. Nejdříve musíme poznat prostředí, v kterém tyto výrazy byly vytvořeny, a
pak teprve můžeme hledat jejich teologickou
náplň. Každý člověk je do jisté míry syn své
doby a svého prostředí, a tato skutečnost se
obráží i v jeho myšlení.
Autoři evangelií se dívali na Ježíše očima
prvotní křesťanské obce, jejíž pohled byl vytvářen nejenom vírou, ale i židovskou tradicí.
Proto historie si dnes není předem jista, že by
Kristus v evangeliích byl nutně úplně totožný
s historickým Ježíšem. Mezi historickým Ježíšem a Kristem evangelií stojí prvotní křesťanská obec, která se dívá na Ježíše svýma očima
a vykládá jeho život ve světle svých požadavků a nadějí. Setkání moderní historie s Ježíšem musí tedy brát nutně v úvahu, že myšlení
prvotních křesťanů a autorů evangelií je též
do určité míry plodem prostředí a období,
v kterém žila prvotní církev.

události, o kterých se mluví v bibli, mají též
jiné stránky a jiné důsledky, které jsou často
přístupné i historii. Ta pochopitelně zkoumá
biblické zprávy na základě jiných pravidel než
teologie a nemůže proto vždycky podat stejný
výklad jako třeba exegeze. Bylo by jistě směšné, kdybychom vyžadovali od moderní historie, aby vykládala Ježíšovu smrt stejným způsobem jako teologie. Jestliže se tedy historie
přibližuje k Ježíšovu životu jiným způsobem
než teologie, to ještě neznamená, že by byl
historický postup nesprávný. Současná historie se zajímá o jiné stránky Ježíšova života než
teologický výklad dějin spásy. Musíme se proto smířit s tím, že se závěry historického bádání nebudou vždy nutně shodovat se závěry
teologie. Moderní historie třeba nikdy nepřipustí, že by Ježíš byl ústřední postavou dějin.
Je středem dějin spásy – ovšem pro historii
zůstane pouze Ježíšem z Nazareta, který může být považován za zakladatele křesťanství.

V minulosti se často chybovalo v posuzování
historické hodnoty Bible. Nechtělo se připustit, že pojem „historické pravdy“ je poněkud
jiný v současné historii než v náboženské literatuře. Bible se dívá na historické události
především ve světle dějin spásy; vykládá jejich smysl a význam pro dějiny Božího lidu.
Tento výklad je určen pro život víry a může
být vědecky zpracován pouze teologií. Ovšem

Vladimír Boublík, 1970

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – ZÁŘÍ 2019
Sbírky
1. 9.
8. 9.
15. 9.
22. 9.
28. 9.
29. 9. (na charitu)

Výdaje
Zálohy – elektřina (ČEZ)
Zálohy – plyn (Innogy)
Zálohy – voda (SČVK)
Poplatky
Nákup zahradního náčiní
Nákup květin
Nákup kancelářských potřeb

3 653,3 348,2 260,2 322,1 542,3 004,-

P. Angelo Scarano
2

3

4 850,3 950,630,346,8 545,572,1 200,-

