AKTUÁLNÍ INFORMACE
Hlasování v participativním rozpočtu města Semily
Do 28. listopadu 2019 mohou všichni občané města Semily starší 16 let hlasovat pro náš
projekt (číslo 5): Rekonstrukce spodní části schodiště u kostela sv. Petra a Pavla.
Hlasovat můžete na podatelně městského úřadu po předložení občanského průkazu.
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.

Výroba adventních věnců
V pátek 28. 11. 2019 zveme všechny farníky, kteří mají zájem vyrobit si společnými silami
adventní věnce. Setkáme se v 15.15 hodin na faře.
Materiál (korpusy, větve, svíčky) si přineste pokud možno vlastní, pokud ale někdo nemá možnost, tak určitě
bude něco navíc k dispozici. Společnou výrobu můžete využít k vzájemné výměně materiálů a postupů.

Pozvání na společenství RaJ
Společenství RaJ zve všechny ženy z farnosti na společné adventní setkání na faře
v úterý 3. 12. 2019 od 19 hodin (po večerní mši svaté). Těšíme se na vás!
Téma: „Neboj se Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha.“

HŘIVNA

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

Ve středu 4. 12. 2019 po ranní mši svaté (v 8.00 v kapli na faře) proběhne v sále fary další setkání dříve narozených farníků. Můžete přinést něco malého k občerstvení, setkat se
s přáteli a popovídat si o společných radostech i starostech.

Mikulášská nadílka na faře
Ve čtvrtek 5. 12. 2019 přijde na faru v Semilech svatý Mikuláš, aby obdaroval hodné
děti. Sraz v sále na faře je v 17.00 hodin.
Balíčky pro své děti připravují rodiče a při příchodu je zanechají na faře v učebně.

Roráty a snídaně na faře
I v letošním roce se budeme o sobotách v době adventní scházet před východem slunce a
slavit v potemnělém kostele rorátní bohoslužby.
Mše svatá o sobotách (7., 14. a 21. prosince) začíná v 7.00 hodin v kostele, do kterého půjdeme průvodem z fary – nezapomeňte na lucerničky.
Všichni farníci jsou po mši svaté zváni na faru na čaj a drobné občerstvení.
Hřivna – informační čtrnáctideník vydává ŘK farnost Semily pro vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto čísla: 21. listopadu 2019. Uzávěrka
následujícího dvojčísla: 5. prosince 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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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 25. 11. – 8. 12. 2019
25. 11. Po –

–

–

26. 11. Út

KA

18.00

za †† Gertrudu Stránskou a Květu Pačesnou

27. 11. St

KA

08.00

za navrácení k víře a dobrou práci pro Davida

28. 11. Čt

KA

08.00

za †† Annu a Petra, sestru Rozálii, Tadeáše a Annu

29. 11. Pá KA

18.00

za †† rodiče a bratra

30. 11. So

Společenství žen RaJ se schází pravidelně lichá úterý od 20.00 h, místa setkávání se liší dle konkrétního
programu. Máte-li zájem se připojit, jste srdečně zvány! Kontakt: A. Holubcová (604 655 608,
a.holubcova@centrum.cz).

Setkání seniorů

Informační čtrnáctideník
ŘK farnosti Semily
Číslo 24 24. listopadu 2019

Svátek sv. Ondřeje, apoštola
DD
13.30 za farníky
KA
18.00 za †† rodiče z obou stran

1. 12. Ne 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
žehnání adventních věnců
KO
08.30 za † Ludmilu Kadlecovou a rodiče, za †† Věru a Vladimíra Kubínovy, za Slavomíru a Vladimíra Pahutovy, za uzdravení dcery a vnuka a na úmysl dárce
2. 12. Po –

–

–

3. 12. Út

Památka sv. Františka Xaverského, kněze
KA
18.00 za farníky

4. 12. St

KA

08.00

za †† Emilii a Štefana

5. 12. Čt

KA

08.00

za Boží vedení pro sestru Jindřišku

6. 12. Pá KO

18.00

za ctitele Božského Srdce Ježíšova

7. 12. So

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
KO
07.00 roráty
DD
13.30 za farníky
KA
18.00 za †† Jána a Štefánii

od 16.30 v KO svátost smíření

začátek průvodem z fary s lucernami

8. 12. Ne 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
KO
08.30 za †† Annu a Františka Stránské a celý rod a na poděkování

ŠKOLA SPOLEČENSTVÍ

STRUČNĚ Z FARNÍ RADY

vyústěním právě modlitba. A je-li takovou
modlitbou modlitba více věřících, je určitě
chvályhodná. Právě taková modlitba je nutná
pro vytváření společenství, pro vytváření vědomí vzájemné odpovědnosti a jednoty ve
víře, může být stimulem pro tápající, méně
odvážné a bázlivé. Pro pyšné a přespříliš sebevědomé vůdčí typy může být naopak cestou k nalezení pokory a ochoty podřizovat se
vedení druhých. Jistěže osobní modlitba jednotlivce patrně více a snadněji umožňuje osobní a niterný
láskyplný vztah s Bohem a
jeho přítomnost v srdci a
v duši. Společná modlitba ale
zahrnuje vztah odpovědnosti
za celek a vyjadřuje jednotu
společenství, jež prosí, děkuje, adoruje, chválí, svolává a přivolává Boha
do svého středu.

„Jděte ve jménu Páně,“ říká kněz na konci
Mše svaté a lid odpoví: „Bohu díky.“ A co poté? Lid je propuštěn, kněz políbí obětní stůl a
odchází. Zní závěrečná píseň, někteří si sedají,
někteří se modlí, někteří odcházejí. A co já?
Mám zpívat? Modlit se? Jsem propuštěn?
Po propuštění shromážděného lidu není již
nic, co dodat. V úvodu do misálu se o závěrečném zpěvu nemluví a přesto Mše svatá
nekončí dříve, než se dozpívá tato píseň, která doprovází odchod kněze a
ministrantů. Přece sám apoštol vybízí věřící, kteří se společně scházejí v očekávání
příchodu svého Pána, aby
společně zpívali žalmy, hymny
a duchovní písně (srov. Kol
3,16). Zpěv je totiž znamením
plesání srdce (srov. Sk 2,46). Proto sv. Augustin říká: „Kdo miluje, ten zpívá“, a již ve starověku vzniklo přísloví: „Kdo dobře zpívá, dvakrát se modlí.“ Co se týká samotného závěrečného zpěvu, jedná se patrně o dědictví
latinských mší, během nichž jediným zpěvem
v národním jazyce byl právě zpěv po mši.

Ve všeobecných pokynech k misálu se píše:
„Při slavení mše věřící vytvářejí svatý lid, vyvolený národ, královské kněžstvo, aby Bohu
vzdávali díky, aby obětovali neposkvrněnou
oběť nejenom rukama kněze, nýbrž spolu
s ním, a aby se učili obětovat i sami sebe. Ať
se proto vystříhají jakéhokoli druhu povýšenosti a odlišování v osobním životě, ať mají
stále na paměti, že mají jediného Otce v nebi
a že všichni jsou si proto bratry.“ Chtělo by se
dodat – a to nejen při Mši svaté. Protože eucharistie je „školou společenství“, jak napsal
papež Jan Pavel II., měli bychom mít jeden na
druhého ohled. Společenství církve má mít ve
velké úctě úsilí kohokoliv účastnit se slavení
Mše svaté. S pokorou a ohledem tedy přistupujme např. k účasti dětí na slavení Mše svaté, umožněme každému v tichu spočinout
v krátké děkovné modlitbě po Mši svaté a
snažme se nerušit společenství modlitby po
mši, protože se modlí za všechny, tedy i za
nás.

A po zpěvu už tedy mohu jít domů? Liturgie
je nejvznešenější svátostí a vrcholem činnosti
církve, jak napsali koncilní otcové. Nemůže již
tedy být nic víc. Nicméně se sluší za tento
nezasloužený dar, za tuto předchuť nebeské
liturgie Bohu poděkovat modlitbou. Tím není
myšlena společná modlitba např. růžence.
Tím je myšleno mé osobní poděkování Bohu,
že mně – hříšnému – dopřál účast na tomto
tajemství, a prosba o to, abychom získané
dary správně užívali. Tato modlitba, ani případné další modlitby již nejsou součástí Mše
svaté.
Je tedy nutná ještě další modlitba? Není
podmínkou, ale... Liturgie je totiž nejen vrcholem, ale i zdrojem činnosti církve. Pokud
z tohoto zdroje čerpáme, může být takovým

Martin Klodner
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lidé o její vedení neprojevili zájem vzhledem
k časové vytíženosti. Dále se tedy hledá někdo, kdo by se vedení farní kroniky ujal.
Ekonomické záležitosti
Varhany v děkanském kostele
Ministerstvo kultury ČR reagovalo na naši
žádost o vyjmutí nástroje z památkové ochrany negativně. Nadále tedy platí, že varhany
jsou ve špatném technickém stavu, který vyžaduje jejich generální opravu. Nelze ale přesně
říct, kdy doslouží úplně. Peníze na financování
navrženého postupu restaurování varhan (cca
4 miliony Kč) farnost nemá, a navíc jsou
k němu kritické připomínky ze strany varhaníků. Farní rada se shodla, že oprava varhan
není v tuto chvíli pro farnost prioritní (církevní
společenství může fungovat i bez nich).
Rekonstrukce schodiště
Od října 2019 probíhá celková rekonstrukce
horního schodiště před hlavním portálem děkanského kostela. Akci realizuje stavební firma. Vyúčtování bude k dispozici po ukončení
stavebních prací. Zjara bude nutné nejspíše
s pomocí farníků dát do pořádku okolí kostela,
které je zničené těžkou stavební technikou.
Farní rada dále vyzývá farníky a jejich známé, aby hlasovali v participativním rozpočtu
města Semily pro financování rekonstrukce
spodní části schodiště – do konce listopadu.
Další očekávané investice ve farnosti
Bude prověřen stav střechy na děkanském
kostele, z které odpadávají asfaltové tašky.
Bude zváženo podání žádosti o dotaci na
opravu střechy na příští rok. Vybraným materiálem by měla být ideálně měď.
M. Kraus přednesl návrh k další úvaze a
diskuzi – možnosti využití prostoru farní zahrady na vytvoření parkovacích míst. Jedná se o
prostor cca 1 000 m2, kam by se vešlo řádově
několik desítek osobních vozidel. Zahrada se
nevyužívá a hospodářské budovy bude třeba
strhnout. Město Semily se dlouhodobě potýká
s nedostatkem parkovacích míst v centru a
farnost by touto nabídkou mohla něco recipročně získat (např. městské investice v okolí
děkanského kostela, kde nás časem čeká
mnoho stavebních úprav.

V pátek 15. 11. 2019 se uskutečnilo setkání
farní rady, z něhož přinášíme stručné shrnutí:
Pastorační záležitosti
Advent 2019 ve farnosti
O sobotách se budou konat ranní rorátní
mše svaté vždy v 7.00 h, začne se průvodem
z fary do kostela, po mši svaté společná farní
snídaně na faře.
Příprava stromečků v kostele proběhne
v pondělí 23. 12. 2019 od 15.00 hodin.
Vánoce 2019 ve farnosti
Byl domluven pořad bohoslužeb o Vánocích,
který bude jako vždy s předstihem uveřejněn
v Hřivně. Vánoční vigilii v děkanském kostele
na Štědrý den bude letos od 15.30 h sloužit P.
Jiří Smolek z Příchovic. Půlnoční bude jako
obvykle ve 24.00 hodin s chrámovým sborem.
Poděkování 31. 12. 2019 bude od 16.00
hodin, slavnost Zjevení Páně bude přeložena
na neděli 5. ledna 2020, kdy se bude žehnat
voda, kadidlo a křída a proběhne také vyslání
tříkrálových koledníků a odpoledne jejich průvod městem.
O Vánocích bude také otevřen děkanský
kostel ve dnech 24. 12. – 31. 12. 2019 denně
od 13.00 do 16.00 hodin.
Pastorační péče v nemocnici
J. Gajdošík sdělil, že s vedením nemocnice
domluvil přítomnost kněze 2x 3 hodiny
v měsíci v k tomu určené místnosti
v nemocnici – jako službu pro zde dlouhodobě
hospitalizované pacienty.
Týden modliteb za jednotu křesťanů 2020
Pokud bude zájem u ostatních křesťanských
společenství ve městě, uspořádali bychom
ekumenickou bohoslužbu – nejspíše v pátek
24. 1. 2020.
Setkávání seniorů
Setkávání seniorů ve farnosti bude pokračovat, vždy první středu v měsíci po ranní mši
svaté. Na základě přání farníků bude možné
event. připravit nějaký program.
Farní poutní zájezd do Litoměřic
Termín farního poutního zájezdu do Litoměřic byl stanoven na 18. 4. 2020. Program a
další podrobnosti budou včas upřesněny.
Kronika farnosti
Stále není vedena kronika farnosti, oslovení

Další setkání farní rady se bude konat
v pátek 7. 2. 2020 v sále fary od 19.00 h.
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