PÁR SLOV NA ZÁVĚR
nezapomínali a postupně se snažili o zlepšení
stavu, který jistě není ideální.

Milí farníci,
chtěl bych vyjádřit díky vám všem, kteří jste
podpořili svým hlasem náš projekt v participativním rozpočtu města Semily. Díky tomu,
že jsme se dokázali spojit k podpoře této aktivity, umístili jsme se v hlasování na úspěšném
druhém místě s 96 hlasy (daleko za skauty,
jejichž projekt s velkým náskokem zvítězil –
298 hlasů).

Ale čeká nás toho více. Jen samotná budova
kostela bude ve středně vzdálené budoucnosti vyžadovat značné investice (namátkou
např. dosluhující střecha, nevyhovující elektroinstalace, pomalu chátrající varhany, staré
vitráže atd.). A to nemluvím o areálu fary. Zdá
se to být mnoho starostí…
Nesmíme však zapomínat, že na tyto hmotné starosti nikdy nejsme sami. „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a
všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte
si tedy starosti o zítřek“ (Mt 6,33–34a). Naším
úkolem je v první řadě být církví, tvořit společenství, které je otevřené a vstřícné ke svému
okolí – třeba i ke svému městu, v kterém žijeme. Pán se postará, vždy se postaral...

Projekt rekonstrukce spodní části schodiště u kostela se tedy bude v roce 2020 realizovat s investicí města ve výši 510 000,- Kč.
Horní část schodiště před hlavním vchodem
do kostela (která je na rozdíl od spodní části
majetkem farnosti) prošla v říjnu a listopadu
2019 kompletní rekonstrukcí, jejíž celková
cena činí 546 612,- Kč. Tuto akci bylo možné
realizovat za pomoci dotace Libereckého kraje ve výši 300 000,- Kč a dotace Ministerstva
kultury ČR ve výši 163 000,- Kč. Podařilo se
také získat příspěvek 30 000,- Kč z diecézního
svépomocného fondu a 15 000,- Kč přispěl
štědrý dárce. Farnosti tedy zbývá doplatit
38 612,- Kč.

V této souvislosti mě ještě napadá, že by
možná nebylo marné využít náš hlasovací
potenciál a v příštím roce navrhnout a podpořit v městském participativním rozpočtu nějaký projekt, který by sloužil všem občanům
města a zároveň by nesl křesťanské poselství.
Nemusí to být stále jen oprava nějakých
chodníků, ale něco, co vystihuje nás křesťany.
Zkuste nad tím popřemýšlet.

Z uveřejňovaných měsíčních přehledů hospodaření farnosti si nelze nevšimnout, že
taková částka je pro farní rozpočet velmi vysoká. Pokud by se tedy někdo rozhodl na tuto
konkrétní akci zvlášť přispět, může tak učinit
zasláním zvolené částky na účet farnosti (č. ú.
1262303399/0800), případně předáním hotovosti přímo panu děkanovi. Ten vám i rád
vystaví potvrzení o daru pro daňové účely.

Milí farníci, přeji vám všem klidně prožitý
advent a radostné a milostiplné vánoční svátky. Každému z nás také přeji, aby se vždy cítil
v našem farním společenství dobře, aby z nás
i po celý příští rok zářila radost Ježíšových
učedníků, kteří jsou posláni zvěstovat evangelium všemu stvoření.

Jak jsem již zmínil výše, v příštím roce město Semily opraví spodní část hlavního schodiště. Domnívám se, že tyto investice by nás
měly určitým způsobem v budoucnu dále
motivovat, abychom na úpravy okolí kostela

„Podle toho všichni poznají, že jste moji
učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým“
(Jan 13,35)
Matěj Kraus

Hřivna – informační čtrnáctideník vydává ŘK farnost Semily pro vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto dvojčísla: 5. prosince 2019. Uzávěrka
následujícího čísla: 2. ledna 2020. 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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Informační čtrnáctideník
ŘK farnosti Semily
Číslo 25/26 8. prosince 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 9. 12. 2019 – 5. 1. 2020
9. 12. Po Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
KO
18.00 za zdraví a dary Ducha Svatého pro Marii
10. 12. Út

KA
KK

08.00
16.30

za zdraví a Boží požehnání pro Antona
mše sv. pro děti

11. 12. St

KA

08.00

za Boží požehnání pro Kajetána a celou jeho rodinu

12. 12. Čt

KA

08.00

za Boží požehnání pro P. Vláďu

13. 12. Pá Památka sv. Lucie, panny a mučednice
KA
18.00 za †† Jána a Štefániu
14. 12. So

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
KO
07.00 roráty
začátek průvodem z fary s lucernami
za rodiny Krajčoviechovu a Motárusíkovu
DD
13.30 za farníky
KA
18.00 za †† Jozefa a Márii

15. 12. Ne 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
KO
08.30 za † Emila Honegra, rodiče a sestry, za † Irenu Smataníkovou a za
† Františka Matouše, rodiče a sourozence
CH
15.00 na úmysl

16. 12. Po –

–

–

17. 12. Út

KA

18.00

za zdraví pro Imricha Smataníka

18. 12. St

KA

08.00

za †† Františku, Annu a Helenu

19. 12. Čt

KA

08.00

za †† z rodiny Nemčekovy

20. 12. Pá KA

18.00

za † Martu Kadáčikovou

21. 12. So

KO

07.00

DD
KA

13.30
18.00

roráty
za † Jána, Karolínu a děti
za farníky
za †† z rodiny Kafríkovy

začátek průvodem z fary s lucernami

O adventních sobotách (14. a 21. prosince) zveme na slavení rorátních bohoslužeb v potemně-

31. 12. Út

KO

16.00

lém kostele. Začínáme vždy v 7.00 hodin světelným průvodem z fary. Všichni farníci jsou po

mši svaté zváni na faru na čaj a drobné občerstvení.

1. 1. St

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
KO
08.30 za †† Jozefu a Ludovíta Kafríkovy

2. 1. Čt

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
KA
08.00 za †† z rodiny Kafríkovy

MOŽNOST PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ VE FARNOSTI PŘED VÁNOCEMI
20. 12. (pátek)

09.00 – 12.00

14.00 – 17.00

na faře

23. 12. (pondělí)

09.00 – 12.00

14.00 – 17.00

na faře

Prosíme farníky o pomoc s předvánočními přípravami kostela v následujících dnech:
14. 12. (sobota)

09.00

generální úklid kostela před svátky

23. 12. (pondělí)

15.00

osazování a zdobení vánočních stromků v kostele

24. 12. Út

25. 12. St
26. 12. Čt

18.00

ŠTĚDRÝ DEN
CH
14.30
KO

15.30

KO

24.00

za zdraví a Boží požehnání pro rodinu Krajčoviechovu
vigilie ze slavnosti Narození Páně
na úmysl
vigilie ze slavnosti Narození Páně
za farní společenství
„půlnoční“
za farníky

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
KO
08.30 za †† Jiřího a Marii Luksovy
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
KO
08.30 za † Rudolfa Farského a †† z rodu
CH
15.00 na úmysl

3. 1. Pá KO

18.00

za zdraví a Boží požehnání pro rodinu
Krajčoviechovu

4. 1. So

13.30
18.00

za farníky
za †† Ladislava a Štefana

DD
KA

od 16.30 v KO svátost smíření

žehnání vody, kadidla a křídy

žehnání vody, kadidla a křídy

JEDEN DÁREK NAVÍC®
I o letošních Vánocích budeme mít možnost darovat eden dárek navíc pod vánoční stromeček, a to formou příspěvku do kasičky u vánočního stromečku v kostele, která bude pro tento účel připravena po
celé vánoční období. Její výtěžek podpoří prostřednictvím PMD 900 dětí z Jižního Súdánu, které v důsledku války a hladomoru ztratily rodiče.

pro rodiny s dětmi

Jako poděkování za váš dar si můžete odnést a pověsit na stromeček doma ozdoby, které pro vás vyrobily
děti ze semilského misijního klubka.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V

sbírka na bohoslovce

Svátek svatých Mláďátek, mučedníků
DD
13.30 za farníky
KA
18.00 za † Jiřího Jóna a Miroslava Špidlena

OKOLNÍCH FARNOSTECH

24. 12.

25. 12.

26. 12.

29. 12.

31. 12.

1. 1.

Bozkov

24.00

10.00

10.00

10.00

08.00

10.00

Jilemnice

24.00

09.00

09.00

09.00

16.00

09.00

Košťálov

–

–

11.00

–

–

–

Libštát

22.00

11.00

–

11.00

18.00

11.00

Lomnice n. P.

24.00

09.30

–

09.30

–

09.30

Loukov

24.00

08.00

08.00

08.00

07.30

08.00

Mříčná

16.00

07.45

07.45

07.45

17.00

07.45

Návarov

–

13.30

–

–

–

13.30

zasvěcený svátek

27. 12. Pá Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
žehnání vína
KA
18.00 za †† rodiče Annu a Petra, sestru Rozálii, Tadeáše a Annu
28. 12. So

zasvěcený svátek

5. 1. Ne Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
KO
08.30 za farníky

22. 12. Ne 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
KO
08.30 za †† z rodu Františka Tomíčka
23. 12. Po KA

poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku
za †† Cecilii Novotnou, manžela a rodiče Pajunkovy

29. 12. Ne Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
obnova manželských slibů
KO
08.30 za † Vladimíra Plachtu a za † Františka Matouše, rodiče a sourozence

Paseky n. J.

21.30

15.00

–

15.00

–

15.00

Roprachtice

16.30

–

–

–

–

–

Tatobity

21.00

10.00

–

10.00

–

10.00

30. 12. Po KA

Vysoké n. J.

24.00

10.00

10.00

10.00

16.00

10.00

18.00

za †† z rodiny Smataníkovy
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