HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – LISTOPAD 2019
Sbírky
3. 11.
10. 11.
17. 11. (na biblické dílo)
24. 11.
Příjmy – ostatní
Dar (Bening s.r.o.)
Pachtovné (Agrocentrum Jizeran)
Přeplatek – plyn (Innogy)
Přeplatek – voda (SČVK)

Výdaje
Zálohy – elektřina (ČEZ)
4 850,Zálohy – plyn (Innogy)
2 950,Zálohy – voda (SČVK)
108,Poplatky
383,Nákup svíček
3 796,Oprava kopírky
6 716,Rekonstrukce schodiště u kostela
545 612,Odvod podílu z prodeje majetku na biskupství
1 500 000,-

3 125,3 060,2 494,2 640,15 000,878,14 946,534,-

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – PROSINEC 2019
Sbírky
1. 12.
8. 12.
15. 12.
22. 12.
24. 12. (obě mše)
25. 12.
26. 12. (na bohoslovce)
29. 12.

Příjmy – ostatní
Dotace na rekonstrukci schodiště (Liberecký kraj)
150 000,Výdaje
Zálohy – elektřina (ČEZ)
3 110,Zálohy – plyn (Innogy)
2 950,Zálohy – voda (SČVK)
600,Poplatky
292,Nákup hostií
2 331,Odvod podílu z prodeje majetku na biskupství
75 000,-

3 172,3 590,3 087,3 385,5 334,6 046,1 012,3 735,-

STATISTIKA FARNOSTI 2019
V roce 2019 přijalo v naší farnosti křest 14 lidí, konalo se 5 svateb a 11 pohřbů (včetně zpopelnění).

AKTUÁLNÍ INFORMACE

HŘIVNA

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

Jelikož je naše církevní společenství hostitelem této společné modlitby semilských křesťanů, jste
na ni zváni v hojném počtu.

Pořad bohoslužeb ve farnosti ve dnech 20. 1. – 2. 2. 2020
20. 1. Po –

–

–

21. 1. Út

Památka sv. Anežky, panny a mučednice
KA
18.00 za děti

22. 1. St

KA

08.00

za hlubokou víru pro syna Maria, Boží požehnání k narozeninám

23. 1. Čt

KA

08.00

za †† Ladislava a Emílii

24. 1. Pá Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
KA
08.00 za vyřešení partnerských vztahů
KK
18.00 ekumenická bohoslužba

25. 1. So

Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
DD
13.30 za farníky
KA
18.00 za zdraví pro otce, děti a vnučku

26. 1. Ne 3. neděle v mezidobí
KO
08.30 za † maminku Annu a všechny †† z rodu
27. 1. Po –

–

–

28. 1. Út

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
KA
18.00 za zdraví a Boží pomoc pro rodinu Eckerovu a vnučku Kristínku

29. 1. St

KA

08.00

za †† z rodiny Splavcovy

30. 1. Čt

KA

08.00

za †† z rodiny Babiarovy

31. 1. Pá Památka sv. Jana Boska, kněze
KA
18.00 za práci a zdraví

Po bohoslužbě bude připraveno malé pohoštění (agapé), které bude příležitostí k neformálnějšímu
setkání mezi sebou navzájem. Nebude na škodu, pokud s sebou vezmete něco malého na zub.

1. 2. So

Hřivna – informační čtrnáctideník vydává ŘK farnost Semily pro vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto čísla: 16. ledna 2020. Uzávěrka následujícího čísla: 30. ledna 2020. Redakce a grafická úprava: M. Kraus. Imprimatur: R. D. J. Gajdošík. Jednotlivé příspěvky (ve formátu doc,
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2. 2. Ne Svátek Uvedení Páně do chrámu
KO
08.30 za † Marii Fialovou
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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).

Ekumenická bohoslužba 24. 1. 2020
Vrcholem Týdne modliteb za jednotu křesťanů v Semilech bude ekumenická bohoslužba v pátek 24. ledna 2020 v 18.00 hodin v kostele Umučení svatého Jana Křtitele
na Koštofranku.

Informační čtrnáctideník
ŘK farnosti Semily
Číslo 2
19. ledna 2020

DD
KA

13.30
18.00

za farníky
za zdraví a Boží pomoc pro Lenku s rodinou
žehnání svící a průvod

začátek obřadů před farou

TÝDEN

MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

Nepromarněme čas, který je nám z Boží milosti dáván.

Milé sestry, milí bratři v Kristu!
Týden modliteb za jednotu křesťanů je
výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova,
aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a
já v tobě (Jan 17,21).

Letošní texty připravili křesťané z Malty.
Mořská voda, která omývá břehy tohoto ostrova, je mlčícím svědkem lidského trápení a
beznaděje. Nám však je dáno mluvit, je nám
dáno slovy vyjádřit jak díky za to, co nám Bůh
dává, tak i prosby za všechny, kdo jsou
v trápení a bez naděje. Ať už jsou v naší bezprostřední blízkosti, nebo daleko od nás.

Smíme se scházet svobodně, napříč jednotlivými církvemi či denominacemi. Dar svobody, který jsme si nedávno intenzivně a vděčně
připomínali, tvoří dostatečný a bezpečný prostor pro společné bohoslužby, bez ohledu na
velikost farností, měst či obcí. Scházejme se,
modleme se, zpívejme společně Bohu ke cti a
slávě. Vždyť se možná jako sousedé potkáváme na ulicích, jako kolegové v zaměstnání, i
jinde. Jaký zázrak, že se spolu smíme modlit.

ZACHOVALI SE K

Mgr. Daniel Ženatý
předseda ERC v České republice
Mons. Tomáš Holub
delegát ČBK pro ekumenismus

NÁM NEOBYČEJNĚ LASKAVĚ

(SK 28,2)

tech a zkušenostech námořníků. I když vystrašení, křehcí a zranitelní jsou úplně všichni,
nejzranitelnější přece jen zůstávají vězni držení
v řetězech. Jejich životy nemají valnou hodnotu, dokonce jim hrozí hromadná poprava
(27,42). Příběh postupně ukazuje, jak lidi vystavené tlaku a strachu o život ovládá nedůvěra a podezření, které ještě zvyšují rozdíly mezi
jednotlivými skupinami.
Je ovšem pozoruhodné, že Pavel i uprostřed
tohoto běsnění zůstává příkladem pokoje. Ví,
že jeho život neovládají síly, kterým by byl
lhostejný, ale že je v rukou Boha, jemuž patří
a jemuž se klaní (27,23). Díky této víře tak neztrácí důvěru, že stane před římským císařem,
a v síle této víry může předstoupit i před spolucestující a vzdávat díky Bohu. Jeho slovo
všechny povzbudí, podle Pavlova příkladu se
začínají dělit o chléb a spojuje je nová naděje
a důvěra v jeho slovo.

Materiál pro Týden modliteb za jednotu
křesťanů v roce 2020 připravili věřící z církví
na ostrovech Malta a Gozo. Mnozí místní křesťané slaví 10. února svátek Ztroskotání sv. Pavla, kdy si připomínají příchod křesťanské víry
na tyto ostrovy a děkují za něj. Text ze Skutků
apoštolů (Sk 27,18 – 28,10), který se při bohoslužbě čte, byl zvolen také pro letošní Týden
modliteb za jednotu křesťanů.
Celý příběh začíná ve chvíli, kdy Pavla odvážejí do Říma jako vězně (Sk 27,1nn). Je sice
držen v řetězech, ovšem i tato posléze nebezpečná cesta prokáže, že Boží poslání jeho prostřednictvím trvá.
Toto vyprávění představuje klasické drama
člověka nebo lidí vystavených hrozivé moci
přírodních živlů. Cestující na lodi jsou vydáni
na milost silám moře, které se vzdouvá pod
nimi, a mocné bouři, která zuří kolem nich.
Tyto síly je odnášejí do neznáma, kde se ocitají
ztracení a zbavení naděje.

To vše představuje základní téma celého
úryvku: Boží prozřetelnost. Důstojník se rozhodl vyplout ve špatném počasí a námořníci zase
za bouře rozhodují o tom, jak manévrovat s
lodí. Nakonec ale všechny jejich plány přichá-

Všech 276 cestujících na palubě se dělí do
několika skupin. Důstojník a jeho vojáci mají
moc a autoritu, jsou ale závislí na schopnos2

zejí vniveč a lidé se podle Boží prozřetelnosti
zachrání jedině tehdy, když zůstanou spolu a
nechají loď narazit na břeh. Plavidlo i veškerý
cenný náklad přichází nazmar, zachrání se ale
všechny lidské životy, „neboť nikdo z vás
nepřijde ani o vlas na hlavě“ (27,34; srov.
L 21,18). Chceme-li usilovat o jednotu křesťanů, je třeba poddat se Boží prozřetelnosti,
která od nás vyžaduje, abychom se vzdali
mnoha věcí, k nimž jsme silně vázaní. U Boha
záleží jedině na spáse všech lidí.
Tato rozmanitá a znesvářená skupina přistane na „nějakém ostrově“ (27,26). Protože
byli na palubě jedné lodi, dostávají se na
stejné místo a jednota jejich lidství se tu odhaluje v pohostinnosti přijaté od místních
obyvatel. Když se shromažďují kolem ohně
uprostřed lidí, kteří je neznají ani jim nerozumějí, ruší se všechny rozdíly moci a společenského postavení. Oněch 276 cestujících už
není vydáno na milost lhostejným přírodním
silám, ale objímá je láskyplná Boží prozřetelnost, která se projevuje skrze lid prokazující
jim „neobyčejnou laskavost“ (28,2). Cestující
jsou prochladlí a mokří, můžou se ale zahřát a
usušit u ohně. Mají hlad, a dostávají jídlo. Nacházejí také přístřeší až do chvíle, kdy je bezpečné pokračovat v plavbě.
I dnes je v těchto mořích nespočet lidí vystaveno podobným obavám. Tatáž místa, o kterých čteme ve Skutcích apoštolů (27,1; 28,1),
tvoří zastávky i na cestách dnešních migrantů.
A jinde ve světě podnikají další zástupy lidí
podobně nebezpečné cesty po zemi i po moři,
aby unikli před přírodními katastrofami, válkami a chudobou. Také jejich životy jsou vydávány napospas nesmírným a chladně lhostejným
silám – nejen těm přírodním, ale také politickým, ekonomickým a lidským. Lidská lhostejnost přitom na sebe bere nejrůznější podobu:
lhostejnost těch, kdo zoufalým lidem prodávají
místa na lodích neschopných plavby po moři,
lhostejnost těch, kdo rozhodují, že nebudou
vysílat záchranné čluny, i lhostejnost těch, kdo
lodě s migranty posílají zpět. A to jsme zmínili

jenom několik příkladů. Když jako křesťané
společně čelíme migrační krizi, předkládá nám
tento příběh výzvu: souzníme s chladnými
silami lhostejnosti, anebo prokazujeme neobyčejnou laskavost a svědčíme o láskyplné Boží
prozřetelnosti vůči všem lidem?
Pro naše úsilí o jednotu křesťanů má ctnost
pohostinnosti nesmírný význam. Učí nás být
velkorysí vůči všem lidem v nouzi. Ti, kdo Pavlovi a jeho společníkům prokázali neobyčejnou
laskavost, ještě neznali Krista, ale to, jak neobyčejně laskavě se zachovali, dokázalo znesvářené lidi sjednotit. Jednota nás křesťanů se
projeví nejen v pohostinnosti prokazované
sobě navzájem, ačkoli i to je samozřejmě
ohromně důležité, ale také tehdy, když s láskou přijmeme ty, s nimiž nás nespojuje jazyk,
kultura ani víra.
Boží vůlí pro tyto bouřlivé cesty je, aby jeho
církev a všichni lidé došli naplnění. Jak bude
Pavel později hlásat v Římě: tato Boží spása
byla poslána všem lidem (Sk 28,28).
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