
4 

 

Hřivna – informační čtrnáctideník vydává ŘK farnost Semily pro vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto čísla: 4. června 2020. Uzávěrka násle-
dujícího čísla: 18. června 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.  

Prosíme farníky o podporu Noci kostelů 2020 jakoukoliv formou. Vítána je každá 

pomocná ruka při přípravě kostela (cca od 17.00 h), vaše přítomnost během pro-

gramu, příprava drobného občerstvení.  

Můžete pozvat své známé a přátele, kteří se běžně o kostel nezajímají či mají ostych 

ho navštívit. V neformální atmosféře bude možné se na cokoliv zeptat, zjistit zajíma-

vosti o našem kostele nebo třeba věnovat tyto chvíle tichému usebrání. Svojí účastí 

můžete také podpořit vznikající Domácí hospic 14 pomocníků v Semilech.  

  

 

HŘIVNA 
Římskokatolická farnost – děkanství Semily, Komenského nám. 125, 513 01 

   Děkan: R. D. Jaroslav Gajdošík, tel. 739 909 500  www.farnost.semily.net 

Informační čtrnáctideník  

ŘK farnosti Semily 

Číslo 12      7. června 2020 

Pořad bohoslužeb ve farnosti ve dnech 8. 6. – 21. 6. 2020 

8. 6. Po – – – 

9. 6.  Út  KO 18.00 za uzdravení Marie a dar víry 

10. 6. St KA 08.00 za obrácení bratra, švagrové, synovce, neteře a duše v očistci 

11. 6.  Čt Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ 

KO 18.00 za živé a †† z rodů a duše v očistci po mši sv. eucharistický průvod 

12. 6. Pá KA 08.00 za děti 

KO 18.00 NOC KOSTELŮ 2020 

13. 6. So Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 

KA 18.00 za Boží požehnání a zdraví pro neteř u příležitosti narozenin 

14. 6. Ne 11. neděle v mezidobí 

KO 08.30 za uzdravení mladého člověka 

CH 15.00 na úmysl poutní slavnost 

15. 6. Po – – – 

16. 6. Út KO 18.00 na úmysl 

17. 6.  St KA 08.00 za uzdravení Emilie 

18. 6.  Čt KA 08.00  za sestru Helenu a celý rod Španielových 

19. 6.  Pá Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 

KO 18.00 za ctitele Božského Srdce Ježíšova 

20. 6. So Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 

KA 18.00 za zdraví, Boží požehnání, dobrou práci a obrácení pro Davida  

21. 6. Ne 12. neděle v mezidobí 

KO 08.30 za Boží požehnání, pomoc a ochranu pro Marii, Ester a Vláďu 

CH 15.00 na úmysl 

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). 
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KDYŽ SE ŘEKNE CÍRKEV 

Církev jako pyramida, nebo jako Boží lid? 

Co se nám vybaví, když se řekne církev? 
Často asi především její hierarchická podoba. 
Je to do jisté míry logické. Vždyť v médiích a 
ve společnosti vůbec jsou to právě představi-
telé vedení církve, kteří ji reprezentují. Mož-
ná, že kdybychom měli církev nějak nakreslit, 
načrtneme pyramidu, kde nahoře bude pa-
pež, pak biskupové, kněží, jáhnové a v dolním 
patře laici. Má to svoji logiku a církev takto 
rozhodně funguje. Ale je to ten jediný a pro 
dnešní svět skutečně nejvýstižnější obraz 
církve?  Zvláště, když vezmeme v úvahu, že II. 
vatikánský koncil vnímá církev jako Boží lid? 

Každý má v církvi své místo 

Církev jistě nemá být náhodným shlukem 
lidí. Kněží nejsou figurkami na šachovnici ně-
jakého území, s nimiž hýbe jejich biskup. Cír-
kev je společenstvím Božího lidu. Tedy spole-
čenstvím, které je v silovém poli Boží lásky, 
které ji uspořádává a orientuje. Jen pod vli-
vem Ducha svatého může církev vytvářet ně-
co krásného. Každý má v církvi své místo dané 
Božím povoláním. Křtem se nechávám orien-
tovat silou Božího působení, které ovlivňuje 
mé životní nasměrování a také vztahy 
k druhým. Nedá se říct, že jsme všichni na 
stejné úrovni, ale také se nedá říct, že je ně-
kdo výš a někdo níž. Mezi vámi tomu tak ne-
bude, říká Ježíš jasně (srov. Mk 10,43). Každý 
z nás má své místo, svá charismata darovaná 
Duchem. Nic z toho ale není jen pro mě, vše 
se odehrává v kontextu druhých. 

Svět a církev se vzájemně potřebují a ovliv-
ňují 

Myslím, že je jasné, že mnohé věci v církvi 
a její struktuře nemohou zůstat takové, jaké 
jsou. I kdybychom si tuto skutečnost nechtěli 
připustit, zmenšující se počet kněží nás donutí 
o tom alespoň trochu začít přemýšlet. Určitě 
existuje mnoho způsobů pastorace, které rádi 
používáme a jimiž sami sebe i okolí přesvěd-

čujeme o tom, že se nic neděje a že vše může 
zůstat tak, jak je. Ať slovy, anebo našim jed-
náním se můžeme chovat tak, jako by struk-
tury církve byly nezvratitelně pevné a změny 
všude kolem nás se nás netýkaly. Problém je 
ale v tom, že tímto postojem se opravdu pře-
stávají církev a svět dotýkat. Ztrácíme kontakt 
se světem. Stáváme se navzájem cizími a pře-
stáváme si rozumět. Přestáváme se také po-
třebovat. Avšak na příkladu prvotní církve 
vidíme, jak moc se svět a církev vzájemně 
potřebují a ovlivňují. Svět potřebuje církev ke 
své záchraně. Církev zase potřebuje svět, aby 
se znovu a znovu učila, co znamená žít evan-
gelium. 

Být v kontaktu se světem a nechat se promě-
ňovat Božím slovem 

Jak ale církev proměnit? Jak ji otevřít? Jak 
z ní opět učinit církev vycházející do světa? 
Pokud má být tato proměna pravdivá a také 
něčemu užitečná, musí být inspirována dvo-
jím nasloucháním. Jistě světu, do kterého 
přicházíme. Máme pro něj být srozumitelní, 
znát ho, vědět, čím dnešní svět, který spolu 
vytváříme, žije. Rozumět jazyku dnešního 
světa a dokázat jím také mluvit. 

Pro obrodu struktury církve je ale zásadní, 
nechat se inspirovat Ježíšem, který ji založil. 
Vycházející Bůh nutně vyžaduje vycházející 
církev, která je se světem v kontaktu. Pokud 
budeme věrni jeho Duchu, bude nás přetvá-
řet tak, abychom byli ve světě tím správným 
způsobem. Konkrétně to znamená nechat se 
znovu a znovu proměňovat Božím slovem. 
Moc a síla Božího slova je tvořivá a nezadrži-
telná. Tato moc vstupuje do našich dějin a 
rozumí si s nimi. To jsme viděli už při Vtělení. 
Boží slovo se dějin nebojí a nestojí mimo. 
Naopak, vstupuje do nich a proměňuje je. 

Jít poctivě a s odvahou za Ježíšem 

Nechávat si rozbít naše schémata nezadrži-
telnou svobodou Božího slova. Mít odvahu 
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dovolit, aby věci nezůstaly tak, jak jsou. Vyjít 
a nechat za sebou krajinu, kterou jsme už 
prošli, jít poctivě a s odvahou dále za Ježíšem. 
Musíme se oddat nezadržitelnému poli Boží 
lásky a síle jeho slova, aby nás Bůh znovu zori-
entoval. Vidět církev jako silové pole Boží 

lásky, ve kterém každý člověk nalézá své jedi-
nečné místo a zároveň se nechává ovlivňovat 
druhými, je – domnívám se – jedním z kroků, 
který může otevřít struktury církve a promě-
nit je v církev opravdu vycházející. 

Podle knihy J. Prokeše: Pán se stará 

DUCH SVATÝ SPOJUJE VŠECHNY KAMENY 

Křesťanství není ani náboženstvím chrámu, 
ani náboženstvím knihy. Křesťanství je osoba 
Ježíše Krista. Boží dům je založen na Kristu a 
vy sami jste jeho živými kameny. Duch Svatý 
je spojným kamenem, svorníkem klenby. 
Buďte si jisti, že když Kristus sám nebude zá-
kladem každé vaší stavby, tak stavba spadne. 
Nekochejte se obřími budovami, které posta-
vili lidé, rozboří se, ať jsou vysoké, jak chtějí. 
Čas je srovná se zemí. 

Když už pozdě zjistíte, že vaše budova není 
postavena na Kristu, celou ji rozeberte a za-
čněte znovu. Jedna jediná zeď postavená na 
Kristu je lepší než vysoká věž, které hrozí, že 
se zřítí silou větru. 

Kristus nese celou stavbu, Duch Svatý spoju-
je všechny kameny celé klenby a podpírá 

všechny zdi. Duch Svatý je duší lásky, která je 
svorníkem. Pokud odejmete Ducha, zničíte 
svorník, kameny vypadnou a celá stavba se 
zboří. Každý kámen má v budově své místo. 
Každý kámen je stvořen, aby byl na svém mís-
tě. Pokud jeden chybí, zůstane po něm škvíra, 
skrze níž bude pršet, foukat, dovnitř se dosta-
ne prach i přívaly deště. Touto mezerou bu-
dou mít dovnitř přístup venkovní živly. 

Vytrvejte na Pánově staveništi. Buďte pilní a 
budujte království. Buďte živými kameny 
v chrámu Páně. Odevzdejte se mu, aby s vámi 
stavěl. Tak se dostanete na své pravé místo. 
Neste kameny umístěné nad vámi a podpírej-
te ty, které vás obklopují. Opřete se o ty, kte-
ré jsou pod vámi. Kristus nese vše a Duch 
Svatý vás sjednocuje a vede. 

Podle knihy H. Skandar: Myšlenky svatého Šarbela 

STRUČNĚ Z FARNÍ RADY 

Ve čtvrtek 21. 5. 2020 proběhlo setkání farní 
rady, z něhož přinášíme stručné shrnutí:  

Pastorační záležitosti 

Kostelník 

Paní Lišková sdělila, že vzhledem 
k nedostatku času a sil nemůže už nadále 
vykonávat funkci kostelnice. Proto M. Klodner 
s V. Zahrádkou připraví návrh v tuto chvíli asi 
jediného možného řešení – střídání rodin 
v zabezpečení chodu kostela. Žádáme rodiny 
či jednotlivce z farnosti, aby nabídli konkrétní 
pomoc v této záležitosti.   

Pouť 28. 6. 2020 

Městská akce je zrušená, ale s poutní mší sv. 
se počítá (v 9.30, celebrovat bude P. Petr Ša-
baka z Liberce), farní posezení po mši sv. 
bude.  

Ekonomické záležitosti 

Střecha děkanského kostela 

Krytina střechy děkanského kostela je 
v havarijním stavu a kroky k její opravě je nut-
né zahájit neprodleně. Nabídka od firmy Ze-
man je cca 4,7 mil. Kč, nabídka firmy Straka je 
cca 3,2 mil. Kč. Návrh O. Svobody je rekon-
strukce střechy na tři etapy po cca 1 mil. Kč 
s maximálním úsilím o získání dotací z ORP 
Semily a Libereckého kraje.  

Farní rada probírala možnosti snížení ceny. 
Ušetřit lze prakticky jenom na materiálu, což 
nepovažujeme za vhodné. Jednomyslně se 
kloníme k volbě materiálu – měď – i s ohledem 
na vyšší cenu. V optimistické variantě se větši-
na prostředků získá z dotací, na spoluúčast 
bude probíhat dlouhodobá sbírka, která doplní 
zprvu vyčerpaný kapitál farnosti.   


