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HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – ČERVEN 2020 

Sbírky 

7. 6.  3 521,- 

11. 6.  1 799,- 

14. 6.  4 787,- 

21. 6.  3 182,- 

28. 6.  6 145,- 
 

Výdaje 

Zálohy – elektřina (ČEZ) 5 140,- 

Zálohy – plyn (Innogy) 2 950,- 

Zálohy – voda (SČVK) 600,- 

Poplatky 283,- 

Oprava počítače 1 223,- 

Oprava vodovodního řádu 1 682,- 

Nákup květin 395,- 

Nákup domácích potřeb 1 681,- 

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – ČERVENEC 2020 

Sbírky 

5. 7.  2 777,- 

12. 7.  2 909,- 

19. 7.  3 471,- 

26. 7.  3 182,- 

28. 6.  3 476,- 

Výdaje 

Zálohy – elektřina (ČEZ) 5 781,- 

Zálohy – plyn (Innogy) 2 950,- 

Zálohy – voda (SČVK) 600,- 

Poplatky 256,- 

El. zabezpečení kostela (Fides) 2 154,- 

Nákup květin 365,- 

Pošta 53,- 

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – SRPEN 2020 

Sbírky 

2. 8.  2 897,- 

9. 8.  3 207,- 

16. 8.  3 324,- 

23. 8.  3 823,- 

30. 8.  2 283,- 

Příjmy – ostatní 

Dotace na osvětlení KK (Město Semily) 3 000,- 

Výdaje 

Zálohy – elektřina (ČEZ) 5 140,- 

Zálohy – plyn (Innogy) 2 950,- 

Zálohy – voda (SČVK) 600,- 

Poplatky 327,- 

Nákup květin 365,- 

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – ZÁŘÍ 2020 

Sbírky 

6. 9. (na střechu kostela) 9 175,- 

13. 9.  2 141,- 

20. 9.  3 067,- 

27. 9.  3 250,- 

28. 9.  925,- 

Příjmy – ostatní 

Dary na opravu střechy 1 200,- 

Výdaje 

Zálohy – elektřina (ČEZ) 5 140,- 

Zálohy – plyn (Innogy) 2 950,- 

Zálohy – voda (SČVK) 600,- 

Poplatky 240,- 

Nákup květin 400,- 

Revize komínů 3 400,- 

  

 

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 21       11. října 2020 

Pořad bohoslužeb ve farnosti ve dnech 12. 10. – 25. 10. 2020 

12. 10. Po – – – 

13. 10.  Út  – – – 

14. 10. St – – – 

15. 10.  Čt Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 

16. 10. Pá – – – 

17. 10. So Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 

18. 10. Ne 29. neděle v mezidobí (misijní) 

19. 10. Po – – – 

20. 10. Út – – – 

21. 10.  St – – – 

22. 10.  Čt – – – 

23. 10.  Pá – – – 

24. 10. So – – – 

25. 10. Ne 30. neděle v mezidobí  

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). 

S ohledem na vládní mimořádná protiepidemická opatření se v tomto období nebudou 
konat žádné veřejné bohoslužby. Všechny mše sv. budou odslouženy bez účasti lidu na 

úmysly, které byly žádány.  

Po osobní domluvě s panem děkanem je možné požádat o udílení individuálních svátostí 
či eucharistie pro potřeby domácích bohoslužeb.  

Modleme se za naši zemi a naši farnost a za všechny, kteří jakkoliv pomáhají v této těžké 
době ostatním. Buďme prosím vzájemně ohleduplní.  
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STRUČNĚ Z FARNÍ RADY 

Přinášíme zkrácený zápis se setkání farní 
rady 8. října 2020.  

 

Pastorační záležitosti 

Týden modliteb za zemřelé 

Pokud to bude vzhledem k protiepidemic-
kých opatřením možné, proběhne podobně 
jako v minulých letech. Při bohoslužbě se 
budou číst jména našich zemřelých. 
V týdnu od 1. do 8. 11. bude otevřen kostel 
na hřbitově.   

Vánoce 2020 

Bohoslužby podobně jako v uplynulých le-
tech, vánoční vigilie v děkanském kostele 
také – kněz z Bozkova.   

Volby do farní rady 

Vzhledem ke konci mandátu současné farní 
rady by se měly uspořádat nové volby. S 
ohledem na současnou nejistou situaci bu-
dou odloženy.  

Pastorační péče v nemocnici 

Příliš nefunguje vzhledem k zákazu návštěv 
– jsou povoleny jen ve výjimečných přípa-
dech. O jejím obnovení lze uvažovat až po 
rozvolnění protiepidemických opatření.  

Pastorační péče ve farnosti během epi-
demie COVID-19 

V současnosti dochází opět k zpřísňování 
protiepidemických opatření. V případě opě-
tovnému zákazu shromažďování osob počí-
tá pan děkan s možností otevřeného koste-
la a svojí přítomností na faře k plnění indivi-
duálních duchovních potřeb farníků, ome-
zenému vysluhování svátostí a poskytování 
Eucharistie pro potřeby domácích bohoslu-
žeb.  

Farní rada se shodla, že v případě zrušení 
veřejných bohoslužeb by měl být kostel 
přes den co nejvíce otevřen pro farníky a 
občany k individuálním osobním modlitbám 
– za dodržení hygienických opatření.  

Příprava ministrantů 

Soustavná příprava ministrantů neprobíhá, 
nicméně bude vhodné nové i stávající mi-
nistranty více zaškolit.  

Farní ples 

Vzhledem k současné epidemiologické situ-
aci je jeho konání velmi nejisté, rozhodne 
se až dle vývoje v průběhu následujících 
měsíců.  

Kronika farnosti 

Již několik let není vůbec vedena kronika 
farnosti. Panu děkanovi se stále nepodařilo 
najít nikoho z farníků, kdo by si toto vzal za 
své. Farní rada proto vyzývá farníky, kteří 
by o tuto službu měli zájem, aby se panu 
děkanovi přihlásili.  
 

Ekonomické záležitosti 

Bezpečnostní řez lip u kostela 

Po několika letech bude opět nutné provést 
bezpečnostní řez vzrostlých lip u děkanské-
ho kostela. Bude podána žádost o poražení 
staré lípy pod sochou sv. Anny, která před-
stavuje nebezpečí pro provoz na probíhající 
pozemní komunikaci, rozrušuje opěrnou 
zeď a nemá dobrý vliv ani na přilehlou sou-
sední nemovitost.  

Střecha děkanského kostela 

Zatím je pouze cenová nabídka, ale jednání 
o financování ještě neproběhla. Aby bylo 
možné získat nějaké finanční prostředky na 
opravu střechy, budou nutná jednání se 
státem, krajem i městem. Se spoluúčastí 
farnosti je také nutné počítat.   

Využití peněz z prodeje Rieg. stezky 

Jsou uloženy na termínovaném vkladu, 
který bude dále prodlužován.  

Sbírka na opravu varhan 

Veřejná sbírka na opravu varhan 
v děkanském kostele bude zrušena. 
V současné době vzhledem k jiným priori-
tám (střecha kostela) nelze reálně předpo-
kládat vybrání adekvátní částky. Oprava 
varhan se odkládá na neurčito.  

Farní brigády 

V sobotu 14. 11. 2020 od 8.00 h proběhne 
v případě příznivého počasí farní brigáda – 
podzimní úklid okolí kostela, dokončení 
drobných oprav schodiště.  
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Milí diecézáni,  

z rozhodnutí vlády platí od 12. 10. 2020 
nová hygienická opatření. Tato opatření zne-
možňují účast na mši svaté značné části na-
šich věřících. Nepovažujme to za tragédii. Je 
třeba, abychom vládní opatření dodrželi sta-
tečně, disciplinovaně a s plnou vážností situa-
ce. Současně Vás všechny prosím:  

• Pokud je to možné, sle-
dujte přenosy bohoslu-
žeb na TV Noe, nebo na 
rozhlasu Proglas, event. 
na ČT. Pokud nemáte 
možnost se elektronicky 
napojit na vysílání mše 
svaté, jste od této po-
vinnosti dispenzováni.  

• Kostely nechejme ote-
vřené a povzbuzujme se 
k soukromé adoraci Nej-
světější svátosti.  

• Modleme se posvátný Růženec na 
úmysl ukončení pandemie nemoci 
COVID-19. Modlitba růžence je moc-
ným, a přitom snadno dostupným pro-
středkem, který je vždy k dispozici. 
Využívejme jej zvláště v situaci omeze-
ných možností účastnit se bohoslužby. 
Sjednotit se můžeme při modlitbě na 
tento úmysl každý večer ve 20.00 ho-
din ať sami, či společně v rodinách.  

• Za dodržení hygienických opatření 

nechť pokračuje služba zpovědníků i 
podávání svatého přijímání jednotliv-
cům (neopomíjejme roušky, dezinfek-
ci, rozestupy).  

• Plánovaná sbírka na misie (neděle 18. 
10. 2020) se nekoná, bude určen ná-
hradní termín.  

 

Moudří a zkušení lékaři a lékař-
ky z naší diecéze mě prosí, 
abych Vás všechny uklidnil a 
požádal v době trvání nouzové-
ho stavu o křesťanskou kázeň, 
o pochopení omezení, která 
nemusejí být vždy pro každého 
příjemná. A pak mně připomí-
nají sv. Zdislavu, zkoušenou 
léčitelku, a sv. Lukáše, patrona 
všech zdravotníků, ve svém 
evangeliu se vyznačující zdůraz-
něním Ježíšova milosrdenství. 

Celou pandemii totiž můžeme chápat nikoliv 
jako Boží trest, ale i jako příležitost k očišťují-
címu pokání. Kéž bychom z této zkoušky vyšli 
obnoveni a posilněni!  

Na přímluvu Panny Marie Vám všem žehnej 
Bůh.  

    Váš  

Mons. Jan Baxant 

biskup litoměřický 

PASTORAČNÍ POKYNY K SOUČASNÉ SITUACI 

Týden modliteb za zemřelé 

V týdnu od 1. do 8. listopadu se církev zvláště modlí za naše zemřelé.  

Do pátku 30. října můžete na e-mailové adresy jaroslav.gajdosik@seznam.cz nebo na 

hrivna@post.cz zasílat jména vašich zemřelých, za které se budeme ve farnosti modlit 

zvláště při liturgii 2. listopadu.  

AKTUÁLNÍ INFORMACE 


