MÁM DÁT PŘEDNOST

MŠI V TELEVIZI, NEBO SE POMODLIT SÁM?

níka“, tedy „dělat, jako bych tam byl“. A to
z prostého důvodu, že to není pravda. Toto
ale neříkám proto, abych někomu sledování
přenosu zošklivil, ale proto, abych pomohl
těm, kteří se marně snaží „jakoby tam být“,
když tam ve skutečnosti nejsou. A také aby
pohodlné sledování a pasivní „konzumování“
bohoslužeb nenahradilo naši snahu a zápas o
poctivou modlitbu. Pro tu může mnohdy být
lepší příležitostí „domácí nedělní pobožnost“,
jejíž vzory jsou na internetu, která spojuje
také ve víře a modlitbě členy rodiny.

Pro řadu lidí, zejména osamělých, jsou televizní nebo rozhlasové přenosy bohoslužeb
cenným kontaktem s vnějším světem a setkáním s Božím slovem a jeho výkladem. Jistě se
snaží také připojit k modlitbě toho, kdo liturgii předsedá.
Ale poněkud zavádějící může být snaha
„prožívat mši na dálku“. Nedá se nic dělat, ale
u své obrazovky či displeje nemohu být účastníkem slavícího společenství, byť je třeba
v přenosu přítomna jen jedna osoba. Jistěže
se mohu a mám ve víře připojit k díkům,
modlitbám, víře nejen slavících, ale i všech
sledujících. Neměl bych si ale „hrát na účast-

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

Zálohy – plyn (Innogy)
Zálohy – voda (SČVK)
Poplatky
Nákup květin

3 706,2 947,-

2 950,1 463,240,60,-

6 018,-

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Příprava na vánoční svátky

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 7. 12. – 20. 12. 2020
7. 12. Po Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
8. 12. Út

Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
KA
17.00 za zdraví a Boží pomoc pro Marii

9. 12. St

KA

08.00

za dary Ducha Svatého pro Marii

10. 12. Čt

KA

08.00

na poděkování všem a za záchranu života

11. 12. Pá KA

17.00

za farní společenství

12. 12. So

17.00

za celou rodinu Durajovu

P. Aleš Opatrný

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – ŘÍJEN 2020
Sbírky
4. 10.
11. 10.
Výdaje
Zálohy – elektřina (ČEZ)

HŘIVNA

Informační čtrnáctideník
ŘK farnosti Semily
Číslo 23
6. prosince 2020

KA

13. 12. Ne 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
KO
08.30 na poděkování dárce a za Annu a Františka Stránské a celý rod
14. 12. Po Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
15. 12. Út

KA

17.00

na úmysl dárce

16. 12. St

KA

08.00

za farníky

17. 12. Čt

KA

08.30

za živé a †† z rodů a duše v očistci

Svátost smíření

18. 12. Pá KA

17.00

za zdraví a Boží pomoc pro rodinu Očkayovu

Pan děkan zve farníky k přijetí svátosti smíření a zároveň prosí, aby vzhledem k jeho
současné zdravotní indispozici (po úrazu ruky na podzim) neodkládali svátost smíření
na poslední chvíli před svátky. Hromadné termíny zpovídání letos nebudou, vždy je
třeba se individuálně telefonicky s panem děkanem domluvit (tel. 739 909 500)
Svátost smíření bude probíhat vždy na faře.

19. 12. So

17.00

na úmysl dárce

S ohledem na stávající mimořádnou situaci, ve které se celý svět nachází, budeme
nejspíš i nadcházející vánoční svátky a jejich přípravu prožívat jinak, než jsme byli
zvyklí.

Pořad bohoslužeb o Vánocích není v tuto chvíli ještě jistý – s ohledem na nevyzpytatelnost situace. Zřejmě bude k dispozici až v příštím čísle Hřivny 20. prosince.
Hřivna – informační čtrnáctideník vydává ŘK farnost Semily pro vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto čísla: 4. prosince 2020. Uzávěrka
následujícího čísla: 17. prosince 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.

4

KA

20. 12. Ne 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
KO
08.30 za zdraví a Boží požehnání pro rodinu Vladimíra a Nely Balušíkových
CH
15.00 na úmysl
S ohledem na vládní mimořádná protiepidemická opatření se v uvedeném období budou

bohoslužby konat při respektování nastavených omezení (počet přítomných osob, dezinfekce, roušky atd.).
I nadále platí biskupský dispenz od účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny, kteří se
z důvodů stávajících omezení nemohou osobně zúčastnit.

MODLITBA V DOBĚ PANDEMIE

ŽIJEME V

OČEKÁVÁNÍ DNE

by zajistili povýšení a otevřeli cestu v kariéře?
Všechno pomíjí. Bděte, praví Pán.

Bděte! Bděte! Bděte! Bděte!

Všemohoucí a milosrdný Bože Otče, Stvořiteli světa,
který jsi z lásky k nám poslal na svět svého Syna jako lékaře
duše i těla,
shlédni na své děti, které se na Tebe obracejí
v této obtížné době plné dezorientace a obav
v mnoha místech Evropy i světa
a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
dej moudrost hlavám státu,
dej sílu a odměnu našim lékařům,
zdravotníkům a dobrovolníkům,
dej věčný život zesnulým.
Neopusť nás v dobách zkoušky,
ale vysvoboď nás ode všeho zlého.
O toto prosíme Tebe,
který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje,
přimlouvej se za nás!

Ježíš nás vyzývá: »Bděte!« Pán to opakuje
čtyřikrát v pěti verších (srov. Mk 13,33–
35.37). Je důležité setrvávat v bdění, protože
jediným životním pochybením se ztrácíme v
tisíceru věcí a nevšimneme si Boha. Svatý
Augustin říkal: „Timeo Iesum transeuntem –
obávám se, že Pán půjde kolem a já Jej nepoznám.“ Jsme přitahováni svými zájmy, rozptylováni spoustou marností a hrozí nám, že
ztratíme to podstatné. Proto dnes Pán opakuje »všem: Bděte!« (Mk 13,37). Bděte, buďte
pozorní.

Ježíšovi učedníci nedokázali bdít
Zachovat bdělost však není snadné, naopak,
je to věc velmi obtížná: v noci se chce přirozeně spát. Nedokázali to Ježíšovi učedníci, které
Ježíš nabádal, aby bděli »navečer, o půlnoci,
za kuropění a ráno« (srov. v. 35). Právě
v oněch hodinách nebyli bdělí: navečer během poslední večeře zradili Ježíše; o půlnoci
usnuli; za kuropění zapřeli; ráno Jej nechali
odsoudit k smrti. Nezůstali bdělí. Zmalátněli.
Avšak i my můžeme upadnout do apatie.
Existuje nebezpečný spánek, totiž spánek
průměrnosti. Dostavuje se, když zapomeneme na první lásku a jdeme dál netečně, hledíce si pouze poklidného života. Bez podnětů
lásky k Bohu, bez čekání na Jeho novost se
upadá do prostřednosti, vlažnosti a zesvětštění. A tak koroduje víra, protože víra je opakem prostřednosti, je vroucí touhou po Bohu,
je neustálou snahou o obrácení, je odvahou
lásky a vždycky se ubírá vpřed. Víra není voda,
která hasí, nýbrž oheň, který pálí; není tišící
prostředek pro toho, kdo je stresován, nýbrž
milostný příběh pro toho, kdo je zamilován!
Proto Ježíš má největší odpor k vlažnosti
(srov. Zj 3,16). Vidíme tu Boží opovržení vůči
vlažným.

Den přijde. Neklesejme na mysli.
Máme-li však bdít, pak to znamená, že je
noc. Ano, nyní nežijeme ve dne, ale v očekávání dne, v temnotách a námahách. Den přijde, až budeme s Pánem. Přijde, neklesejme
na mysli. Noc přejde, povstane Pán a bude
nás soudit Ten, který pro nás zemřel na kříži.
Bdít znamená čekat na to, nenechat se zdolat
sklíčeností, a tomu se říká žít v naději. Jako
jsme před svým narozením byli očekáváni
těmi, kdo nás milovali, jsme nyní očekáváni
vtělenou Láskou. A jsme-li očekáváni v nebi,
proč žít pro pozemské požadavky? Proč se
trmácet pro trochu peněz, pověsti, úspěchu a
všeho toho, co pomíjí? Proč ztrácet čas stížnostmi na noc, když nás očekává denní světlo? Proč bychom měli hledat „kmotry“, kteří

papež František

TROCHU STŘÍBRA
samozřejmě.“

„Rabíne, co si myslíš o penězích?“ ptal se
jeden mladík učitele.

„Nyní přemýšlej. Okno je vyrobeno ze skla,
také zrcadlo je vyrobeno ze skla. Stačí nepatrná vrstvička stříbra na skle a člověk vidí jen
sebe sama.“

„Podívej se z okna,“ poradil mu učitel. „Co
vidíš?“
„Vidím nějakou ženu s děckem, vůz tažený
dvěma koňmi a vesničana, který míří na trh.“

Jsme obklopeni lidmi, kteří si svá okna proměnili v zrcadla. Myslí si, že se dívají „ven“, a
přitom přemýšlejí jen o sobě. Nedovol, aby se
okno tvého srdce stalo zrcadlem.

„Dobrá. A teď se podívej do zrcadla. Co vidíš?“

„Co chceš, abych viděl? Vidím sama sebe,
2

3

