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AKTUÁLNÍ INFORMACE 

Pozvání CENAP Brno 

V brněnském Centru naděje a pomoci se věnujeme životním situacím, které se týkají 
těhotenství, mateřství a rodičovství. Významnou část naší práce představuje úspěšná 
pomoc párům, kterým se nedaří otěhotnět, a hledají přirozené cesty, bez technik umě-
lého oplodnění. O osvětu v oblasti zodpovědného rodičovství se snažíme nejen mezi 
dospělými.  
Vnímáme jako důležité také dospívajícím předávat pravdivé informace o lidské plod-
nosti, povzbuzení k sebeúctě a vytváření dobrých vztahů. Kromě individuálních konzul-
tací nabízíme též rozmanité kurzy. Osvědčený a oblíbený kurz mezi mladými dívkami 
ve věku 12–18 let je týdenní prázdninový kurz Být sama sebou, letos v létě jej 
v našich prostorách plánujeme v termínu 19. 7. – 23. 7. 2021. V kurzu se s dívkami 
zaměřujeme především na témata, která bývají někdy pro rodiče v komunikaci 
s dospívajícími náročná, jako je zodpovědný přístup k sexualitě. V průběhu týdne se 
formou testů, kvízů a her věnujeme otázkám rozvoje osobnosti, vztahů, nechybí však 
ani trochu odlehčující a nadšeně očekávané téma módy a kosmetiky. V rámci kurzu 
může dospívající dívka zjistit, v čem je dobrá, za co se může pochválit, a co naopak by 
bylo dobré na sobě změnit k lepšímu. Naším přáním a motivací kurzu také je, aby dív-
ky získaly podněty, které jim pomohou např. v komunikaci s rodiči a vrstevníky, právě 
ve složitém období dospívání.  

Pokud by Vás kurz zaujal, ať už pro Vaši dcerku nebo vnučku, můžete se podívat na 
naše stránky www.cenap.cz a zjistit o kurzu více. Také, pokud by Vás zajímala jakákoli 
jiná problematika, které se věnujeme, a se kterou bychom Vám nebo Vašim blízkým 
mohli pomoci, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu i pro Vás!  

MUDr. Ludmila Lázničková 

Noc kostelů 2021 

pátek 28. května 2021 
 

Přivádíš tmu, noc se snese,  

 celý les se hemží zvěří.  

    Žalm 104,20  

 

Žalm 104 čítající 35 veršů je především 
velkolepou oslavou stvoření, tedy radostí 
nad tím, jak Bůh učinil svět. V žádném 
jiném žalmu se nezmiňuje tolik prvků pří-
rody a nejmenuje tolik zvířat. Koncepce celého žalmu sleduje první kapitolu Bible, která 
vypráví o stvoření světa v sedmi dnech (Gn 1). Podle tohoto textu je stvoření světa roz-
děleno do určitých bloků – nejprve světlo, následně se oddělí vody a vznikne souš, 
která se v dalším dnu zazelená rostlinami a stromy. Teprve potom Bůh umísťuje na 
oblohu Slunce a Měsíc, a pak přijdou na pořad zvířata. Jako poslední byl stvořen člo-
věk.  
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ŘK farnosti Semily 

Číslo 2      23. května 2021 

Pořad bohoslužeb ve farnosti ve dnech 24. 5. – 6. 6. 2021 

24. 5. Po Památka Panny Marie, Matky církve 

25. 5.  Út  KA 17.00 za živé z rodiny Kopalovy a na †† rodiče Novotné  

26. 5. St Památka sv. Filipa Neriho, kněze 

KA 08.00 za † Miluši Vrabcovou 

27. 5.  Čt Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 

KA 08.00 za farní společenství 

28. 5. Pá KA 08.00 za † Jana Holečka a duše v očistci 

18.00 – 24.00 NOC KOSTELŮ 2021 

29. 5. So KA 17.00 za †† z rodu Foktových 

30. 5. Ne Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

KO 08.30 za † Milenu Plachtovou a rodiče 

31. 5. Po Svátek Navštívení Panny Marie 

1. 6. Út Památka sv. Justina, mučedníka 

KA 17.00 za ochranu pro nenarozené děti  

2. 6.  St KA 08.00 za požehnání a vedení Duchem Svatým pro syna Martina 

3. 6.  Čt Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ 

KO 17.00 za vedení Duchem Svatým pro Davida 

4. 6.  Pá KO 17.00 za Boží požehnání a ochranu pro Michalu, Davida a Zorinku 
   od 16.00 v KO svátost smíření 

5. 6. So Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 

KA 17.00 za zdraví a Boží lásku pro sestru 

6. 6. Ne 10. neděle v mezidobí sbírka na opravu střechy kostela 

KO 08.30 za † Dagmar Rychterovou 

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). 

Aktuálně platná protiepidemická omezení najdete na webu covid.gov.cz. Po celou dobu bohoslužby platí povinnost 
mít nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku.  
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OČKOVÁNÍ JAKO AKT LÁSKY K BLIŽNÍMU 

Již více než rok řeší celý svět trable spojené 
s šířením onemocnění COVID-19 způsobeným 
novým typem koronaviru SARS-CoV-2.  

Uvedený virus má vysokou infekčnost, což 
znamená, že se poměrně snadno přenáší 
z člověka na člověka, mnohem lépe než např. 
virus chřipky. To je i jedním z důvodů, proč 
jsme v uplynulé zimě onemocnění chřipkou 
takřka nezaznamenali. V rámci přijatých bari-
érových opatření (roušky, rozestupy) neměla 
chřipka příliš šancí.  

Je třeba zdůraznit, že COVID-19 není žádné 
banální onemocnění. Ačkoliv o něm stále ješ-
tě mnoho nevíme, tak po ročních zkušenos-
tech s ním není na místě jakékoliv zlehčování 
této nemoci. Právě spojení vysoké infekčnos-
ti, těžko předvídatelného průběhu i různé 
trvání a závažnost dlouhodobých následků 
prodělaného onemocnění nás musí vést 
k velké opatrnosti a respektu.  

V dosud nevídaném celosvětovém úsilí vě-
deckých týmů se v historicky krátké době 
podařilo vyvinout a začít používat několik 
druhů různých vakcín proti COVID-19, při-
čemž další desítky jsou v různé fázi schvalova-
cích procesů a je možné očekávat jejich uve-
dení na trh v dohledné době. Musíme si 
v této souvislosti uvědomit, že virus SARS-CoV
-2 z lidské populace nezmizí a bude třeba se 
proti němu chránit i v budoucnu. A právě 
očkování jako metoda prevence je naší nejú-
činnější zbraní.  

Samozřejmě je možné namítnout, že lidská 
populace se časem naučí s tímto virem žít a 
bude součástí našich životů jako třeba chřip-
ka. Nicméně bylo by to za vysokou cenu, kte-
rou nikdo z nás platit nechce. Ano, lidská po-
pulace si také zvykla na pandemický kmen 
španělské chřipky z let 1918/19, avšak za ce-
nu desítek milionů lidských životů.  

Nikdo z nás nechce již znovu vidět přetížené 
nemocnice, vysílený zdravotnický personál a 

pacienty umírající z důvodu odložené jinak 
běžně dostupné péče.  

Plošné očkování populace je jediným mož-
ným řešením covidové krize. Lidem je zdůraz-
ňováno, že je dobrovolné. Avšak z etického 
hlediska je nutné vnímat, že se rozhoduji pro 
něco, co se netýká jen mojí osoby. Tím, že se 
nechám či nenechám očkovat proti COVID-19, 
nepřímo rozhoduji o ochraně osob ve svém 
okolí. Rozhoduji o tom, jestli nakazím či nena-
kazím svoje bližní. Rozhodnu-li se pro vakcí-
nu, chráním život a zdraví ostatních. 

Je snadné odmítnout očkování třeba proti 
tetanu či klíšťové encefalitidě. To jsou sice 
také infekční nemoci, ale nikoliv s mezilid-
ským přenosem. Jestli se proti nim bude člo-
věk chránit očkováním, je pouze jeho rozhod-
nutí, každý sám za sebe. Ale u nemocí s mezi-
lidským přenosem toto neplatí. Z morálního 
hlediska nemáme žádné právo riskovat živo-
ty a zdraví jiných lidí, zvláště pak těch, kteří 
ze zdravotních důvodů být očkováni skutečně 
nemohou.  

Očkování je bezpečné. Ve srovnání s vlast-
ním onemocněním a jeho možnými důsledky 
jsou rizika vakcíny zcela podružná.  

Je proto politováníhodné, že nemálo kato-
lických křesťanů, včetně kněží a biskupů, pod-
léhá v souvislosti s očkováním různým nepod-
loženým informacím či vyloženým lžím 
(včetně nesmyslů o výrobě vakcín z potrace-
ných plodů apod.), což významně sabotuje 
úsilí lidstva o vypořádání se s touto katastro-
fou. Křesťané by měli jít příkladem – umět 
přijmout zodpovědnost za druhé a nemyslet 
jen na sebe.  

Milí farníci, pokud byste chtěli cokoliv oh-
ledně očkování vysvětlit, poradit či pomoct, 
např. s registrací, obraťte se prosím na mě 
(tel. 733 595 046) či na Evu Balcarovou (tel. 
731 665 594).  

MUDr. Matěj Kraus  
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DUCH SVATÝ 

Abychom vysvětlili, kdo je Duch svatý, musí-
me rozlišit dvě roviny, jak je ostatně vždy vy-
mezují Písmo svaté i teologie: rovinu Nejsvě-
tější Trojice a rovinu dějin. Totiž kým je Duch 
svatý sám o sobě od věčnosti a kým pro nás 
Duch svatý byl a je v dějinách spásy. Zjedno-
dušeně řečeno: to, co Duch svatý „je“, a to, 
co Duch svatý „koná“. 

V Nejsvětější Trojici je Duch svatý třetí bož-
skou osobou. Takže má také totožnou podsta-
tu a stejnou důležitost jako Otec a jako Syn. 
Pro křesťanské myšlení bylo vždy životně dů-
ležité nepřipustit mezi božskými osobami 
žádné jiné rozdíly než různost vztahů, které 
mají tyto osoby mezi sebou navzájem. V myš-
lení západní církve ovlivňované především 
jistými geniálními postřehy svatého Augustina 
je Duch svatý v rámci Trojice vzájemným da-
rem Otce a Syna, je poutem lásky, která je 

spojuje. Je Duchem obou, jak praví hymnus 
Veni Creator Spiritus. 

Když přejdeme do roviny dějin spásy, je 
Duch svatý Boží moc, která se v průběhu dějin 
postupně zjevuje nejrůznějšími způsoby. Nej-
prve ve Starém zákoně, potom v Novém, a 
nakonec v životě církve. To je to, co prohlašu-
je anděl při zvěstování: „Duch svatý na tebe 
sestoupí a moc Nevyššího tě zastíní“ (Lk 1,35). 

Stručně bychom mohli shrnout působení 
Ducha svatého do těchto oblastí: je Bohem, 
který se zpřítomňuje v dějinách, je Bohem, 
který v dějinách aktivně působí, když inspiruje 
proroky a připravuje zjevení, je tím, který 
nám dal při vtělení Ježíše Krista a vedl jeho 
kroky a který byl Kristem poslán církvi jako 
Duch života. 

R. Cantalamessa 

FILIP NERI A ŘÍŠE SMÍCHU 

Filip z Neri byl už stařec, když se ho jeden 
mladý kněz zeptal na jednotlivá stadia jeho 
cesty ke svatosti. 

„Nejprve jsem se ocitl v říši skutků,“ řekl 
Filip, „kde žádný den nebyl dost dlouhý na 
všechno, co jsem chtěl vykonat. Pak mne Bůh 
vzal za ruku a odvedl mě do říše strastí. Tam 
jsem zakusil očistný účinek utrpení a získal 
nový vztah k božství. Ten mě přivedl do říše 
lásky, kde jsem se zbavil posledních zbytků 

sebe sama. Díky tomu jsem mohl vstoupit do 
říše mlčení, kde jsem objevil meditaci.“ 

„A tím skončilo vaše putování?“ 

„Nikoli,“ odtušil Filip. „Bůh mě znovu navští-
vil. Zase mě vzal za ruku a řekl: 'Dnes tě odve-
du do nejvnitřnější svatyně, přímo do srdce 
samotného Boha.' Poté mě odvedl do říše 
smíchu.“ 

Podle J. A. Feehana: Na straně andělů 

LETNICE 

Letnice byly původně u Židů zemědělským 
svátkem díkůvzdání Bohu za žně (šavu‘ot, 
svátek týdnů). Oslavovaly se sedm týdnů (50 
dnů) po Velikonocích. Později se z nich stala 
oslava darování Zákona Mojžíšovi na hoře 
Sinaj.  

V křesťanství se naproti tomu o letnicích 
slaví seslání Ducha svatého na apoštoly a na 

Marii, Matku Ježíšovu, shromážděné ve veče-
řadle, jež posvěcuje církev jako nový Boží lid a 
zahajuje její misionářské šíření.  

Misie (z lat. missus = poslaný) je úkolem, 
který má celá církev a každý jednotlivý věřící 
z moci křtu – zvěstovat a dosvědčit všem li-
dem poselství spásy.  

P. Petrosillo: Křesťanství od A do Z 


