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HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – ČERVEN 2021 

Sbírky 

3. 6.  1 510,- 

6. 6. (na střechu kostela) 5 796,- 

13. 6.  2 551,- 

20. 6. 2 620,- 

27. 6.  6 319,- 

 

Příjmy ostatní 

Dary na opravu střechy kostela 11 500,- 

Výdaje 

Zálohy – elektřina (ČEZ) 4 370,- 

Zálohy – plyn (Innogy) 2 910,- 

Zálohy – voda (SČVK) 550,- 

Poplatky 145,- 

Nákup svíček 4 400,- 

Nákup hostií 1 407,- 

Nákup květin 365,- 

Pošta 86,- 

AKTUÁLNÍ INFORMACE 

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – ČERVENEC 2021 

Sbírky 

4. 7. (na střechu kostela) 4 063,- 

11. 7.  2 740,- 

18. 7. 2 847,- 

25. 7.  2 846,- 

Příjmy ostatní 

Dary na opravu střechy kostela 28 000,- 

Dar na opravu střechy (od farníka) 200 000,- 

Dotace na osvětlení kostela na Koštofranku 
(Město Semily) 3 000,- 

Výdaje 

Zálohy – elektřina (ČEZ) 5 707,- 

Zálohy – plyn (Innogy) 2 910,- 

Zálohy – voda (SČVK) 550,- 

Poplatky 220,- 

Nákup toneru do tiskárny 449,- 

Pořízení plachty na stavební práce 528,- 

Záloha na materiál na opravu střechy kostela
 605 000,- 

Prodej kalendářů 2022 

V kostele na bočním oltáři je možné zakoupit různé kalendáře s křesťanskou tematikou 
na rok 2022.  

Čtyřicetidenní modlitební síť za politiky 

Nová čtyřicetidenní modlitební síť za parlamentní volby, která začíná 30. srpna 2021, je od-
povědí na výzvu českých a moravských biskupů, kteří ve svém prohlášení zvou křesťany 

k modlitbám a postu 40 dní před volbami. Dejme naši zem do rukou Božích!  

Nebeský Otče, děkujeme Ti za naši zem, kterou jsi nám daroval, abychom o ni s láskou a vděč-
ností pečovali. Děkujeme Ti také za ty, kteří naší zemi vládnou. Daruj jim laskavé a moudré srd-
ce, aby poznávali, co je dobré a co je zlé, aby ochotně naslouchali Tvému hlasu ve svém svědo-
mí a řídili se podle něho. Nás pak naplňuj Svatým Duchem, abychom svým životem přispívali ke 
šťastné budoucnosti naší země. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.  

  

 

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 9       29. srpna 2021 

Pořad bohoslužeb ve farnosti ve dnech 30. 8. – 12. 9. 2021 

30. 8. Po KO 08.00 za † maminku Masničákovou (u příležitosti 46. výročí úmrtí) 

31. 8.  Út  KO 18.00 za uzdravení Vítka 

1. 9. St KO 08.00 za zdraví a Boží milost pro Sofinku 

2. 9.  Čt – – –  

3. 9. Pá Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 

KO 18.00 za ctitele Božského srdce Ježíšova od 16.30 v KO svátost smíření  

4. 9. So KO 08.30 na úmysl křest Marie Doležalové 

KO 18.00 za † syna Jozefa 

5. 9. Ne 23. neděle v mezidobí sbírka na střechu kostela 

KO 08.30 za † Marcelu Lukešovou (u příležitosti nedožitých 62. narozenin) 

6. 9. Po – – – 

7. 9. Út KO 18.00 za †† z rodiny Hodermarsky 

8. 9.  St Svátek Narození Panny Marie 

KO 08.00 za †† z rodiny Dědečkovy 

9. 9.  Čt KO 08.00 za †† z rodiny Košnarovy 

10. 9.  Pá KO 08.00 za †† rodiče Masničákovy a 7 sourozenců 

11. 9. So KO 18.00 za Miroslava Jánošku a jeho rodiče 

12. 9. Ne 24. neděle v mezidobí první svaté přijímání 

KO 08.30 za Josefa Kadlece a rodiče 

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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PAPEŽ VYZÝVÁ K OČKOVÁNÍ 

Papež František vyzval k očkování proti covi-
du-19. Podle něj jde o akt lásky, kterou očko-
vaný člověk prokazuje svým blízkým a celé 
společnosti. Podle papeže díky vakcínám exis-
tuje naděje, že epidemie covidu-19 skončí. 
Stane se tak, pokud bude očkování dostupné 
všem, řekl papež, který již dříve kritizoval ne-
rovnou distribuci očkovacích látek ve světě. 

Papež František podpořil očkování proti 
covidu-19 opakovaně a sám se nechal očko-
vat již v březnu tohoto roku. Vatikán navíc 
podal několik stovek dávek také lidem bez 
domova. 

„Nechat se naočkovat preparáty schválený-
mi úřady je akt lásky,“ uvedl papež ve videu 
zaslaném v rámci kampaně It’s up to you, 
která má podpořit očkování v USA a v dalších 

zemích na americkém kontinentu. „Nechat se 
naočkovat je jednoduchým způsobem, jak 
podpořit obecné blaho a pečovat o ostatní, a 
především ty nejzranitelnější, lidi,“ dodal řím-
ský biskup. 

Papežova slova podpořili kardinálové a cír-
kevní představitelé z latinskoamerických ze-
mí. Ti zdůraznili, že očkování je morální zod-
povědností vůči komunitě. V latinskoameric-
kých státech je proočkovanost obvykle nižší 
než v USA a Kanadě. I mezi těmito státy ale 
panují výrazné rozdíly. V Chile či Uruguayi má 
dokončené očkování kolem 70 procent popu-
lace, v některých středoamerických státech, 
například v Hondurasu a Guatemale, je naoč-
kována proti covidu-19 méně než desetina 
obyvatelstva. 

christnet.cz, vaticannews.va 

PROČ SE OČKUJEME PROTI NEMOCEM 

Zkuste si vzít krajíc chleba, polít ho vodou 
z vodovodu, projet se s ním po kuchyňské 
lince nebo dole po linoleu, krajíc dát do skle-
nice a pomocí igelitu a gumičky sklenici ne-
prodyšně uzavřít. 

Za den nebo dva uvidíte, kolik rozmanitě 
barevných plísňových kolonií na něm vyrost-
lo. Tohle je svět, ve kterém žijeme, tohle dý-
cháme. Všude kolem nás jsou neviditelné 
spory plísní, jsou zde bakterie, viry, s každým 
nádechem a s každých soustem potravy je do 
sebe dostáváme. Naneštěstí nelze tělo člově-
ka neprodyšně uzavřít. Dýcháme, vydechuje-
me, jíme. 

První obranou je kůže, pokud není poraně-
ná, funguje jako hradba. Žaludek obsahuje 
žaludeční šťávy, jejichž pH je 1, tyto šťávy jsou 
tak kyselé, že umí rozpustit hřebík (ale ne-
zkoušejte prosím). Většina těch plísní a bakte-
rií a virů prostředí žaludku nepřežije. Jsou ale 
důležité výjimky: virus hepatitidy A proniká 

do těla skrze trávicí trakt. V plicích funguje 
řasinkový epitel, který vrstvu hlenu žene stále 
směrem vzhůru. Jak do bažiny se v něm pola-
pí vdechnuté plísně a bakterie. Pak pliveme 
nebo polykáme. 

Pokud přece jen dojde k proražení první 
linie obrany, následuje druhá linie obrany, 
v krvi máme bílé krvinky, které umí neuvěři-
telné věci: rozpoznat vlastní buňky od cizích. 
Jak policejní patroly prochází ulicemi našeho 
těla, kontrolují občanské průkazy a když na-
leznou cizí bakterii nebo virus, pohltí je. Prud-
ce reagují i na cizí buňky transplantovaných 
orgánů, dokonce i na cizí chemikálie. Nic ale 
nefunguje dokonale, bakterie Streptococcus 
pneumoniae umí pokrýt buněčnou stěnou 
svou plasmatickou membránu a tak skryje 
membránové proteiny, které by ji mohly pro-
zradit, Mycobacterium tuberculosis se ochot-
ně nechá pohltit, ale uvnitř fagocytu přežije a 
je zde schopna se množit. Policisté navíc ob-
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čas přehlédnou i vlastní zdivočelé rakovi-
nové buňky. 

Kdo jste se kdy řízli nožem, vidíte jejich 
práci přímo: do místa prolomení hradeb 
se stahují obránci, bitevní pole rudne, 
zvyšuje se teplota, odtud i slovo zá-nět, 
inflammatio, tam ty plameny, flames, 
slyšíme dobře. Tekutina z krevních kapi-
lár prosakuje do tkáně a způsobí otok. 
Hnis jsou mrtvé bílé krvinky se zabitými 
nepřáteli, proteiny a tekutina z krevních 
kapilár. 

Třetí linií obrany je specifická obrana, nejin-
teligentnější a nejsložitější. Nepřátelský virus 
nebo bakterie není jen zabita, je rozsekána a 
její části jsou představeny dalším buňkám 
imunitního systému. Tyto buňky jsou jak to-
várny, která nyní začnou ve velkém vyrábět 
protistřely přesně proti tomuto druhu útoční-
ka, informace o útoku bude navíc v těle ulo-
žena na mnoho let, někdy až do smrti. Výsle-
dek je famózní, říkáme mu sekundární imunit-
ní odpověď. Pokud dojde k další vlně ataku 
stejným virem nebo bakterií za rok nebo za 
deset let, protiofenzíva lidského těla bude 
zničující, bude mnohem rychlejší, masivnější a 
potrvá déle než při prvním ataku. 

Na tomto je založena myšlenka očkování. 
Škodlivé bakterie usmrtíme, rozsekáme, dnes 
již injikujeme do těla očkovance jen jejich 
neškodné kusy. Nebo inteligentněji, jak v pří-
padě covidu, vytvoříme plán na výrobu jedné 
součástky viru, a tento plán injikujeme do 
těla. Tělo si tu součástku vyrobí, osahá, po-
chopí, že je cizí, a buňky imunitního systému 
součástku dopraví do továrny, kde se proti 
covidu začnou vyrábět přesně cílené proti-
střely. Pokud v budoucnu dojde k napadení 
člověka covidem, obranná reakce těla bude 
rychlá, masivní a tělo se ubrání. 

Takto jsme všichni v dětství dostali vakcinaci 
HEXA (proti šesti nemocem: záškrtu, tetanu, 
černému kašli, infekční žloutence typu B, pře-

nosné dětské obrně a invazivním onemocně-
ním způsobeným bakterií Haemophilus influ-
enzae typu B) a MMR (proti spalničkám, 
příušnicím a zarděnkám). Dřív se na tyto cho-
roby umíralo. Dnes, díky očkování, se už neu-
mírá ani na tetanus, ani na černý kašel. Zne-
škodněné části nepřátel předhodíme lidské-
mu tělu, to si je osahá, vytvoří protilátky a 
v případě reálného útoku spustí zničující pal-
bu. 

Vakcinace proti viru SARS-CoV-2 způsobující 
nemoc covid-19 je variací na dané téma.  

Vakcínu jsme vyrobili velmi rychle a dobře.  

Není v tom žádná esoterika. 

Není to proti žádnému křesťanskému princi-
pu. Naopak, nenechat se je proti pátému při-
kázání „Nezabiješ“, která platí i vůči vlastní 
osobě. 

Je to jedna další vakcinace na jednu novou 
nemoc.  

Než jsme vyrobili vakcínu, na covid-19 ze-
mřelo celosvětově čtyři miliony a u nás třicet 
tisíc lidí. Díky vakcinaci se daří nemoc zvlád-
nout. 
Nechat se očkovat proti covid-19 není otázka 
politiky nebo náboženství nebo filosofie nebo 
vysoké vědy nebo sociologie nebo rozhlaso-
vých diskusí nebo televizních debat, je to 
otázka gymnaziální biologie.  

Nechte se.  

P. Marek Vácha 


