AKTUÁLNÍ INFORMACE
Odpustky za zemřelé po celý listopad
Také letos bude kvůli pokračující pandemii možné získat plnomocné odpustky za zemřelé nejen
během oktávu Slavnosti Všech svatých, ale po celý listopad 2021. Rozšířením odpustků na celý
měsíc se má omezit riziko příliš velkých shromáždění na hřbitovech a v kostelech.

Aktuální hygienická opatření v kostelích
Bohoslužby nemají omezený počet účastníků, mohou se konat za splnění tří podmínek:
• ochrana dýchacích cest při bohoslužbách respirátorem; ve vnějších prostorách
nemusí být ochrana dýchacích cest při počtu do 30 osob při dodržení vzdálenosti
alespoň 1,5 metru.;
• dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru;
• rozestupy 1,5 metru ve vnitřních prostorech s výjimkou členů domácnosti.
Ochranu dýchacích cest nemusí mít nasazenou celebranti, kazatelé, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby apod.

HŘIVNA

Informační čtrnáctideník
ŘK farnosti Semily
Číslo 14 7. listopadu 2021

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

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 8. 11. – 21. 11. 2021
8. 11. Po KA
9. 11. Út

18.00

za † P. Ladislava Porubčina

Svátek Posvěcení lateránské baziliky
KA
08.00 za † Miroslava Hrdinu a za †† z té rodiny
KK
16.30 mše sv. pro děti

10. 11. St

Výjimku mají děti předškolního věku (nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest), děti do
15 let (mohou mít tzv. chirurgickou roušku) a osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením.

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
KA
08.00 za sestru a celou rodinu Bobekovu

11. 11. Čt

Památka sv. Martina, biskupa
KA
08.00 za †† z rodiny Maršíkovy a manžela

Hlasování v participativním rozpočtu města Semily

12. 11. Pá Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
KA
17.00 za †† z rodin Hladíkovy a Stehlíkovy

Milí farníci, i v letošním roce jsme přihlásili do participativního rozpočtu města Semily
dva projekty, pro které je možné v průběhu měsíce listopadu 2021 hlasovat a nasměrovat tak finance z městského rozpočtu k jejich realizaci:

13. 11. So

Památka sv. Anežky České, panny
KA
17.00 za Boží přízeň a zdraví u příležitosti narozenin a svátku

Projekt č. 2 – Revitalizace pozemku p. č. 3 na Komenského náměstí (jde o prostor
pod zdí na SV straně děkanského kostela)

14. 11. Ne 33. neděle v mezidobí
KO
08.30 za † Ivonu Novotnou, matku a manžela

Projekt č. 3 – Rekonstrukce brány hřbitova na Koštofranku

15. 11. Po –

–

–

16. 11. Út

KA

17.00

za vnoučata a pravnoučata

17. 11. St

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
KA
08.00 za † primáře Georgiose Karadzose

18. 11. Čt

KA

08.00

za †† Ferdinanda a Marii

19. 11. Pá KA

17.00

za † Antona

20. 11. So

17.00

za farníky

V minulosti se nám společným hlasovacím úsilím podařilo získat finance na rekonstrukci dolní
části schodiště před kostelem, která byla provedena letos (dlažba by měla být realizována v roce
2022). Rozhodnout může každý jednotlivý hlas. Pokud nechcete hlasovat pro jiné zajímavé projekty, přijďte prosím na podatelnu MÚ dát svůj hlas těmto dvěma. V letošním roce je možné i
distanční hlasování, které proběhne 25. 11. (14.00 – 17.00 h). K možnosti distančního hlasování
je třeba se předem zaregistrovat.

Veškeré informace o projektech, podmínkách a možnostech hlasování naleznete na
webu https://investice.semily.cz. Jakékoli bližší informace o participativním rozpočtu
poskytne Matěj Kraus nebo Aleš Zahradník.
Hřivna – informační čtrnáctideník vydává ŘK farnost Semily pro vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto čísla: 5. listopadu 2021. Uzávěrka
následujícího čísla: 18. listopadu 2021. Redakce a grafická úprava: M. Kraus. Imprimatur: R. D. J. Gajdošík. Jednotlivé příspěvky zasílejte
na adresu kraus.matej@seznam.cz, a to nejpozději do dne uzávěrky dalšího čísla.
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21. 11. Ne Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
KO
08.30 za † Milicu Karmáškovou a Jana Hlavíka
CH
15.00 na úmysl

POZVÁNÍ K SYNODÁLNÍMU PROCESU VE

FARNOSTI

mocí vznikat, mají být místem, kde bude možné zakusit, že jsme jako církev společně na
cestě, po které nás vede Duch Svatý. Právě
v těchto skupinkách si budeme moci uvědomit a prožít, co to znamená být synodální
církev. Tyto skupinky mají za úkol stát se prostorem, kde každý bez obav, ve svobodě,
pravdě a lásce může vyjádřit svoji zkušenost
s církví jako společenstvím na cestě. Půjde o
to, vytvořit prostředí vzájemného naslouchání, kde je každý přijat a v němž se předpokládá jako výchozí bod otevřenost vůči pohledu
druhého, především pokud se jedná o člověka, který je na okraji, který třeba jen těžko
hledá slova, aby formuloval svůj názor, nebo
jehož hlas je obvykle předem pokládán za
bezvýznamný.

Synodální proces je ve své podstatě procesem duchovním. Nejde zde v prvé řadě o dovednou organizaci debat, během kterých
půjde o sbírání užitečných dat o životě křesťanů.
Synodální proces znamená zcela novou příležitost, kdy budeme moci v životě církve zakusit, že jako jeden putující Boží lid všichni
společně kráčíme kupředu na cestě do Božího
království. Je to proces duchovní, protože na
této cestě se máme snažit rozpoznat, co
v této chvíli od své církve chce její Pán. On
pak k nám stále promlouvá skrze Ducha Svatého, tedy skrze téhož Ducha, který sestoupil
na první učedníky v den Letnic a který byl
každému pokřtěnému darován v okamžiku
křtu.

Farním koordinátorem pro synodální proces
v semilské farnosti je Matěj Kraus. Všichni
farníci jsou zváni, aby vytvořili pracovní skupinky (5 až 8 osob), v nichž by se diskutovalo
jedno z deseti témat synody. Hlavní otázky
pro synodální konzultační setkání naleznete
na nástěnce vzadu v kostele.

Tento synodální proces se odvíjí od jedné
důležité skutečnosti: skrze křest jsme přijali
podíl na prorockém neboli učitelském poslání
Ježíše Krista. Každý z nás se stal živým chrámem Božího Ducha, a to ne proto, že bychom
byli lepšími, dokonalejšími než ostatní, ale
proto, že jsme byli Božím Duchem proměněni. A proto skrze nás Boží Duch také může a
chce promlouvat. Tím, že jsme pozváni se
zapojit do synodálního procesu, jsme pozváni
do zkušenosti přítomnosti a působení Ducha
Svatého v životě církve, a to v jejím konkrétním společenství, v nás samotných, v našich
bratřích a sestrách. A také se otevřít tomu,
jak Duch Svatý, který vane, kam chce, je přítomen a působí i v celé rodině lidstva. Můžeme
říct, že celé církvi jsou v tomto okamžiku nabídnuta duchovní cvičení. Co to znamená?
Znamená to, že se před námi otevírá zcela
mimořádný čas milosti, ve kterém k církvi, a
to znamená ke každému z nás, může promlouvat Duch Svatý. Podmínkou z naší strany
je, že se tento hlas budeme učit rozpoznat a
pozorně mu budeme naslouchat.

Do pracovních skupinek je možné zapojit i
osoby žijící mimo katolickou církev (např.
členy ostatních křesťanských církví či s církví
sympatizující osoby bez vyznání). Více skupin
se může věnovat i stejnému tématu. K účasti
na farní části synodální procesu nebude nikdo
nucen, je to věc dobrovolná, ale velmi vítaná.

Každá pracovní skupina by měla mít moderátora. Je zapotřebí, aby se jednalo o člověka
s otevřenou myslí a srdcem, který je nekonfliktní povahy a nebude se snažit strhnout
pozornost všech zúčastněných osob na vlastní
představy a náměty. Současně je třeba, aby
se jednalo o osobu, která dokáže udržet
„pracovní tempo“ skupinky (kázeň).
Práce v pracovních skupinkách bude na
úrovni farnosti probíhat od listopadu 2021 do
konce ledna 2022.

Pracovní skupinky, které budou s vaší po2

MILOSTIVÉ LÉTO PRO LIDI V EXEKUCÍCH
Pokud víte ve svém okolí o lidech, které tíží
exekuce a nejsou schopni se z nich vlastní
silou vymanit, informujte je o institutu Milostivého léta, které schválil Parlament ČR
jako unikátní šanci pro tyto lidi.

Lidem, kterým se podařilo spadnout do exekucí kvůli dluhům u státních institucí, mají
jedinečnou šanci se z toho vymanit v průběhu třech měsíců mezi 28. říjnem 2021 a 28.
lednem 2022 a znovu začít normální život.
Dlužník zaplatí jen jistinu, tedy původní dluh a
900 korun exekutorovi za uzavření exekuce.
Úroky, penále, nebo poplatky advokátovi, stát
odpouští a dluh se může škrtnout. Týkat se to
bude těch, co mají dluh ve veřejnoprávních
institucích, třeba u pojišťoven, nemocnic, u
dopravního podniku, energetické společnosti,
nebo třeba za nájem u obce.

Klíčový je však aktivní přístup dlužníka. Jak
na to? Pomoc nabízí různé organizace:
Organizace Člověk v tísni zřídila speciální
telefonní linku 770 600 800.
Charita ČR:

www.charita.cz

Více také na webech:

nedluzimstatu.cz
milostiveleto.cz

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – SRPEN 2021
Výdaje
Zálohy – elektřina (ČEZ)
Zálohy – plyn (Innogy)
Zálohy – voda (SČVK)
Poplatky
Nákup nářadí
El. zabezpečení kostela
Údržba IT vybavení fary

Sbírky
1. 8. (na střechu kostela)
5 347,8. 8.
3 154,15. 8.
3 100,22. 8.
3 177,29. 8.
2 625,Příjmy ostatní
Dary fyz. os. na opravu střechy kostela 49 000,Příspěvek na opravu střechy kostela (Biskupství
litoměřické)
150 000,-

4 800,2 910,550,226,2 450,1 936,6 228,-

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – ZÁŘÍ 2021
Výdaje
Zálohy – elektřina (ČEZ)
Zálohy – plyn (Innogy)
Zálohy – voda (SČVK)
Poplatky
Nákup květin
Nákup úklidových prostředků
Revize spalinových cest
El. zabezpečení kostela

Sbírky
5. 9. (na střechu kostela)
9 108,12. 9.
4 705,19. 9.
2 989,26. 9.
2 322,28. 9.
600,Příjmy ostatní
Dary fyz. os. opravu střechy kostela
5 500,Dotace na opravu střechy kostela (Ministerstvo
kultury ČR)
200 000,-

4 370,2 910,550,168,1 400,72,2 000,5 808,-

Kostelní sbírka na misie 24. 10. 2021 vynesla 4 500,- Kč.

Výtěžek mimořádné sbírky na Rádio Proglas v kasičkách v kostele činil 5 800,- Kč.
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