KŘESŤANSTVÍ OD A DO Z
zřídit jako diecézi. Nazývá se apoštolským
vikariátem nebo apoštolskou prefekturou. b)
Diecézní administrátor je ten, jehož úkolem
je řídit diecézi, pokud je biskupský stolec
uvolněný. c) Farní administrátor je ten, kdo
byl jmenován biskupem, aby řídil farnost,
pokud je uvolněna nebo faráři je bráněno ve
výkonu pastorační služby.

Abatyše
Odvozeno z aramejského abba (otec), později
latinsky abbatissa. Představená ženského
kláštera.
Absoluce
Z lat. slovesa absolvere (osvobodit, zprostit
viny). Úkon, kterým zpovědník ve svátosti
pokání či smíření ve jménu Ježíše Krista a
církve prohlásí hříšníka za zbaveného vyznaných hříchů. Rozhřešení může udělit pouze
kněz.

Adorace
Etymologicky (z lat. ad os) jde o gesto přiložení rukou na rty a potom jejich obrácení k posvátnému obrazu nebo předmětu na znamení
oddanosti a úcty. Mezi různými projevy zbožnosti vyjadřuje adorace nejzřetelněji úplnou
závislost člověka na Bohu, jehož absolutní
svrchovanost tak člověk přiznává. Také stvořená jsoucna mohou být předmětem adorace,
ale jen uvažuje-li se jejich vztah k Bohu.

Ad limina
Lat. výraz „k hrobům (apoštolů)“. Označení
pro návštěvu pastýřů jednotlivých místních
církví v Římě, městě spojeném s památkou
apoštolů Petra a Pavla.
Administrátor

Agnus Dei

Kodex církevního práva zná tři významy tohoto pojmu: a) Apoštolský administrátor je ten,
kdo provádí duchovní správu a vede jménem
papeže „určitou část Božího lidu, kterou ze
zcela zvláštních a závažných důvodů nelze
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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 1. 8. – 14. 8. 2022
1. 8. Po Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
–
–
–
2. 8. Út

KO

18.00

za † Jána Pajunka a dceru Cecilii s manželem

3. 8. St

KA

08.00

za † maminku Kateřinu Masničákovou a celou rodinu Hladíkovu

4. 8. Čt

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
KA
08.00 za † Ondreje

5. 8. Pá KO

Lat. výraz znamenající „Beránek Boží“. Název,
který dal Jan Křtitel Kristu: Ježíš je pravý Beránek, který se obětoval na kříži na usmíření
hříchů a jeho oběť zachraňuje všechny lidi.

6. 8. So

18.00

za ctitele Božského Srdce Ježíšova

od 16.30 v KO svátost smíření

Svátek Proměnění Páně
KA
18.00 za † Ladu Prokupkovou a její rodiče

7. 8. Ne 19. neděle v mezidobí
KO
08.30 za †† Marii Tomíčkovou a Josefa Tomíčka
8. 8. Po Památka sv. Dominika, kněze
–
–
–

Pouť ke Čtrnácti svatým pomocníkům
8. srpna slaví tradiční tridentský liturgický kalendář svátek Čtrnácti svatých pomocníků,
které jsme si vybrali jako patrony našeho hospice. Už začíná být tradicí, že se v tento
den vydáváme ke kapli Čtrnácti pomocníků tady v Semilech a vyprošujeme požehnání
pro náš hospic, pacienty, jejich rodiny i naše dobrodince a modlitebníky.
Budeme moc rádi, když nás podpoříte a vyrazíte s námi v neděli 7. 8. 2022 po mši sv.
od kostela sv. Petra a Pavla (cca 9.30 h) ke kapličce, kde se společně pomodlíme.
Poté Vás zveme na posezení a povídání na místní hřiště. Děkujeme všem, kteří nás
podporují. Těšíme se na Vás.
Za domácí hospic
Lucie Stránská a Marie Zahrádková
Hřivna – informační čtrnáctideník vydává ŘK farnost Semily pro vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto čísla: 28. července 2022. Uzávěrka
následujícího čísla: 11. srpna 2022. 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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9. 8. Út

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
–
–
–

10. 8. St

Svátek sv. Vavřince, mučedníka
–
–
–

11. 8. Čt

Památka sv. Kláry, panny
KA
08.00 za † Štefánii

12. 8. Pá KO

18.00

za dar víry a obrácení pro děti

13. 8. So

18.00

za zdraví a uzdravení matky Marty

KA

14. 8. Ne 20. neděle v mezidobí
KO
08.30 za † Josefa Kadlece

POHLEDNICE

Z DOMOVA

kdysi popisováno jako obtížný výstup po
„žebříku stoupajícím k Bohu“, z nějž mnozí
spadli, dnes není namáhavější než jízda po
„eskalátoru stoupajícím k Bohu“. A když se
veze, může si odpočinout, na své bezstarostné cestě vzhůru nemusí dělat vůbec nic.
(Připouštím, že o skutečném nebi vím velmi
málo a ani si nepřeju vědět víc, ale z jejich
Bible vím dost na to, aby mi bylo jasné, že to
má především co do činění s touhou být ve
společnosti Nepřítele a s ochotou Nepřítele je
uvítat).

Můj nedražší Umaštěnku!
Když jsem psal svůj poslední mail, spěchal
jsem a neměl jsem čas pohrát si s tvou otázkou, jestli by bylo pro tvého klienta užitečné,
když tě nespatří, aby měl aspoň „méně negativní názor na peklo“.
Co tě vede k tomu, že má vůbec nějaký názor na peklo? Myslím spíš skutečné peklo, ne
nesmyslné představy. Možná mu za jeho studentských let zadali na přednáškách ze světové literatury přečíst si pár zpěvů z Dantova
Pekla. A co má být? Věř mi, že nikdo z jejich
třídy nebral Dantovo Peklo vážně. Peklo jim
profesor popisoval jako „exulantům způsob,
jak si vyrovnat účty s mnoha nepřáteli ve Florencii“, nebo – což je rozšířenější – „letmý
pohled do hloubi temnot středověké mysli“.

Ale abych se vrátil ke tvé otázce: nech ho,
ať si jen o pekle myslí jakoukoliv pitomost. Ne
nadarmo říkají: Lepší je ďábel, kterého znáš,
než ďábel, kterého neznáš.
Samozřejmě si dokážu představit to utrpení,
když jsi zjistil, že tvůj klient poslouchá v rádiu
nabubřelé kázání o tom, jak každý, kdo
„nepřijme Pána Ježíše do svého srdce“, je
odsouzen k záhubě ve věčném ohni. Musel
jsem vyslechnout nekonečné nudné hodiny
podobného žvanění. Znám ten jejich scénář
líp než oni sami. Netvrdím, že všechny postřehy jsou úplně neškodné, ale i kdyby to tvému
klientovi zvedlo na půl hodiny krevní tlak,
především mu to předvede křesťanství jako
malicherné a úzkoprsé. Spíš dříve než později
ho napadne, že údajně „milosrdný Bůh“ nebude asi zas tak milosrdný, když v nebi není
místo pro Gándhího nebo – blíže k jeho domovu – patnáctiletého židovského kluka, kamelota, kterého minulý týden přejeli o dvě
ulice dál. Ať si tvůj klient o našem Nepříteli
tam nahoře myslí, že je to krátkozraký, nevrlý
celník, pečlivě zkoumající členské legitimace u
nebeských bran. Který slušný člověk by chtěl
být v takovém nebi?

Tvůj klient viděl tisíce karikatur pekla, ale
jediné, co mu z toho v hlavě zůstalo, je pocit,
že peklo je legrační jako velikonoční zajíček
nebo létající sob. Všechny ty obrázky jeskyní
plných dýmu a rudých ďáblů s vidlemi nám
neškodí. Kdekdo nevěří, že věčnost skutečně
existuje, tím méně ta zvláštní věčnost, kterou
nabízíme my. Pokud si vůbec něco myslí o
pekle, vypadá to jako komiks – vtípky o posmrtném životě.
Základní věc je, aby mu nedošlo, že peklo
začíná právě tam, kde je, tady a teď; na tom
musíš pracovat pořád. To platí také o nebi,
ale o tom můžeme jen spekulovat. Smrt jenom zavře dveře místnosti, do které už dřív
vstoupil.
Naštěstí jejich představa o nebi je ještě absurdnější než o pekle. Kdysi bylo znázorňována s obláčky, harfami, křídly a svatozářemi.
V současnosti se proměnilo v přírodní rezervaci bez komárů nebo v Disneyland zdarma,
do kterého může každý, kdo se celkem slušně
choval – nekonečné prázdniny po životě, do
kterých se vchází tunelem světla. To, co bylo

Můžeš děkovat své šťastné hvězdě, že skutečná slova toho arogantního povýšence
z Nazareta o posledním soudu, to pravidlo, ze
kterého se mi dělá zle: „Cokoli jste udělali pro
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jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali,“ je jen zřídkakdy zmiňováno rozhlasovými a televizními kazateli.
„Skutky milosrdenství“ nejsou jejich téma.
Není třeba krmit hladové nebo hostit cizince.
Hlavní teologický zájem mnohých z nich se

soustřeďuje na obsah košíku na sbírku.
Vřele tvůj

Tasemník
Jim Forest: E-maily z pekla

E-maily z pekla jsou volným pokračováním slavné knihy
C. S. Lewise Rady zkušeného ďábla.

SVATÝ VAVŘINEC (10. SRPEN)
Narodil se okolo r. 230, pocházel z města
Huesca v tehdejší římské provincii Hispánie
(dnešní Španělsko) a získal náboženské vzdělání od arcidiakona Sixta v Římě. Když se Sixtus v roce 257 stal papežem, Vavřinec byl
ustanoven diakonem a stal se odpovědným
za spravování chrámové pokladny a za péči o
chudé.

než váš císař.“ Pro tento čin otevřeného odporu byl následně umučen jako jeden z nejhorších zločinců – na železném roštu nad horkým uhlím. Legenda praví, že během tortury
sv. Vavřinec křičel na přihlížejícího císaře Valeriána: „Z této strany jsem již dost propečený, obrať mě tedy ještě na druhou stranu a
uvěř!“

Za perzekuce v době císaře Valeriána v roce
258 zemřelo velké množství kněží a biskupů,
zatímco křesťané náležící ke členům senátu
byli zbaveni majetku a vyhnáni. Papež sv.
Sixtus II. byl jednou z prvních obětí pronásledování, 6. srpna 258 byl sťat. Legenda citovaná sv. Ambrožem říká, že Vavřinec následoval
papeže na jeho cestě k popravě, kde prohlásil: „Kam jdeš, můj drahý otče, bez svého syna? Kam spěcháš, svatý knězi, bez svého diakona? Předtím jsi nikdy nepředstoupil před
oltář bez svého služebníka, a nyní tak chceš
učinit beze mne?“ Papež mu údajně odpověděl: „Do tří dnů mě budeš následovat.“

Podle tradice byl sv. Vavřinec odsouzen na
místě dnešního kostela San Lorenzo in Miranda, umučen na místě dnešního kostela San
Lorenzo in Panisperna, a pohřben na Via Tuburtina v katakombách presbytery Hippolitem a Justinem. Protože byl podle legendy
upálen či upečen k smrti, bývá zobrazován
s roštem v ruce a oblečen v dalmatice jako
jáhen.
Císař Konstantin I. nechal na památku umučení sv. Vavřince vybudovat malou modlitebnu. Papež sv. Damasus I. ji nechal přebudovat
na kostel, nyní známý jako San Lorenzo fuori
le Mura, zatímco na místě umučení vznikl
kostel San Lorenzo in Panisperna. Rošt, na
němž byl umučen, je umístěn v kostele San
Lorenzo in Lucina.

Po smrti papeže požadoval římský prefekt,
aby mu Vavřinec vydal bohatství chrámu. Sv.
Ambrož jako nejranější zdroj legendy o sv.
Vavřinci píše, že Vavřinec požádal o tři dny,
aby mohl shromáždit majetek chrámu. Během této lhůty se snažil rozdat tolik majetku,
kolik jen bylo možné, chudým, aby tak zabránil jeho získání prefektem. Třetího dne se
dostavil před římského prefekta a ukázal mu
to, co považoval za největší bohatství chrámu, a to chudé, zmrzačené, slepé a trpící.
Jedna zpráva zaznamenává, že prohlásil:
„Chrám je skutečně bohatý, mnohem bohatší

Svatovavřinecká legenda se rozšířila již během 4. století. Mnoho křesťanů drží sv. Vavřince v hluboké úctě a po celém světě je mu
zasvěceno velké množství chrámů. Je uctíván
zejména v Římě jako patron města.
Je také patronem Krkonoš – je mu zasvěcena kaple na Sněžce a děkanské kostely ve
Vrchlabí a v Jilemnici.
Podle Wikipedie
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