KŘESŤANSTVÍ OD A DO Z
přestali nosit tuniku, byla tato tunika zachována v liturgii a stala se pak bohoslužebným
oděvem.

Aklamace
Z lat. acclamatio. Hromadný souhlas. Vyjádření účasti a souhlasu shromáždění. Hlavními
projevy souhlasu v liturgii jsou: amen, aleluja,
sláva, hosana. Dalšími aklamacemi jsou: Svatý; Pane, smiluj se; vzdávejme díky Bohu;
chvála tobě, Kriste; tvou smrt zvěstujeme...

Aleluja
Z hebr. hallelu + jah (chvalte Jahveho, tj. Boha). Liturgické provolání uvozující některé
žalmy. Jde o typické zvolání užívané během
velikonočního období. Zpěv aleluja uvádí,
s výjimkou postního období, četbu evangelia
při mši.

Akolyta
Z řec. akolythos, „druh na cestě“ nebo „ten,
který následuje“, v širším smyslu pak ten,
„kdo slouží“. Akolyta je ten, kdo obdržel ustanovení (nikoli svěcení). Má za úkol starat se o
službu u oltáře, pomáhat knězi a jáhnovi
v liturgické činnosti, zvláště při mši, podávat
přijímání jakožto zvláštní službu, vystavovat
k adoraci věřících Nejsvětější svátost oltářní a
ukládat ji do svatostánku.

Almužna
Z řec. eleemosyne, „soucit, milosrdenství,
slitování“. V pozdně židovské době termín
označoval skutky, vykonané ve vztahu k vlastním příbuzným. V době Ježíše Krista se za
almužnu považovalo jednání každé zbožné
osoby, která vedle modlitby a postu darovala
peníze chudým. Dnes se tímto výrazem myslí
jakákoliv finanční pomoc věnovaná potřebné
osobě z lásky k Bohu, aniž by byla žádána
zpět. Almužna zůstává projevem stále platné
křesťanské lásky k bližnímu.

Alba
V byzantské řečtině „kámasos“, „tunika“. Šat
z bílého lnu (proto nazývaný alba = bílá),
dlouhý až na paty, stažený na bocích páskem,
užívaný kněžími při bohoslužbách. Pochází z
tuniky, kterou Řekové a Římané nosili samostatně nebo pod dalšími rouchy. V roce 830
Lev IV. předepsal k církevním obřadům roucho odlišné od běžného. A tak když občané

Ambity
Vnitřní dvůr kláštera se sloupovým podloubím. Sloupové podloubí umožňovalo rychlejší pohyb a chránilo před nepřízní počasí.

AKTUALITY
Pouť u kapličky ve Stromkovicích
V neděli 21. srpna 2022 ve 14.30 h jste všichni srdečně zváni na slavnost
Nanebevzetí Panny Marie u lesní kapličky ve Stromkovicích.
Na konci mše sv. budou požehnány byliny a květiny.
Hostem bude trvalý jáhen z Libštátu Mgr. Pavel Šimůnek.
Po mši svaté můžete jako vždy nabídnout a přijmout malé občerstvení.
Z důvodu konání poutní mše u kapličky se ve dnech 20. a 21. 8. nebudou konat žádné další bohoslužby ve
farnostech Poniklá, Jablonec n. J., Rokytnice n. J. a Harrachov.
Hřivna – informační čtrnáctideník vydává ŘK farnost Semily pro vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto čísla: 11. srpna 2022. Uzávěrka následujícího čísla: 25. 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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Informační čtrnáctideník
ŘK farnosti Semily
Číslo 17
14. srpna 2022

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 15. 8. – 28. 8. 2022
15. 8. Po

Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
KO
18.00 za navrácení k víře pro Davida Lišku, Martinu, Davídka a Mikuláška
Ouhrabkovy

16. 8. Út

KA

18.00

za živé a †† z rodů a duše v očistci

17. 8. St

KA

08.00

za † Kateřinu Masničákovou

17. 8. Čt

KA

08.00

za † P. Františka Kocmana

19. 8. Pá

KA

18.00

za † Cecilii Novotnou, manžela a živé z rodiny

20. 8. So

Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
KA
18.00 za † Ivana

21. 8. Ne 21. neděle v mezidobí
KO
08.30 za živé a †† z rodu Matějkových a Prokůpkových, za † Bohuslava
Kocourka a celý rod, za † Jana Nožičku a celý rod, za † Annu Smolíkovou a celý rod, za † Marii Knapovou a celý rod a za † Hanu Smolíkovou a celý rod
CH
15.00 na úmysl
22. 8. Po

Památka Panny Marie Královny

23. 8. Út

KA

24. 8. St

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
KA
08.00 za † Alenku Fišarovou a manžela

25. 8. Čt

KA

08.00

za farníky

26. 8. Pá

KA

18.00

za †† Františka a Filoménu

27. 8. So

Památka sv. Moniky
KA
18.00 za farníky

18.00

za † Růženu Tichou a manžela

28. 8. Ne 22. neděle v mezidobí
KO
08.30 za † Helenu Kubíkovou a manžela Vladimíra a za †† Jana a Růženu
Šusterovy

INZERCE

Zde je místo pro Váš příspěvek.

Můžete se svojí farní rodinou na stránkách Hřivny
sdílet zážitky z prázdnin, svoje radosti i starosti, přání i obavy, otázky i odpovědi, touhy i naděje.
Těšíme se.

SVATÝ BARTOLOMĚJ (24. SRPEN)
Bartoloměj pocházel z Káně a byl druhem
Filipa, který jej přivedl ke Kristu. Apoštol Jan
ho uvádí jménem Natanael. Bar-Tolmai je
jméno po otci, které je překládáno jako „syn
Tolmajův“, zatímco Natanael znamená „Bůh
dal“.

most i další ctnosti.

Bartoloměj s Filipem žili v očekávání Mesiášova příchodu, proto Filip po seznámení se
s Ježíšem Bartoloměje vyhledal a řekl mu:
„Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta.“
Natanael mu namítl: „Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“ Filip mu odpoví:
„Pojď a přesvědč se!“ Ježíš
spatřil Natanaela jak k němu
přichází, a řekl o něm: „Hle,
pravý Izraelita, v němž není
lsti.“ Řekl mu Natanael:
„Odkud mě znáš?“ Ježíš mu
odpověděl: „Dříve, než tě Filip
zavolal, viděl jsem tě pod fíkem“ (Jan 1,45–48).

Legenda hovoří o zázraku uzdravení dcery
arménského krále Polimea z posedlosti po
Bartolomějově modlitbě. Krále, jeho dvůr i
poddané pak Bartolomějova slova přesvědčila
k přijetí křesťanství. Avšak zatvrzelý králův
bratr Astyages dal tohoto apoštola uvěznit a
mučit. Údajně v Derbentu, pozdějším Širvanu
u břehu Kaspického moře.

Někde se uvádí, že Bartoloměj přešel z Arábie do Frýgie, kde se setkal s apoštolem Filipem a dál navštívil Lykaonii. Nejstarší životopisy se shodují na místě jeho mučednické
smrti, kterým se stala Arménie.

Byla mu za živa stažena kůže
z těla, proto je nůž jeho hlavním atributem. Někde se hovoří o sedření kůže a pak prý
byl ukřižován. Někde bývá
také uváděno jeho stětí, ale
odseknutí hlavy ukřižovaným
nebylo zvykem.

Bartoloměj při těch slovech
poznal v Ježíši Syna Božího a krále izraelského, což také hned vyznal. Ježíš mu onu víru
potvrdil s příslibem větších důkazů než byl
ten, že ho viděl pod fíkovníkem.

Jeho ostatky byly v 5. století přeneseny do
Dury v Mezopotámii a pak do Frýgie v Malé
Asii. Koncem dalšího století byly přepraveny
na ostrov Lipari u Sicílie a r. 809 do jihoitalského Beneventa. Nakonec byly německým
císařem Otou III. přeneseny do Říma, kde pro
ně nechal v r. 983 na Tiberském ostrůvku
vystavět kostel zasvěcený sv. Bartolomějovi.

Z Bartoloměje se stal jeden z dvanácti apoštolů, svědek a následovník Kristův. Po seslání
Ducha svatého hlásal evangelium na více místech. Historik Eusébius uvádí jeho působení
v Indii. Odborníci dokládají, že se tím mohla
rozumět Etiopie a Arábie, často zmiňovaná
v souvislosti s jeho hlásáním evangelia. Indie
byla totiž označovaná jako „Arábie Šťastná“.
Tam podle podání zanechal aramejský opis
Matoušova evangelia.

Vyskytla se i určitá pochybnost, zda ostatky,
předané v Beneventu císaři, byly všechny
pravé. Údajně pravá Bartolomějova lebka se
prý objevila ve 13. stol. ve Frankfurtu nad
Mohanem. Za císaře Karla IV. část z jeho
ostatků získala i katedrála v Praze.
V naší zemi je sv. Bartolomějovi plzeňská
katedrála a dále celá řada kostelů. Na svatobartolomějskou pouť se můžete vydat např.
na Pecku, do Držkova či do Pardubic.

Sv. Jan Zlatoústý dokládá, že apoštol Bartoloměj na svých apoštolských cestách kázal o
Kristu s velkým úspěchem a pohané se podivovali nad rychlou změnou v mravech těch,
kdo uvěřili. Zdůrazňována je čistota, stříd2
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