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Hřivna – informační čtrnáctideník vydává ŘK farnost Semily pro vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto čísla: 30. ledna 2020. Uzávěrka násle-
dujícího čísla: 13. února 2020. Redakce a grafická úprava: M. Kraus. Imprimatur: R. D. J. Gajdošík. Jednotlivé příspěvky (ve formátu doc, 
docx, odt) zasílejte na adresu hrivna@post.cz, a to nejpozději do dne uzávěrky dalšího čísla.  

AKTUÁLNÍ INFORMACE 

Farní rada 

V pátek 7. února 2020 po večerní mši svaté, tedy cca od 19.00 hodin, proběhne 

v sále fary další setkání farní rady. Jsou zváni všichni farníci, kteří mají zájem o dění ve 

farnosti, chtějí podiskutovat o farních radostech i starostech a jakkoliv přispět k jejich 

řešení.  

Z programu:  

• pastorační záležitosti – doba postní a Velikonoce ve farnosti 

• dlouhodobé pastorační výzvy pro farnost v Semilech, ekumenická spolupráce 

• ekonomické výzvy – hospodaření farnosti a návrhy na smysluplné využití prostředků získa-
ných z prodeje majetku 

• opravy a investice na farním majetku 

Setkání rodiny Dvou Srdcí Lásky 

Zahájení v pátek 7. února 2020 ve 23.30 h v kostele sv. Vavřince v Tatobitech – 

růžencové procesí se svíčkou, kytičkou a noční mše svatá s P. Štefanem. Ukončení 

v sobotu ranní mší svatou v 8.00 h. Po ranní mši svaté jsou všichni zváni na snídani 

k Prokůpkovým.  

Informace:  

Jana Prokůpková, e-mail: janar21@seznam.cz, tel.: 774 918 853. Možnost přespání.  

KŘESŤANSKÝ HUMOR 

Zedník, tesař a elektrikář se hádají, které řemeslo je nejstarší.  

Zedník povídá: „Moje řemeslo je nejstarší, vždyť zedníci stavěli už ve starém Egyptě pyramidy.“ 

Na to tesař: „Kdepak, moje řemeslo je nejstarší. Kdo myslíte, že stavěl Noemovu archu?“ 

Elektrikář: „Mýlíte se oba. Když Bůh řekl: ,Budiž světlo‘, my už jsme měli natahané kabely.“ 
———————————- 

Stěžuje si rabín druhému:  

„Poslal jsem jediného syna do Evropy – a oni ho obrátili na křesťanství!“  

„Představ si, mně se stalo totéž.“  

Oba se jdou se svými starostmi svěřit k vyššímu rabínovi a on jim řekne:  

„Představte si, já mám jediného syna také na studiích v Evropě, a také se stal křesťanským kně-
zem!“  

Tak se jdou pomodlit k Hospodinu. Říkají mu svůj osud a Hospodin praví:  

„Představte si, měl jsem jediného Syna a…“  

  

 

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 3        2. února 2020 

Pořad bohoslužeb ve farnosti ve dnech 3. 2. – 16. 2. 2020 

3. 2. Po – – – 

4. 2.  Út  KA 18.00 za † Miloslava Duraje 

5. 2. St Památka sv. Agáty, panny a mučednice 

KA 08.00 za děti 

6. 2.  Čt Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 

KA 08.00 za † Josefu Votočkovou a manžela a za Martu Luksovou a manžela 

7. 2. Pá KO 18.00 za ctitele Božského Srdce Ježíšova od 16.30 v KO svátost smíření  

8. 2. So DD 13.30 za farníky 

KA 18.00 za zdraví a Boží požehnání pro vnuka u příležitosti narozenin 

9. 2. Ne 5. neděle v mezidobí 

KO 08.30 za †† Annu a Karla Petrovy 

10. 2. Po Památka sv. Scholastiky, panny 

11. 2. Út KK 16.30 mše sv. pro děti SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH 

KA 18.00 na úmysl při mši sv. udílení svátosti pomazání nemocných 

12. 2.  St KA 08.00 na úmysl 

13. 2.  Čt – –  – 

14. 2.  Pá – – –  

15. 2. So DD 13.30 za farníky 

KA 18.00 za †† Cecilii Novotnou, manžela a rodiče Pajunkovy 

16. 2. Ne 6. neděle v mezidobí 

KO 08.30 za †† Annu a Františka Stránské a celý rod 

CH 15.00 na úmysl 

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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Drazí bratři a sestry! 

1. Slova, která Ježíš 
vyslovuje: „Pojďte ke 
mně, všichni, kdo se 
lopotíte a jste obtíže-
ni, a já vás občer-
stvím“ (Mt 11,28), 

odhalují tajemnou cestu milosti, jež se ukazu-
je prostým lidem a nabízí posilu unaveným a 
vyčerpaným. Tato slova vyjadřují solidaritu 
Syna člověka, Ježíše Krista, se zarmouceným a 
trpícím lidstvem. Kolik lidí trpí na těle i na 
duchu! Slovy „pojďte ke mně“ volá všechny, 
aby přišli k němu, a slibuje jim úlevu a osvěže-
ní. Když je Ježíš vyslovuje, 
má před očima lidi, s nimiž 
se každý den setkává na 
ulicích Galileje; mnozí jsou 
lidé prostí, chudí, nemocní 
a postavení na okraj vinou 
tíhy zákona a nespravedli-
vého sociálního systému… 
Tito lidé stále chodili za ním, aby naslouchali 
jeho slovu – slovu dávajícímu naději. 

Při 28. světovém dni nemocných se Ježíš 
obrací se svým pozváním na nemocné a utla-
čované i na chudé, kteří vědí, že jsou úplně 
závislí na Bohu. Byli zraněni těžkou zkouškou 
a potřebují uzdravení. Tomu, kdo prožívá úz-
kost ze své vlastní zranitelnosti, bolesti a sla-
bosti, Ježíš Kristus nenakládá zákony, ale na-
bízí mu milosrdenství, to znamená svou osob-
ní útěchu. Ježíš hledí na zraněné lidstvo. Má 
oči, které vidí, které si všímají, protože hledí 
do hloubky a nejsou lhostejné, ale zastavují 
se a pohlížejí na celého člověka, na každého 
člověka v jeho zdravotní situaci, aniž by něko-
ho vyřazovaly, ale každého zvou, aby vstoupil 
do jeho života a zakoušel něhu. 

2. Proč Ježíš chová tyto city? Protože on 
sám se stal slabým, zakoušel lidské utrpení a 
pak dostával posilu od Otce. Vskutku pouze 

ten, kdo osobně prožil tuto zkušenost, dokáže 
být pro druhé útěchou. Utrpení má různé 
těžké podoby: nevyléčitelné a chronické ne-
moci, psychické choroby, onemocnění, která 
potřebují rehabilitaci nebo paliativní léčbu, 
různá postižení, dětské a stařecké nemoci… 
V těchto situacích mnohdy konstatujeme ne-
dostatek lidskosti, a proto se pro celkové uz-
dravení člověka ukazuje jako potřebný perso-
nalizovaný přístup k nemocnému, kdy léčba 
se spojuje se starostlivostí. Při nemoci cítí 
člověk, že je ohrožená nejen jeho fyzická inte-
grita, ale také jeho vztahová, rozumová, cito-
vá a duchovní stránka. Proto vedle léčby oče-

kává i podporu, povzbuzení 
a pozornost… zkrátka lás-
ku. Kromě toho je u ne-
mocného jeho rodina, kte-
rá trpí a také vyžaduje po-
vzbuzení a blízkost. 

3. Drazí nemocní bratři a 
sestry, nemoc vás zvlášt-

ním způsobem staví mezi ty, kdo „se lopotí 
a jsou obtíženi“, a tak přitahují pohled Ježíšo-
va srdce. Z něho přichází světlo pro vaše tem-
né chvilky a naděje ve vaší sklíčenosti. On vás 
zve, abyste šli k němu: „Pojďte.“ V něm totiž 
najdete sílu překonat nepokoj a otázky, jež ve 
vás vyvstávají při této „noci“ těla a ducha. 
Kristus nám sice nedal žádné recepty, ale 
svým utrpením, smrtí a zmrtvýchvstáním nás 
osvobozuje od útlaku zla. 

V takovéto situaci zajisté potřebujete místo, 
kde byste se mohli posílit. Církev chce stále 
více a stále lépe být „hostincem“ milosrdného 
Samaritána, jímž je Kristus (srov. Lk 10,34), to 
znamená domem, kde můžete nacházet jeho 
milost, jež se vyjadřuje srdečností, přijetím 
a úlevou. V tomto domě se budete moci se-
tkávat s lidmi, které Boží milosrdenství uzdra-
vilo z jejich zranitelnosti a kteří vám dokážou 
pomoci nést kříž tím, že otevřou svá zranění, 

POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA KE SVĚTOVÉMU DNI NEMOCNÝCH 

„POJĎTE KE MNĚ, VŠICHNI, KDO 

SE LOPOTÍTE A JSTE OBTÍŽENI, 

A JÁ VÁS OBČERSTVÍM“  

(MT 11,28) 
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skrze něž můžete spatřovat horizont přesahu-
jící nemoc a získávat pro svůj život světlo 
a vzduch. 

K tomuto útěšnému dílu ve prospěch ne-
mocných bratří patří i služba zdravotnických 
pracovníků, lékařů, ošetřovatelů, zdravotního 
a administrativního personálu, pomocníků 
a dobrovolníků, kteří svou zdatnou prací dá-
vají pocítit přítomnost Krista, jenž poskytuje 
útěchu, přijímá nemocného a uzdravuje jeho 
rány. Ale i tito muži a ženy jsou zranitelní a 
trpí svými nemocemi. Zvláště pro ně platí, že 
když jsme obdrželi Kristovu posi-
lu a útěchu, jsme povoláni 
k tomu, abychom se sami stávali 
posilou a útěchou pro bratry a 
s mírným a pokorným postojem 
napodobovali svého Mistra. 

 4. Drazí zdravotničtí pracovní-
ci, každý diagnostický, preventiv-
ní a léčebný úkon i každá vý-
zkumná činnost, léčba a rehabili-
tace jsou určeny nemocnému člověku; pod-
statné jméno „člověk“ má vždy přednost před 
přídavným jménem „nemocný“. Ať je proto 
vaše konání vždy zaměřeno na důstojnost a 
na život člověka, bez jakýchkoli ústupků ak-
tům, jež mají povahu eutanazie, asistované 
sebevraždy nebo likvidace života, a to ani 
tehdy, kdy je stav nemoci nezvratný. 

Ve vztahu k hraniční zkušenosti a možného 
selhání i lékařské vědy při stále problematič-
tějších klinických případech a neblahých dia-
gnózách jste povoláni k tomu, abyste se ote-
vřeli transcendentní dimenzi, která vám může 
ukázat smysl vaší profese. Připomínáme, že 
život je posvátný a patří Bohu, a proto je ne-
dotknutelný a nelze jím disponovat. Život je 
třeba přijímat, chránit, respektovat a sloužit 
mu od jeho narození až do smrti; to vyžaduje 
zároveň rozum i víra v Boha, původce života. 
Výhrada svědomí je pro vás v určitých přípa-
dech potřebnou volbou, abyste zůstávali 

v souladu s oním „ano“ vysloveným životu a 
člověku. V každém případě vaše profesionali-
ta oživovaná křesťanskou láskou má být tou 
nejlepší službou skutečnému lidskému právu, 
jímž je právo na život. I když nebudete moci 
uzdravit, vždy budete moci poskytovat péči 
gesty a postupy, které nemocnému přinášejí 
posilu a úlevu. 

Bohužel někdy v prostředí válek a násilných 
konfliktů se cílem útoku stává zdravotní per-
sonál a struktury pečující o přijetí a léčbu ne-
mocných. V některých oblastech se i politická 

moc domáhá toho, aby mohla 
manipulovat lékařskou péčí ve 
vlastní prospěch, a omezuje 
oprávněnou autonomii zdravot-
nické profese. Dotýkat se těch, 
kdo se věnují službě trpícím čle-
nům těla společnosti, ve skuteč-
nosti neprospívá nikomu. 

5. Při 28. světovém dni nemoc-
ných myslím na množství bratří a 

sester na celém světě, kteří nemají přístup 
k léčbě, protože žijí v chudobě. Obracím se 
proto na zdravotnické instituce a vlády všech 
zemí světa, aby kvůli zdůrazňování ekonomic-
kého aspektu nepřehlížely sociální spravedl-
nost. Přeji si, aby při spojení principů solidari-
ty a subsidiarity se spolupracovalo na tom, 
aby všichni měli přístup ke vhodné léčbě pro 
zachování a znovunabytí svého zdraví. Ze 
srdce děkuji dobrovolníkům, kteří se dávají 
do služby nemocným a často nahrazují nedo-
statečné struktury a svými skutky něžnosti a 
blízkosti ukazují obraz Krista milosrdného 
Samaritána. 

Panně Marii, Uzdravení nemocných, svěřuji 
všechny lidi, kteří snášejí tíži nemoci, spolu 
s jejich rodinnými příslušníky a také všechny 
zdravotnické pracovníky. Všechny s láskou 
ujišťuji o své blízkosti v modlitbě a posílám 
jim své apoštolské požehnání.   

FRANTIŠEK 


