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Fotografie pro hospic 

Přátelé, začátkem června vyhlásil DOMÁCÍ HOSPIC 14 POMOCNÍKŮ „Naději“ jako téma 

fotografií, které jste během léta mohli zasílat na adresu hospice. Současná doba, která je přepl-

něna vizuálními efekty, nese také nové možnosti fotografování. Pořizování fotek se stalo přiroze-

nou součástí našich každodenních životů. Především díky dostupnosti mobilních telefonů jsou 

snímky nejen velkého množství, ale často také v poměrně dobré kvalitě. Přesto si dovolím upo-

zornit na specifika, která sebou nesla vyhlášená výzva Domácího hospice. V první řadě není 

vůbec jednoduché chopit se daného tématu. Naděje, jako jedna z nejvyšších hodnot nejen křes-

ťanského života, nás provází v různých formách a každý z nás si nese jiné zkušenosti. Důležitým 

krokem tedy jistě je utřídit si vlastní myšlenky a představy. Realizace vysněného záběru ale ne-

musí být vůbec lehká. Jednodušším způsobem se zdá výběr z již zhotovených snímků, ovšem 

pouze pro toho, kdo nikdy nemusel vybírat. V neposlední řadě kroků je nezištné a velkorysé da-

rování fotografie pro účely domácího hospice. Dobrovolníků, kteří se vydali touto cestou podpo-

ry, je celkem 26 a dohromady se sešlo 120 krásných fotografií. Velké díky patří všem přispěvate-

lům, z nichž řada je z naší farnosti.  

S radostí vás zvu na výstavu vybraných fotografií Naděje, která je instalována ve 

vestibulu Městského úřadu v Semilech. Každý z autorů zde má vystavenu alespoň 

jednu ze svých prací. Prostor výstavy je veřejnosti volně přístupný v otevírací době 

Městského úřadu a výstava zde potrvá od 24. září až do 27. listopadu. Součástí vý-

stavy je pokladnička veřejné sbírky domácího hospice. 

Dále vás chci upozornit na možnost, jak můžete podpořit fotografie pro hospic, a to 

na webových stránkách www.hithit.com, kde si můžete za svůj dar vybrat z řady be-

nefitů pohlednici, fotografii formátu A3, dárkovou knížku či kalendář 2021, vše 

s fotografiemi ze sbírky Naděje. Nabízené množství je limitované. 

S nadějí, že se vám výstava bude líbit,  

Klára Anežka Svobodová. 
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Informační čtrnáctideník  

ŘK farnosti Semily 

Číslo 20       27. září 2020 

Pořad bohoslužeb ve farnosti ve dnech 28. 9. – 11. 10. 2020 

28. 9. Po Slavnost SV. VÁCLAVA, mučedníka, hlavního patrona českého národa 

KO 08.30 za † Václava Votočka a sestru a za šťastný porod 

29. 9.  Út  Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 

30. 9. St Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 

1. 10.  Čt Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 

KA 08.00 za živé a †† z rodů a duše v očistci  

2. 10. Pá Památka svatých andělů strážných  

KO 18.00 za Boží pomoc pro Lukáše od 16.30 v KO svátost smíření 

3. 10. So DD 13.30 za farníky 

KA 18.00 za vyřešení partnerských vztahů 

4. 10. Ne 27. neděle v mezidobí sbírka na střechu kostela 

KO 08.30 za † Jaroslava Kousala a rodiče a za †† Annu a Františka Stránské 
a celý rod 

5. 10. Po – – – 

6. 10. Út KO 18.00 za † Cecilii Novotnou, manžela a †† rodiče Pajunkovy 

7. 10.  St Památka Panny Marie Růžencové 

KA 08.00 za †† rodiče Masničákovy a 7 sourozenců 

8. 10.  Čt KA 08.00 za †† Ondřeje a Štefanii 

9. 10.  Pá KO 18.00 za zdraví a práci 

10. 10. So DD 13.30 za farníky 

KA 18.00 za † P. Bohuslava Šprláka OPraem. 

11. 10. Ne 28. neděle v mezidobí  

KO 08.30 za † Emilii Honegrovou a rodiče a za †† rodiče Špidlenovy a tetu 
Marii 

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). 

http://www.hithit.com
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EKOLOGICKÁ KONVERZE 

Velké bohatství křesťanské spirituality, 
utvářené dvaceti stoletími osobních i spole-
čenských zkušeností, může úžasným způso-
bem přispět k úsilí o obnovu lidstva. Chci 
křesťanům nabídnout několik linií ekologické 
spirituality, které se rodí z přesvědčení naší 
víry, protože to, čemu nás učí evangelium, má 
důsledky pro náš způsob uvažování, vnímání a 
prožívání. Nejde tolik o to, abychom mluvili o 
idejích, ale především o motivacích, které 
vycházejí ze spirituality a jsou s to podněco-
vat láskyplnou péči o svět. Není totiž možné 
nasazovat se za velké věci pouze na základě 
pouček, bez mystiky, která by je oživovala, 
bez „vnitřní hybné síly, která podněcuje, mo-
tivuje, povzbuzuje a dává smysl osobnímu i 
společnému konání“. Musíme uznat, že my 
křesťané jsme ne vždy využili a zúročili bohat-
ství, která dal Bůh církvi. Její spiritualita není 
oddělená od těla ani od přirozenosti nebo 
skutečností tohoto světa, ale spíš žije spolu 
s nimi a v nich, ve společenství s tím, co nás 
obklopuje. 

Jestliže se „ve světě rozrůstají vnější pouště, 
protože tak moc narostly pouště vnitřní“, 
stává se ekologická krize výzvou k hlubokému 
vnitřnímu obrácení. Nicméně musíme též 
přiznat, že někteří křesťané, kteří se horlivě 
věnují modlitbě, se často pod záminkou rea-
lismu a pragmatičnosti vysmívají starostem o 
životní prostředí. Jiní jsou pasivní, nedovedou 
se rozhodnout ke změně svých zvyklostí a 
stávají se nedůslednými. Chybí jim tedy ekolo-
gická konverze, která znamená, že se ve vzta-
zích k okolnímu světu projevují všechny dů-
sledky setkání s Ježíšem. Povolání střežit Boží 
dílo je podstatnou součástí ctnostného života. 
Nepředstavuje něco volitelného ani nějaký 
druhotný aspekt křesťanského života. 

Jako vzor zdravého vztahu se stvořením, 
který je jedním z rozměrů integrální konverze 
lidské osoby, si připomeňme svatého Františ-

ka z Assisi. Tato konverze rovněž vyžaduje, 
abychom uznali své chyby, hříchy, neřesti 
nebo opomenutí, ze srdce jich litovali a vnitř-
ně se změnili. Australští biskupové dovedli 
vyjádřit konverzi v pojmech smíření se stvoře-
ním: „K tomu, abychom uskutečnili toto usmí-
ření, musíme zkoumat svůj život a přiznat, 
jakým způsobem svými skutky a svou ne-
schopností jednat ubližujeme Božímu stvoře-
ní. Musíme zakusit obrácení, proměnu srdce.“  

K řešení situace tak složité jako ta, které čelí 
nynější svět, však nestačí, že každý bude lepší. 
Jednotlivci mohou ztratit schopnost a svobo-
du přemáhat logiku účelového rozumu a  kon-
zumismu bez etiky a bez sociálního a ekolo-
gického cítění. Na sociální problémy se odpo-
vídá komunitními sítěmi, nikoli pouhou 
sumou individuálních dober: „Nesmírné poža-
davky, které s sebou toto dílo přinese, nebu-
de možno vyřešit pouhou individuální iniciati-
vou ani spoluprací individualisticky vychova-
ných jedinců. Vyžádá si to koncentrace sil a 
jednotného postupu.“ Ekologická konverze 
nezbytná k vytvoření dynamiky trvalé změny 
je také komunitní konverzí.  

Taková konverze s sebou nese vícero posto-
jů, které ve vzájemné součinnosti vedou 
k velkorysé péči plné něhy. Na prvním místě 
má za následek vděčnost a nezištnost, to zna-
mená uznání, že svět je darem, který jsme 
přijali od Otcovy lásky, což následně vede ke 
svobodné volbě odříkání a ke štědrým proje-
vům i tehdy, když je nikdo nevidí nebo neu-
znává, „ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pra-
vice (…), a tvůj Otec, který vidí i to, co je skry-
té, ti to oplatí“ (srov. Mt 6,3–4). Působí též 
láskyplné vědomí toho, že nejsme izolováni 
od ostatních tvorů, ale s ostatními bytostmi 
vesmíru tvoříme úžasné univerzální společen-
ství. Věřící nekontempluje svět zvenčí, ale 
zevnitř, přičemž uznává pouta, jimiž nás Otec 
sjednotil se všemi bytostmi. Rozvíjením speci-
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fických schopností, které dal každému Bůh, 
ekologická konverze navíc vede věřícího 
k rozvoji jeho tvořivosti a nadšení, takže dra-
mata světa řeší odevzdávaje se Bohu jako 
„oběť živá, svatá a Bohu milá“ (srov. Ř 12,1). 
Nechápe svou nadřazenost jako důvod ke své 
osobní slávě nebo k nezodpovědnému pano-
vání, ale jako odlišnou schopnost, která mu 
zas ukládá vážnou odpovědnost, jež se zaklá-
dá na víře.  

(…) Když v evangeliu čteme, že Ježíš mluví o 

ptácích a říká „ani jediný z nich není u Boha 
zapomenut“ (Lk 12,6), budeme schopni naklá-
dat s nimi špatně a ubližovat jim? Vybízím 
všechny křesťany, aby vyjadřovali tuto dimen-
zi svého vlastního obrácení, a umožnili tak, 
aby se síla a světlo obdržené milosti šířily i do 
vztahů s jinými tvory a se světem, který je 
obklopuje, a vytvářely tak ono vznešené bra-
trství s veškerým stvořením, které svatý Fran-
tišek z Assisi prožíval tak skvělým způsobem.  

Z encykliky Laudato si‘ papeže Františka 

AKTUÁLNÍ INFORMACE 

Svatý Václav (asi 907–935) byl synem české-
ho knížete Vratislava a Drahomíry. Václavovy 
výchovy se ujala jeho babička Ludmila, matka 
knížete Vratislava. Václavovi se dostalo na 
tehdejší dobu mimořádného vzdělání ve slo-
vanském i latinském jazyce. Po smrti knížete 
Vratislava v roce 921 se ujala vlády Václavova 
matka Drahomíra. Václav a jeho mladší bratr 
Boleslav zůstali v péči Ludmily. Mezi Drahomí-
rou a Ludmilou ale vznikl spor o moc v zemi. 
Ten skončil vraždou Ludmily: zabili ji členové 
Drahomířiny družiny na Tetíně 15. září 921. 

Václav se ujal vlády nejpozději na podzim 
roku 925, kdy nechal převézt ostatky své ba-
bičky sv. Ludmily z Tetína do Prahy.  Václav 
přijal strategii upevňování knížectví ve stávají-
cích hranicích než expanzivní politiku. K sou-
sednímu Sasku volil smírné řešení, které spo-
čívalo v placení tributu výměnou za mír. Vác-
lav byl křesťanským panovníkem, legendy 
mluví o mnohých skutcích dobročinnosti. Při-

bližně roku 930 pak postavil Václav na praž-
ském hradišti kostel zasvěcený svatému Vítu. 

Svatý Václav byl zabit ve Staré Boleslavi 
svým bratrem Boleslavem. Ráno se vydal Vác-
lav do kostela na bohoslužbu, ale byl u dveří 
chrámu zabit Boleslavovými družiníky. Stalo 
se to 28. září, pravděpodobně roku 935. Svatý 
Václav žil pouhých 28 let. Přesto byl jeho život 
smysluplný a navždy plodný. Našel a naplnil 
své povolání a poslání. 

Svatý kníže je považován za ideálního vlád-
ce, za světce vyznačujícího se praktikovanou 
křesťanskou vírou, mučedníka a zároveň sva-
tého panovníka. Karel IV. stanovil, že svatý 
Václav je trvalý panovník, zatímco aktuálně 
vládnoucí král je jeho zástupcem. To symboli-
zoval i fakt, že koruna českých králů spočívala 
na Václavově lebce a král si ji mohl jen vypůj-
čit na den své korunovace. 

Podle knihy Stanislava Přibyla:  
Karlův most v souvislostech víry a ducha 

SVATÝ VÁCLAV ŽIL 28 LET 

Setkání farní rady 

Milí farníci, po delším čase jste opět srdečně zváni na otevřené setkání farní rady, které se bude 

konat ve čtvrtek 8. října 2020 od 18.00 h na faře v Semilech.  

Řešit budeme ekonomické i pastorační záležitosti, jedním z témat budou i nové volby do farní 

rady, které se konají jednou za dva roky. Máte-li jakékoliv podněty či záležitosti k projednání, 

můžete přijít buď osobně, nebo je sdělit panu děkanovi či zaslat na e-mail 

kraus.matej@seznam.cz.  


