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následujícího čísla: 31. prosince 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 

Příprava na vánoční svátky 

S ohledem na stávající mimořádnou situaci, ve které se celý svět nachází, budeme 

nejspíš i nadcházející vánoční svátky a jejich přípravu prožívat jinak, než jsme byli 

zvyklí.  

Svátost smíření 

Pan děkan zve farníky k přijetí svátosti smíření a zároveň prosí, aby vzhledem k jeho 

současné zdravotní indispozici (po úrazu ruky na podzim) neodkládali svátost smíření 

na poslední chvíli před svátky. Hromadné termíny zpovídání letos nebudou, vždy je 

třeba se individuálně telefonicky s panem děkanem domluvit (tel. 739 909 500) 

Svátost smíření bude probíhat vždy na faře.  
 

Příprava stromků v kostele 

Předvánoční úklid, instalace a výzdoba stromků v děkanském kostele proběhne v úte-

rý 22. prosince od 9.30 h.  

Příjmy 

Nájem 2 600,- 

Přeplatek za plyn (Innogy)  3 216,- 

Výdaje 

Zálohy – elektřina (ČEZ) 5 140,- 

Zálohy – plyn (Innogy) 2 910,- 

Zálohy – voda (SČVK) 1 341,- 

Poplatky 265,- 

El. zabezpečení kostela (Fides) 1 307,- 

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – LISTOPAD 2020 

Tříkrálová sbírka 

Začátek roku patří již 

tradičně charitní Tříkrá-

lové sbírce. Nejinak to 

bude i v roce příštím. 

S ohledem na situaci 

spojenou s onemocněním covid-19 není možné určit, jak přesně bude sbírka probíhat. 

Jedno je však jisté: Tříkrálová sbírka bude! Příští ročník bude navíc prodloužen. Ko-

ledování bude probíhat od 1. do 24. ledna 2021.  

Novinkou pro letošní rok je ONLINE koleda. Ta bude probíhat na webových stránkách 

sbírky www.trikralovasbirka.cz. Zde proběhne virtuální koleda, dárci budou moci přispět 

libovolnou částkou a přijmout požehnání.  

  

 

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 24    20. prosince 2020 

Pořad bohoslužeb ve farnosti ve dnech 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021 

21. 12. Po – – – 

22. 12.  Út  KA 17.00 za † Jana Mikulíka 

23. 12. St KA 08.00 za † Katku 

24. 12.  Čt KO 15.30 vigilie ze slavnosti Narození Páně  

25. 12. Pá Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ zasvěcený svátek 

KO 08.30 za †† Jiřího a Marii Luksovy 

26. 12. So Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka sbírka na bohoslovce 

KO 08.30 za †† Petra, Annu, rodiče a za †† sourozence Jana, Františka, Ro-
zálii, Annu a Tadeáše 

CH 15.00 na úmysl 

27. 12. Ne Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

KO 08.30 za † Vladimíra Plachtu 

28. 12. Po Svátek svatých Mláďátek, mučedníků 

KO 17.00 za farníky 

29. 12. Út KO 17.00 za zdraví rodiny Dušana Krajčoviecha 

30. 12.  St KA 08.00 za Boží pomoc ve stáří a nemoci pro Kamilu 

31. 12.  Čt KO 15.30 za † Cecilii Novotnou, manžela a †† rodiče Pajunkovy 

1. 1.  Pá Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE zasvěcený svátek 

KO 08.30 za štěstí a Boží požehnání na celý rok pro rodinu Durajovu 

2. 1. So Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 

KA 17.00 za † kostelníka Lacka 

3. 1. Ne 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ 

KO 08.30 za † Vladimíra Kubíka a manželku Helenu 

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). 

Dle aktuálně platných mimořádných protiepidemických opatření se v uvedeném období budou bohoslužby konat při 
respektování nastavených omezení (počet přítomných osob max. do 20 % kapacity k sezení, dezinfekce, roušky, 
rozestupy atd.).  
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MODLITBA V DOBĚ PANDEMIE 

Všemohoucí a milosrdný Bože Otče, Stvořiteli světa,  
který jsi z lásky k nám poslal na svět svého Syna jako lékaře 

duše i těla,  
shlédni na své děti, které se na Tebe obracejí  
v této obtížné době plné dezorientace a obav  

v mnoha místech Evropy i světa  
a hledají sílu, spásu a úlevu. 

Osvoboď nás od nemoci a strachu,  
uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,  

dej moudrost hlavám státu,  
dej sílu a odměnu našim lékařům,  
zdravotníkům a dobrovolníkům,  

dej věčný život zesnulým.  
Neopusť nás v dobách zkoušky,  

ale vysvoboď nás ode všeho zlého. 

O toto prosíme Tebe,  
který se Synem a Duchem Svatým  

žiješ a kraluješ na věky věků.  

Amen. 

Maria, matko uzdravení a naděje, 
přimlouvej se za nás! 
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Jednoduchým a prostým způsobem přípravy 
na Vánoce – na narozeniny Ježíše – je i stroje-
ní jesliček. Jesličky jsou totiž jakousi živou 
dobrou zprávou – evangeliem. Vnášejí dob-
rou zprávu na místa, ve kterých se žije: do 
domovů, do škol, na pracoviště a místa, kde 
setkávají lidé, do nemocnic a pečovatelských 
domů, do vězení a na náměstí. Tam, kde žije-
me, nám jesličky připomínají jednu podstat-
nou skutečnost, že totiž Bůh nezůstal nevidi-
telným v nebi, ale přišel na Zem, stal se člově-
kem, dítětem. 

Strojení jesliček je oslavou Boží blízkosti. 
Bůh je vždycky lidem nablízku, ale když se 
narodil, byl nejblíž. Strojení jesliček je oslava 
Boží blízkosti, znovu objevení reality Boha, 
živého a hmatatelného. Bůh není vzdálený 
pán nebo netečný soudce, nýbrž pokorná 
Láska, sestupující až k nám. Dítě v jeslích nám 
předává něhu. V některých jesličkách je ztvár-
něný Ježíšek s otevřenou náručí, což lze chá-
pat tak, že Bůh přišel obejmout naše lidství. 
Je proto krásné zastavit se před jesličkami, 
svěřovat se Pánu života, mluvit s Ním o lidech 
a situacích, jež nám leží na srdci, bilancovat 
s Ním rok, který se chýlí ke konci, a sdílet oče-
kávání a starosti. 

Vedle Ježíše vidíme Marii a svatého Josefa. 
Můžeme si představovat, co si mysleli a cítili 
při narození Dítěte v chudobě: radost, ale 
také údiv. A můžeme také pozvat Svatou Ro-
dinu k sobě domů, kde prožíváme radosti a 
starosti, probouzíme se, jíme a spíme, 
v blízkosti svých nejdražších. Jesličky jsou do-
mácím evangeliem.  

Slovo jesličky znamená doslova „krmelec“, 
zatímco město Betlém znamená „dům chle-
ba“. Krmelec a dům chleba. Jesličky, které 
strojíme doma, kde společně jíme a vzájemně 
se vnímáme, nám připomínají, že Ježíš je po-
krmem, chlebem života (srov. Jan 6,34). On 
živí naši lásku. On dává našim rodinám sílu na 

další cestu a k odpouštění. 

Jesličky nám nabízejí další životní ponauče-
ní. Uprostřed uspěchanosti dneška nám při-
pomínají, že je důležité se zastavit. Neboť 
jedině, umíme-li se zastavit a usebrat, může-
me obdržet to, na čem v životě záleží. Jedině 
ponecháme-li povyk světa venku, popřejeme 
sluchu Bohu, který mluví v tichosti. Jesličky 
jsou aktualitou každé rodiny. 

Jesličky jsou aktuální více než kdy dříve ve 
světě, kde se vyrábějí zbraně a obrazy násilí 
pronikají do očí a srdcí. Jesličky jsou nao-
pak rukodělným obrazem pokoje. Proto jsou 
živým evangeliem. 

Z jesliček se můžeme poučit o samotném 
smyslu života. Vidíme každodenní scény, pas-
týře s ovcemi, kováře kující železo, mlynáře 
připravující mouku na chléb, často se také 
objevují krajiny a situace našich regionů. To je 
správné, protože jesličky nám připomínají, že 
Ježíš přichází do našeho konkrétního života. 

A proto je důležité chystat jesličky i doma, 
protože připomínají, že Bůh přišel k nám, na-
rodil se nám, provází nás životem, je člově-
kem jako my, stal se člověkem jako my. Žádný 
den v životě nejsme sami. On přebývá s námi. 
Nemění věci magicky, ale pokud Jej přijímá-
me, může změnit všechno. 

Přeji vám tedy, aby strojení jesliček bylo 
příležitostí, jak pozvat Ježíše do svého života. 
Když chystáme doma jesličky, jako bychom 
otevírali dveře a říkali: „Vejdi, Ježíši!“. A mů-
žeme to tak také opravdu říci, pozvat ho do 
svého života. Protože přebývá-li v našem živo-
tě, život se obrozuje. A rodí-li se život znovu, 
jsou opravdu Vánoce. 

  

Přeji všem přeji požehnané Vánoce! 

 

PAPEŽ FRANTIŠEK 

JESLIČKY: BŮH NEZŮSTAL V NEBI 


