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dujícího čísla: 20. května 2021. 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 

Sbírky 

1. 1. 1 573,- 

3. 1. (na střechu kostela) 2 895,- 

10. 1. 1 346,- 

24. 1.  2 000,- 

31. 1.  2 270,- 

Příjmy ostatní 

Dar farnosti 1 000,- 

Dary na střechu kostela (anonymní)  10 500,- 

Dar na střechu kostela (J. Šobáň) 10 000,- 
 

Výdaje 

Zálohy – elektřina (ČEZ) 4 287,- 

Zálohy – plyn (Innogy) 2 910,- 

Zálohy – voda (SČVK) 550,- 

Poplatky 152,- 

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – LEDEN 2021 

Oprava střechy děkanského kostela 

Z důvodu havarijního stavu střechy děkanského kostela je nezbytná její rekonstrukce. S ohledem 
na velikost investice a možnost získání různých dotací bude celá akce rozdělena do několika 
následujících let. Letos dojde k instalaci měděné krytiny na jižní části hlavní lodi.   

Práce provede firma Jaster z Liberce a náklady na tuto etapu dosáhnou cca 1,2 mil. Kč. Větší 
část by měla být pokryta z dotačních titulů (Liberecký kraj 500 tis., Město Semily 80 tis., Biskup-
ství litoměřické 120 tis.), zbývající část bude nutné uhradit z prostředků farnosti a od přímých 
dárců. Kostelní sbírka na opravu střechy se koná každou první neděli v měsíci, přispět je možno 
jakoukoliv částkou s možnosti odečtu od základu daně (po domluvě s panem děkanem).  

Sbírky 

2. 2. 1 620,- 

7. 2. (na střechu kostela) 5 200,- 

14. 2. 1 446,- 

17. 2.  2 819,- 

21. 2.  500,- 

28. 2. 1 265,- 

 

Příjmy ostatní 

Dar farnosti 1 000,- 

Výdaje 

Zálohy – elektřina (ČEZ) 4 800,- 

Zálohy – plyn (Innogy) 2 910,- 

Zálohy – voda (SČVK) 550,- 

Poplatky 155,- 

El. zabezpečení kostela (Fides) 895,- 

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – ÚNOR 2021 

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – BŘEZEN 2021 

Sbírky 

7. 3. (na střechu kostela) 2 869,- 

14. 3. 1 314,- 

21. 3.  1 544,- 

28. 3. 2 500,- 

Příjmy ostatní 

Dar na střechu kostela 2 000,- 

Výdaje 

Zálohy – elektřina (ČEZ) 4 800,- 

Zálohy – plyn (Innogy) 2 910,- 

Zálohy – voda (SČVK) 550,- 

Poplatky 164,- 

Nákup květin 2 836,- 

Vedení internetových stránek 2 280,- 

  

 

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 1      9. května 2021 

Pořad bohoslužeb ve farnosti ve dnech 10. 5. – 23. 5. 2021 

10. 5. Po – – – 

11. 5.  Út  KA 17.00 za † Jaroslava Pekárka a rodiče 

12. 5. St KA 08.00 za zdraví a Boží požehnání pro rodinu Struplovu 

13. 5.  Čt Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

KO 17.00 za †† Ferdinanda a Marii 

14. 5. Pá Svátek sv. Matěje, apoštola  

KO 17.00 za † Jaroslava Růtu 

15. 5. So KA 17.00 za † Jaroslavu Pekárkovou a rodiče 

16. 5. Ne 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

KO 08.30 za Boží požehnání a ochranu pro Marii, Ester a Láďu 

CH 15.00 na úmysl 

17. 5. Po – – – 

18. 5. Út KA 17.00 na úmysl dárce 

19. 5.  St KA 08.00 za uzdravení Mirky 

20. 5.  Čt KA 08.00 za † Pavla 

21. 5.  Pá KA 17.00 za † Táňu 

22. 5. So KA 17.00 za zdraví a Boží požehnání pro rodinu Stanislava Smataníka 

23. 5. Ne Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

KO 08.30 za † Vladimíra Plachtu 

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). 

Nadále při bohoslužbách platí mimořádná protiepidemická opatření. Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy 
alespoň 2 metry, s výjimkou členů jedné domácnosti.  

Po celou dobu bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku. Látkové rouš-
ky, šály či šátky nejsou považovány za dostatečnou ochranu. Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí 
vydezinfikovat ruce. 

Aktuálně platná omezení najdete na webu covid.gov.cz.  
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NOVINKY Z HOSPICE 

Milí spolufarníci, 

po tu dlouhou dobu, co jsme se nemohli 
vzájemně setkávat, se hospic posunul o řádný 
kus dále. Mnozí se nás na to ptáte, mnozí 
nám přispíváte, mnozí se modlíte nebo jinak 
pomáháte. 

Je to pro nás velký závazek a žene nás to dál 
v naší službě umírajícím. Když máme někdy 
pocit, že už nemůžeme dál, vzpomeneme si 
na to, kolik lidí nám věří a fandí nám, a hned 
můžeme s novou energií pokračovat. I proto 
Vás chceme touto cestou informovat, co je 
nového. 

Od ledna jsme zdravotnické zařízení a ofici-
álně poskytujeme službu domácí hospicové 
péče. Povedlo se nám částečně vybavit naše 
zázemí. Sice ještě chybí nábytek do sesterny a 
stará dobrá tiskárna občas vypovídá službu, 
ale už máme zázemí, kde si můžeme s hosty 
popovídat a uvařit jim kávu. Co je však důleži-
tější, podařilo se nám sehnat základní vybave-
ní, které velmi ulehčuje život našim nemoc-
ným a zároveň usnadňuje péči jejich rodinám. 
Ať už to jsou polohovací lůžka, antidekubitní 
matrace, WC křesla, oxygenátor, dávkovač na 
léky nebo „jen“ sprcha v lůžku. 

Otec biskup splnil svůj slib a daroval nám 
automobil, díky kterému můžeme bezstarost-
ně jezdit za svými pacienty. Druhý vůz nám 
daroval jiný dobrý člověk, který chce pokorně 
zůstat v utajení.  

Navázali jsme dobrou spolupráci s některý-
mi obvodními lékaři, dali o sobě vědět zá-
chranné službě, obešli jsme několik větších 
podnikatelů. Podařilo se nám proniknout do 
mediálního prostoru, ať už do regionálních 
televizí, rádia, novin aj. 

V této divné době jsme neměli možnost 
pořádat žádné besedy, přednášky nebo jinou 
osvětovou činnost, proto jsme se rozhodli 
využít tisk a v současné době nám vychází 

série článků s odpověďmi na nejpalčivější 
otázky kolem hospice ve dvou větších novi-
nách v regionu (články je možné si přečíst i na 
našem webu). 

To, co je pro nás ale nejzásadnější, je péče o 
naše umírající. Potřeba naší služby se ukázala 
velmi záhy a lidé se stále hlásí. Někdy je stačí 
vyslechnout, nasměrovat, poradit... Jindy je 
přijímáme do péče. Zvláště v dnešní době 
přibývá statečných, kteří o své milé pečují 
doma. 

Máme za sebou několik velmi pěkných do-
provázení. I díky Vám mohl pan Jan naposledy 
vydechnout v náručí své ženy, paní Naďa si 
stihla pochovat svoji pravnučku, slečna Vero-
nika se velmi nasmála se svojí sestrou, pan 
Jan mohl ještě den před smrtí uskutečnit osla-
vu s celou velkou rodinou i se sklenkou vína… 
A mohli bychom pokračovat dál. Viděli jsme 
odpuštění, usmíření, stmelení rodin, návraty 
k dávno zapomenutým křesťanským koře-
nům, krásná rozloučení... Za jménem každého 
našeho pacienta je příběh o životě vzácného 
člověka.  

Děkujeme Vám, že s Vaší podporou může-
me být součástí těchto příběhů a snad i tro-
chu pomoci, aby byly se šťastným koncem. 

S pozdravem 

Lucie Stránská a Marie Zahrádková 

 

Chtěli byste nás podpořit modlitbou za 
konkrétní pacienty?  

Nebo byste měli zájem nám pomoci při 
přípravě hospicových akcí? Chlebíčkem, dob-
rým koláčem, obsluhou během akce nebo 
dobrým nápadem… Budeme vděčni.  

Hlaste se na tel. č. 774 617 803 nebo na e-
mailové adrese hospic@hospic-semily.cz 

 

www.hospic-semily.cz 
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HLUBOKÉ SPOLEČENSKÉ ROZDĚLENÍ 

V postojích ke koronavirové pandemii lze 
v naší společnosti, a to obdobně jako mnohde 
v zahraničí, registrovat hluboké rozdělení, kdy 
se vůči ostatním vyhraňuje část občanů, jež 
obecně popírá ohrožení, odmítá protiepide-
mická opatření, vakcinaci apod. Tato situace 
však v širších souvislostech vyplývá nejen ze 
samotné pandemie, ale je obecným sympto-
mem hlubokého společenského rozdělení, jež 
se dnes projevuje v celé západní civilizaci. 
Jedním z vážných příznaků civilizační krize je 
skutečnost, že část společnosti podléhá hlu-
boké kolektivní depresi a frustraci, cítí se být 
stavěna na okraj veškerého dění, odstrkována 
od materiálních a požitkových benefitů spo-
třební společnosti, podléhá dojmu svého neú-
spěchu apod. Stává se pak ovšem snadným 
cílem účelových manipulací, populismu a poli-
tické demagogie.  

Typické ukázky takové situace jsme nedáv-
no mohli sledovat např. ve Spojených státech, 
ve Velké Británii především v souvislosti s tzv. 
brexitem, projevují se však i separatistické 
tendence v některých dnes dobře zavedených 
evropských státech (opět Velká Británie, Špa-
nělsko, Belgie atd.). Nelze pomlčet o tom, že 
intenzivní společenské rozdělení se uplatňuje 
a patrně dále prohlubuje i v našem státě, kde 
se setkáváme s faktem, který lze těžko pocho-
pit zdravým rozumem, že rozkladné tendence 
jsou systematicky a evidentně cíleně podpo-
rovány i z nejvyšších pozic ve státě, kam je 
náš občan z tradice zvyklý pohlížet spíše 
s úctou. Hodně nám to zatemňuje společen-
ské perspektivy, prioritně na nejbližší přibliž-
ně dvouleté období, kdy nás čekají letos na 
podzim parlamentní volby a na počátku roku 
2023 volby prezidentské, ale pochopitelně i 
z dlouhodobějšího výhledu.  

Hluboce rozdělující tendence se přirozeně 
projevují i v křesťanském prostředí a speciál-
ně dnes v katolické církvi, kde jde zejména o 

odpor části církevních kruhů a určitých skupin 
věřících k reformním snahám papeže Františ-
ka. Tyto reformy přitom nutno považovat za 
objektivně nezbytné z pohledu pozitivních 
perspektiv vnitřního církevního života i vnější-
ho působení na obecnou sekulární společ-
nost. Jsou však tak náročné, že zdaleka přesa-
hují časové možnosti jednoho pontifikátu. 
Kritickým bodem budoucího vývoje pak může 
být nástup příštího pontifikátu a s ním spoje-
ná papežská volba, kdy se musíme, a to i při 
uchování veškeré křesťanské naděje, obávat 
s přihlédnutím k mnohým negativním histo-
rickým zkušenostem možných církevních ště-
pení.  

Samozřejmě nechceme tvrdit, že právě zmí-
něné rozdělující tendence v sekulárním i cír-
kevním prostředí jsou jedinečně podmíněny 
aktuální koronavirovou pandemií, nebo že 
z ní dokonce přímo vyplývají. Nemůžeme však 
nevidět a nereflektovat, že s ní významně 
interagují a vytvářejí vazby. Proto bychom 
neměli ani toto téma opomíjet v uvažování o 
tom, co nám přinesla a v čem nás poučila 
přítomná koronavirová pandemie. Lze se dů-
vodně domnívat, že zvláště aktuální je to 
v církevním prostředí. Koronavirová pande-
mie má na jedné straně schopnost demasko-
vat svazující klerikalismus, tak často kritizova-
ný Františkem. Na druhé straně znepokojivě 
obnažuje otázku, zda právě ten nepředstavu-
je v křesťanských a církevních kruzích mnohdy 
výplň maskující jen vnitřní prázdnotu. Klerika-
lismus je dnes evidentně zdrojem vnitrocír-
kevního názorového štěpení a rovněž mj. od 
sebe navzájem ničivě separuje dva zmiňované 
módy křesťanského života. Velká otázka, kam 
bude směřovat naše duchovní orientace a 
jaká bude církevní situace a praxe v postkoro-
navirové době, nám naléhavě vystupuje nad 
obzor.  

Jan Bednář (Universum, 1/2021) 

mailto:hospic@hospic-semily.cz

