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následujícího čísla: 29. června 2021. Redakce a grafická úprava: M. Kraus. Imprimatur: R. D. J. Gajdošík. Jednotlivé příspěvky zasílejte na 
adresu hrivna@post.cz, a to nejpozději do dne uzávěrky dalšího čísla.  

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI – KVĚTEN 2021 

Sbírky 

2. 5. (na střechu kostela) 7 881,- 

9. 5. (na pronásledované křesťany) 2 500,- 

16. 5.  2 198,- 

23. 5. 3 140,- 

30. 5.  2 576,- 
 

Příjmy ostatní 

Dar farnosti 2 000,- 

Dar na opravu střechy kostela 1 000,- 

Výdaje 

Zálohy – elektřina (ČEZ) 5 185,- 

Zálohy – plyn (Innogy) 2 910,- 

Zálohy – voda (SČVK) 550,- 

Poplatky 198,- 

El. zabezpečení kostela (alarm) 5 566,- 

Daň z nemovitosti 5 401,- 

Údržba wi-fi na faře 5 908,- 

Pořízení paškálu 753,- 

Nákup květin 887,- 

Poutní slavnosti v Semilech 

Pátek 25. 6. 2021  

 od 18.00 hodin program pro děti, 21.30 ohňová show 

Sobota 26. 6. 2021 

 10.00 – 15.00 hodin hlavní program staročeské pouti 

 po celou dobu kolotoč, houpačky, jízdy na poníkovi, flašinetář, občerstvení, retro 

 fotografie a mnoho dalšího... 

Neděle 27. 6. 2021 

 od 9.30 hodin slavnostní poutní mše svatá ke cti sv. apoštolů Petra a Pavla, 

 patronů kostela a farnosti  

 hlavním celebrantem bude P. MUDr. Mgr. Martin Moravec O.Cr.  

 po mši svaté tradiční občerstvení a posezení u kostela 

 od 12.00 divadelní představení Jana Horáka Tučňáci na laguně  

AKTUÁLNÍ INFORMACE 

Informace o rekonstrukci střechy kostela 

Přislíbené dotace na první fázi výměny střešní krytiny na děkanském kostele, o které jsme při-

nesli informaci dříve, byly schváleny a při financování se s nimi dá počítat. S čím jsme ale nepo-

čítali, je výrazný růst cen materiálů, díky kterému bohužel v podstatě padla varianta realizovat 

krytinu v mědi. V jednání je nyní hliníkový plech, u něhož je cena nižší, a byla by tak alespoň 

možnost, že by se v letošním roce podařilo rekonstruovat celou jižní stranu (hlavní i boční loď).  

Modlete se za zdar celé akce a pokud budete chtít přispět jakoukoliv částkou, lze to uskutečnit 

v rámci sbírek (první neděle v měsíci), nebo po osobní domluvě s panem děkanem. Pán Bůh 

zaplať!  

  

 

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 4      20. června 2021 

Pořad bohoslužeb ve farnosti ve dnech 21. 6. – 4. 7. 2021 

21. 6. Po Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 

22. 6.  Út  KA 17.00 za † Ivana a rodiče Irenu a Klementa Smataníkovy 

23. 6. St KA 08.00 za † Petra Baleje 

24. 6.  Čt Slavnost NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE 

KO 17.00 za † P. Jozefa Porubčana 

25. 6. Pá KO 14.00 zádušní mše sv. a rozloučení s Marcelou Lukešovou 

26. 6. So KA 08.30 za ochranu a požehnání pro celou rodinu Čermákovu 

27. 6. Ne (13. neděle v mezidobí) POUTNÍ SLAVNOST 

KO 09.30 za † Jozefa Kadlece a za zdraví a Boží požehnání pro rodinu Ladi-
slava Balušíka 

28. 6. Po – – – 

29. 6. Út Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 

KO 17.00 za †† Cecilii a Jana Novotné a za †† rodiče Pajunkovy 

30. 6.  St KA 08.00 za farníky 

1. 7.  Čt KA 08.00 na poděkování za 70 let života Emilie Hričové 

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

3. 7. So Svátek sv. Tomáše, apoštola 

KA 18.00 za farníky 

4. 7. Ne 14. neděle v mezidobí sbírka na opravu střechy kostela 

KO 08.30 za † Zdeňka Stehlíka, rodiče a sourozence 

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). 

Aktuálně platná protiepidemická omezení najdete na webu covid.gov.cz. Po celou dobu bohoslužby platí povinnost 
mít nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku.  
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BÍDA CÍRKVE 

Narodil jsem se a vyrůstal ve velmi zdravém 
církevním prostředí. Moje farnost byla jed-
notná, otevřená a apoštolská. Nikdy jsem 
neslyšel žádnou zničující kritiku, ani jsem ne-
viděl nic skandálního. Lidé samozřejmě nebyli 
dokonalí, jako nejsou nikde. Stejně i duchov-
ní, které jsem poznal během studia na medicí-
ně, byli znamenití. Znal jsem jejich slabé 
stránky, ale všechny spojovalo přání přiložit 
ruku k dílu a pracovat na společném projektu 
jménem církev a Boží království. 

Když jsem pak ale pobýval v kněžském semi-
náři, došlo mi, že moje představa o církvi byla 
moc pěkná, ale příliš naivní. Je to, jako když 
pomalu rosteme a jednoho dne nám dojde, 
že naši rodiče nejsou dokonalí.  „V církvi po-
tkáš mnoho dobrého i špatného a budeš 
muset bojovat, abys to dokázal vymýtit,“ řekl 
mi jeden můj doprovázející kněz. 

Víra se nestává dospělou, dokud nenarazí 
na nepřístojnosti v církvi. Jak mezi hodnostáři, 
tak mezi obyčejnými lidmi. Jeden z kněží dal 
na dveře ceduli, na níž bylo psáno: „Nejsme 
tu proto, že jsme dobří, nýbrž proto, že jimi 

chceme být.“ 

Každá víra potřebuje zkoušky, protože láska 
se neutužuje v případě, že není třeba za ni 
bojovat nebo trpět. Pouze tehdy, když trpíme 
pro něco nebo někoho, koho máme rádi, a 
přesto zůstaneme věrní a láska bude stále 
na prvním místě, získáme pevnost, kterou 
jsme předtím neměli. Setkání s nepravostmi 
církve a vlastní rozhodnutí z pozice lásky zů-
stat věrný a bojovat proti nim zevnitř nabízí 
jedinečnou možnost, aby se víra mohla posi-
lovat a stávat dospělejší. Naprosto souhlasím 
s výrokem, že „prvním krokem k reformě 
církve je zůstat její součástí“. 

Církev je tvořená lidskými bytostmi, které 
usilují o ideál, jenž se splétá z každodennosti; 
mezi světlem a stínem, jistotami a pochyba-
mi. Snažíme se uspět, ale nevyhneme se pá-
dům, chybám, klopýtnutím a couvnutím. Cír-
kev je jako jakákoli rodina, báječná, ale i plná 
chyb. 

 

Podle knihy A. Reyese Píase: Já, Bůh a Fidel / Knězem 
na komunistické Kubě 

CHYBUJÍCÍ PETR – ZÁKLAD CÍRKVE 

O apoštolu Petrovi Ježíš řekl: „Ty jsi Petr – 
Skála a na té skále zbuduji svou církev a pe-
kelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám 
klíče království nebeského…“ (Mt 16,18-19). 
Ježíš ustanovil Petra za svého představitele, a 
tím i za svého nástupce, za garanta růstu, 
jednoty a přežití církve. Petrova služba – pa-
pežství – je potřebná proto, aby se křesťan-
ská víra zachovala a přežila. Petrův úkol jako 
služebníka církve spočívá v tom, aby v lásce a 
pokoře byla zachována víra a jednota. A aby 
se evangelium šířilo do celého světa. 

Petrovo pověření a poslání nesouviselo jen 
s počátkem církve. Prostřednictvím tohoto 
úřadu papež vede církev až do druhého pří-

chodu Ježíše Krista na konci časů. Papež církvi 
slouží a udržuje její jednotu, veden Duchem 
Svatým a Ježíšem Kristem. Katolická církev – 
přes všechna pronásledování, všechny boje, 
vnitřní i vnější problémy a různé skandály – 
vytrvala ve věrnosti Ježíšovým příkazům už 
dva tisíce let. Ježíš řekl, že pokud církev bude 
stát na skále – Petrovi, tak navzdory všem 
útokům říše smrti církev zvítězí. Bude nepora-
zitelná. 

Když Ježíš umíral na kříži, věděl velmi dob-
ře, že církev, společenství prvních křesťanů, 
není dokonalá. A není na tom nic divného, 
vždyť církev se skládá ze svých členů, z jed-
notlivých křesťanů. Z jednoho úhlu pohledu je 

3 

 
církev božská, protože je založena na Ježíši, a 
z jiného zase hříšná. Tento konflikt se odehrá-
vá uvnitř každého z nás. Je třeba si neustále 
připomínat, že církev je založena na Petrovi, 
tom Petrovi, který Ježíše v den, kdy ho soudili, 
zapřel, který při ukřižování chyběl a který Ma-
rii Magdaléně, ohlašující, že se setkala se 
vzkříšeným Ježíšem, nevěřil. A přece po tom 
všem Ježíš Petrovi neřekl: „Nezachoval ses 
tak, jak jsem čekal, a proto tě už nechci, už 

nejsi hoden být kamenem, na kterém chci 
založit svou církev!“ Ne, naopak, třikrát se ho 
ptá: „Miluješ mě?“ (Jan 21). 

Kristova církev objímá celý svět, je pevně 
zakotvená a nepřemožitelná. Dva tisíce let 
prochází dějinami a šíří se po celém světě. 
Úřad, který Ježíš svěřil Petrovi, byl mimořád-
ně významný a má trvat až do konce časů. 

Podle knihy U. a B. Ekmanových: Velký objev 

LISTY APOŠTOLA PAVLA 

Svatý Pavel se narodil v Tarsu pravděpodob-
ně kolem roku 10 po Kr. Po svém obrácení na 
cestě do Damašku se stal jedním z nejpřed-
nějších misionářů, nejdříve mezi židy, později 
mezi pohany. Jeho listy jsou základním zdro-
jem informací o životě prvotní církve a přes 
staletí měly silný vliv na církevní myšlení. Pav-
lovy listy jsou v mnohém aplikací evangelia na 
běžný život. Církev i dnes, tak jako tenkrát, 
potřebuje apoštoly ochotné obětovat se, 
svědky  a mučedníky, jako byl svatý Pavel. 

„Za evangelium se nestydím. Jím se přece 
projevuje Boží moc a přináší záchranu každé-
mu, kdo věří…“ (Řím 1,16).  

Evangelium není pouhou naukou, moudros-
tí, a už vůbec ne ideologií. I když je mnoha 
lidem vzdálené a ve srovnání s důmyslně po-
dávanou lidskou moudrostí se zdá být až příliš 
jednoduché.  

Po záchraně ovšem touží mnoho lidí. Zá-
chrana před neštěstími, neúspěchy, zlobou či 
zlomyslností bližních je žádána mnohými. A 
pokud by „nic nestála“, byla by ještě žádaněj-
ší. Potíž je v tom, že člověku je nejmilejší hle-
dat záchranu na tomto světě a pro tento ži-
vot. Vše ostatní se mnohým jeví jako zbyteč-
né. Záchrana, kterou přináší evangelium, 
ovšem není záchranou od všech nepříjemnos-
tí. Je to sice záchrana od zla, ale především od 
zla, které se zmocňuje lidského srdce. Takové 

zlo může život člověka znehodnocovat, ničit i 
zničit nejen v životě na zemi, ale v celé věč-
nosti. Aby člověk po takovéto záchraně sáhl, 
potřebuje vědět o své osobní nouzi, kterou 
působí zlo.  

Evangelium ukazuje, že Bůh zná slabost člo-
věka, že nad ní nemhouří oko, ale že ji léčí 
odpuštěním, pozvednutím z marastu hříchu, 
darem Ducha, tedy tím, co v křesťanství nazý-
váme vykoupením. A tato záchrana, jak tvrdí 
apoštol, není nabídnuta jen vyvolenému ná-
rodu, ale i pohanům. Jinak řečeno – všem.   

Boží moc ale neslouží k podrobení druhých, 
k upevnění vlády nad ostatními lidmi ani 
k upoutání pozornosti nějakou senzací. Boží 
moc, vycházející z Ježíšova evangelia, je pře-
devším mocí, která člověka osvobozuje od zla 
v jeho nitru. Je to moc, která odpouští a vede 
k proměně života.  

Evangelium si ale nestačí jen pamatovat. 
Musí být přijato do srdce člověka a stávat se 
součástí jeho života. Život z Božího slova není 
nějakou jednou formou křesťanského života, 
ale je jeho formou základní.  

„Když jsme k vám přinesli evangelium, ne-
byla to pouhá slova, naopak: bylo to prováze-
no projevy moci a činností Ducha svaté-
ho“  1 Sol 1,5).  

 

Podle knihy Apoštol Pavel s Alešem Opatrným  


