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Avízo – náboženství 2017/18 

Drazí rodičové dítek školou povinných, 

mým přáním jest, by se příští rok opět 

učilo náboženství, leč rád bych, aby to 

bylo ve středu či ve čtvrtek, nikolivěk pak 

v pátek v hodinách odpoledních, kdy již 

mnozí spěchají jiným než školním smě-

rem a dítka často již během týdenním 

unavená pozornosti ztrácejí, některá aniž 

ji hledají. Nejméně ve sledu časovém se 

tak zdá býti náboženství opravdu krouž-

kem posledním, čehož si opravdu neza-

sluhuje. 

Zvažte tak možnost změny, kteráž ku 

prospěchu duší dítek vašich zamýšlena 

jest. Případným vašim podnětům a připo-

mínkám jsem otevřen, bychom pak 

v konci prázdnin stran dne výuky nábo-

ženství konsensu dojíti mohli. 

P. Marek 

Poutní Slavnost sv. Petra  

a Pavla v Kostelním Hlavně 

O Slavnosti sv. Petra a Pavla, ve čtvr-

tek 29.6.2017, bude poutní mše svatá 

v Kostelním Hlavně v kostele sv. Petra 

v okovech a to o hodině 18. Neváhejte a 

přijďte oslavit knížete apoštolského a 

prvního mezi apoštoly, sv. Petra. 

Agapé na faře i o prázdninách 

V rámci pravidelných agapé, první 

červencovou neděli 2.7., pod taktovkou 

pana Dr. Iva Haráka bude beseda s Jaro-

slavem Achabem Heidlerem na téma: 

Židovské tradice v Čechách v zrcadle 

židovských hřbitovů.  

Další prázdninové agapé bude v neděli 

o svátku Proměnění Páně 6.8.2017. 

Přijďte pobejt!     P. Marek 

Bohoslužby v červenci a na začátku srpna 2017  

ve farnosti Benátecké 

Vzhledem k mým studijním povinnostem budu celý červenec mimo farnost a tak 

s pochopením, prosím, přijměte nutné omezení bohoslužeb, které po dobu mé nepřítom-

nosti budou zajišťovat kněží staroboleslavští v čele s Jeho milostí, paterem Liborem 

Bulínem, proboštem staroboleslavským. 

Od 3.7. do 10.8. budou mše svaté pouze v Benátkách n.J. a to dle 
následovného pořádku: 

Neděle 9.7. a 30.7. v 10:30 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

Neděle 16.7. a 23.7. v 10:30 hod. v kostele sv. Máří Magdalény  
(23.7. bude poutní mše svatá kostela sv. Máří Magdalény, proto neplatí obvyklé 

střídání horní-dolní!) 

Čtvrtek 3.8. v 9 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

Neděle 6.8. v 10 hod. v kostele sv. Máří Magdalény – s následným malým 

agapé na faře 

  

 

12. neděle v mezidobí č. 4/2017    25. června 2017 

NOVINY FARNÍ RODINY 

Občasník římskokatolické farnosti Benátky nad Jizerou 

Prázdniny, čas spočinutí 

S koncem školního roku se mnozí cítí unaveni a nejen děti toužebně vyhlížejí 

prázdniny, čas, kdy opustíme některé povinnosti, změníme místo a obvyklé činnosti, 

zvolníme tempo, odpočineme si, ale také se pokusíme dohnat, na co jsme neměli 

přes rok čas. Prázdniny však nejsou „prázdno“, ale omezený čas, který rychle uteče, 

čas který je proto třeba dobře naplánovat. Pro nás křesťany je to příležitost dohnat 

manka v oblasti modlitby a křesťanské formace (studium, četba, rozjímání). Dříve, 

než se rozeběhnete do všech světových stran, zkuste si položit několik otázek: Má v 

mém prázdninovém programu pevné místo nedělní mše svatá? Plánuji prostor a čas 

na ztišení se před Pánem v tichu osobní modlitby? Vezmu si s sebou dobrou 

(křesťanskou) knihu? Je parta/společnost se kterou chci trávit prázdniny křesťanská, 

aby mi byla povzbuzením ve víře? Místa, která chci navštívit, jsou „jenom“ paměti-

hodnosti a zajímavosti, nebo také místa posvátná a poutní? Nejsou akce, kterých se 

chci zúčastnit urážkou Boha, jsou slučitelné s křesťanskou morálkou? Necestuji do 

míst, kde nebudu mít možnost účasti na mši svaté, nepodporuji státy, které pronásle-

dují křesťany? 

Prázdniny nejsou volnem od Boha, ale časem k přiblížení se Ježíši Kristu, 

v němž je naše útěcha, spočinutí a spása. 

«Když jsem Pána požádal, aby mi ukázal, jak lépe uspořádat svůj život, abych 
měl dostatek času před jeho eucharistickou Tváří, odvětil mi: 

Kde plýtváš časem? Jaké věci kladeš před přicházení ke mně ve svátosti mé lás-
ky? Spoléháš na mou milost, aby umožnila to, co ty sám a ze sebe nemůžeš vykonat?  

Připravuj pečlivěji každý den a uvidíš, že bude plynout pokojněji a nalezneš víc 

volného času pro setrvávání před mou eucharistickou Tváří. To, co od tebe žádám, 
není náročné ani nad tvé síly. […] Nic nemůže nahradit důvěrnou zkušenost mého 

eucharistického přátelství – a tuto zkušenost nabízím tobě i všem, kdo hledají mou 

eucharistickou Tvář a kdo obětují svůj čas mému eucharistickému Srdci. 

Ztráta víry, jež postihla tolik duší, není slučitelná s životem adorace. Duše se 

nepřestávají klanět, protože ztratily víru. Naopak, ztrácejí víru, protože se mi 
přestaly klanět.»* 

V měsíci Nejsvětějšího Srdce Ježíšova vám i vašim rodinám do času prázdnin a 

dovolených žehnám a na přímluvu Panny Marie modlitbou vás provázím. 

*Benediktin, In sinu Jesu – V tichu před Pánem, Hesperion 2017, s. 90. 

P. Marek 
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Dobrá kniha 

V těchto dnech vyšla v nakladatelství 

Hesperion kniha Benediktina (anonym, 

současný kněz benediktin) In sinu Jesu – 

v tichu před Pánem. Kniha tato (v úvod-

níku citovaná) je zapsanými slovy Pána 

Ježíše k tomuto knězi v tichu klanění 

(adoraci) před Ježíšem eucharistickým. 

Kniha In sinu Jesu – v překladu na prsou 

Ježíšových (srov. Jan 

13.23) je výkřikem touhy 

Ježíše po lidských srdcích 

skrze přicházení a klanění 

v Nejsvětější svátosti a 

může se nám stát povzbu-

zením a průvodcem v na-

šem přicházení a znovuob-

jevování adorace (klanění 

se) Ježíše Krista přítomné-

ho v Nejsvětější svátosti se 

svým božstvím i lidstvím. 

Roku 2007 začali upro-

střed ticha adorace k srdci 

jednoho kněze promlouvat 

Pán Ježíš a Panna Maria. Z těchto slov se 

zrodila kniha In Sinu Jesu, jejíž stránky 

promlouvají přímo doprostřed potřeb 

člověka naší doby a pomáhají mu pro-

hloubit vztah k Pánu. 

Na pozadí základního tématu, jímž je 

klanění se eucharistickému Kristu a při-

nášení náhrady za ty, kdo se neklanějí, se 

zde otvírají se mnohá další základní té-

mata duchovního života: modlitba v růz-

ných svých rozměrech; význam odevzdá-

ní se Boží prozřetelnosti; nezbytnost 

ticha; potřeba svátostí a posvátné litur-

gie; tajemství nejsvětější oběti mše svaté; 

podstata kněžství a klíč 

k jeho apoštolské plodnosti; 

role Panny Marie a svatých 

v našich životech; zkuše-

nost hříchu a vlastní slabos-

ti na cestě dorůstání v Kris-

ta; touha po nebi a vytouže-

ná obnova Katolické církve 

na zemi. Tato kniha, jejíž 

učení je pevně opřeno 

o Písmo i apoštolskou Tra-

dici, vyšla s církevním 

schválením původně v Ir-

sku (2016) a stala se zdro-

jem obnovy vnitřního živo-

ta řady kněží, řeholníků i laiků. 

Cena knihy 290 Kč. Pro zájemce bude 

dostupná již v tomto týdnu i na faře za 

peníz nižší☺. Neváhejte, tato kniha mů-

že být vaším prázdninovým průvodcem. 

První svaté přijímání 

Bylo mi radostí doprovázet děti naší far-

nosti, které se připravovaly na první sva-

té přijímání. Nakonec jich o slavnosti 

Těla a Krve Páně poprvé ke stolu Páně 

přistoupilo pět: Magdaléna Botošová, 

František Hošek, Václav Plavjanik, Lucie 

Plavjaniková a Antonín Studeník. Tento 

krok není jen jedním z vrcholů křesťan-

ského života, ale prohloubením a začát-

kem dalšího hlubšího a intimnějšího ži-

vota s Ježíšem Kristem skrze svátosti. 

Provázejte naše prvokomunikanty svou 

modlitbou a příkladným svátostným ži-

votem: častou svatou zpovědí a hodným 

přijímáním svaté eucharistie. Doufám, že 

ještě na podzim budou následovat další 

děti..        P. Marek 
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Jak se modlit za uzdravení  

(1. část) 

Takto nazval jeden ze svých letošních 

seminářů v České Republice o. Elias 

Vella, františkán, exorcista a známý ka-

zatel z Malty. (www.eliasvella.cz) 

Musí být ten/ta, kdo se modlí za uzdra-

vení druhých sám/sama plně zdravý/

zdravá? Musí mít, jako předpoklad tako-

vé modlitby, dar uzdravování, jak jej 

mezi dary Ducha Svatého vyjmenovává 

sv. Pavel v Listu Korintským? Na obě 

otázky je stejná odpověď: „Ne“. 

Každý z nás prochází svým vlastním 

procesem uzdravení. Kdybychom čekali, 

až budeme plně uzdraveni, kdo by se 

modlil za druhé? Bylo by to jako říci, že 

věřící mohou vést pouze ti, kdo jsou sva-

tí. Ale zde na zemi nikdo není a nebude 

úplně svatý. I ti největší světci byli zde 

na zemi „na cestě ke svatosti“. Na této 

cestě máme být všichni. 

Dar uzdravování je jedním z projevů 

Boží moci – dle jedné z možných katego-

rizací Darů Ducha Sv. uvedených v Listu 

Korintským. Bůh ale moc (dar uzdravo-

vání) projevuje vždy s láskou. Potřebuje-

me moc, abychom mohli projevit lásku? 

Nepotřebujeme. Tedy za uzdravení dru-

hých se může přimlouvat každý. Každý, 

kdo chce tímto způsobem projevit lásku. 

Dar uzdravování tedy pro modlitbu za 

uzdravení není nutný předpoklad. Navíc 

takový dar nepůsobí „automaticky“. Ti, 

kdo jej „mají“, vědí, že oni se pouze při-

mlouvají a stávají se případným nástro-

jem, skrze který Bůh projevuje svůj dotek 

těm potřebným, kterým chce. 

Boží uzdravení může nastat okamžitě, 

tomu říkáme zázrak a zázraky se stále 

ještě dějí. Nebo k uzdravení dojde po-

zvolna a postupně, takovýto průběh bývá 

nejčastější. A samozřejmě Bůh může 

využít i kombinaci našeho lidského sna-

žení se o uzdravení, tedy návštěvu lékařů 

a řízení se jejich pokyny, spolu s poskyt-

nutím Své Milosti. 

Uzdraví Bůh vždy? Někteří, kdo se 

službě uzdravování věnují, říkají, že Bůh 

uzdravuje vždy, ne však vždy přesně pod-

le našich představ. Tedy místo uzdravení, 

o které prosíme, může uzdravit něco jiné-

ho, co je v Božích očích důležitější pro 

spásu daného člověka. Nebo neuzdraví 

úplně, ale danému člověku v dané záleži-

tosti uleví – více či méně. Nebo dá sílu 

dané utrpení nést. 

Navíc, přestože je Bůh všemohoucí, a 

tedy může uzdravit vždy a vše, existují i 

určité překážky, které mohou Božímu 

uzdravení bránit. Jaké? O tom někdy příš-

tě. 

Do té doby, a pokud vás k tomu Duch 

Svatý volá – tedy máte touhu se takto 

modlit, se s důvěrou modlete za uzdrave-

ní své i těch, na kterých vám záleží. 

Elias Vella, Jak se modlit za uzdravení, 

Želiv, červen 2017. 

Oprava varhan v kostele  

Nanebevzetí Panny Marie 

Během července proběhne v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie ve Starých 

Benátkách již delší dobu plánovaná údrž-

ba a oprava varhan. Bude vyčištěn celý 

nástroj včetně vyjmutí a revize píšťal a 

jejich následného ladění, provedena bude 

revize a přetěsnění vzduchové soustavy a 

motoru, a konzervace proti červotoči. 

Opravu provede pan Turchich z Horo-

měřic. Plánovaná celková cena za opravu 

je 29.000 Kč. 

Věřím, že provedenou údržbu oceníme 

–krom našich varhaníků– i my všichni již 

o letošní pouti Nanebevzetí Panny Marie, 

a že dobře hrající nástroj bude drahně let 

doprovázet náš zpěv k větší cti a slávě 

Boží a Matky Boží, Panny Marie. 

P. Marek 


