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Pravidelné bohoslužby 

ve farnosti Benátky nad Jizerou 

Ne 

8:30 Předměřice (2. a 4. neděli v měsíci) 

10:00 Benátky n. J. 

(1., 3., 5. neděli v měsíci: farní kostel sv. Máří Magdalény 

2. a 4. neděli v měsíci: kostel Nanebevzetí Panny Marie) 

15:00 Zdětín (2.,3.,4.,5. neděli v měsíci) 

St 18:00 Benátky n. J., farní kostel 

Čt 

9:00 Benátky n. J., kostel Nanebevzetí Panny Marie 

14:30 Domov u Anežky (Benátky n. J.) 

jednou za tři týdny (9.11. a dále) 

Pá 18:00 Benátky n. J., farní kostel 

So 15:00 Kostelní Hlavno jednou za dva týdny (18.11. a dále) 

Redakční uzávěrka příštího čísla je již 20. 11. 2017. Neváhejte a pište! Nejlepší texty 

odměníme zveřejněním a autorským výtiskem zdarma.        Redakce 

Pozvání 

V neděli 5. 11.od 11.15 se na faře koná 

beseda se spisovatelkou (členkou Obce 

spisovatelů) paní Františkou Vrbenskou. 

Srdečně zve Dr. Ivo Harák 

V sobotu, dne 2. 12. 2017 od 16 hodin 

pořádám na benátecké faře odloženou 

oslavu u příležitosti svých 60. narozenin. 

Těším se na každého, kdo si bude chtít si 

se mnou připít a prohodit pár slov.  

Milan Vašek 

Od pondělí 30.10. se vracíme k obvyklému pořádku bohoslužeb stran časů 

i míst. Mše svaté se tak vracejí do kostelů. 

Jen předem upozorňuji, že v týdnu od 13. do 17.11. budu na exerciciích (mimo 

farnost) a tak bohoslužby ve všední dny nebudou. 

Poděkování 

Carissimi, chci vám všem touto cestou 

poděkovat za vaši velkorysost k naší 

farnosti. Průměrná týdenní sbírka činí 

2.050 Kč. O to víc mě potěšilo, když se 

minulý týden vybralo na misie 3.184 Kč. 

Děkuji i za vaše příspěvky na opravu 

varhan v kostele Narození Panny Marie. 

Vybráno bylo 4.700 Kč. Další vaše drob-

né dary k dnešnímu dni činí přes 7.500 

Kč. Pán Bůh zaplať.    P. Marek 

  

 

NOVINY FARNÍ RODINY 

Občasník římskokatolické farnosti Benátky nad Jizerou 

Posvícení 2017    č. 7/2017      29. října 2017 

Revoluce 

Oslavili jsme státní svátek vzniku dnes již neexistující republiky, a chystáme se sla-

vit slavnost Všech svatých, kterému předchází zpohanštělý předvečer Halloween, jehož 

název vznikl zkrácením anglického „All Hallows' Evening“, tedy „Předvečer Všech 

svatých“. Hned další den se budeme modlit za všechny věrné zemřelé a do týdne si při-

pomeneme sto let od bolševické revoluce, která byla začátkem nejkrvavějších pronásle-

dování křesťanů všech dob. 

Je to jako na rychlé horské dráze. Obraz za obrazem, událost za událostí. A co my, 

křesťané, jak se popasujeme s tolika různými událostmi? 

Ten, kdo začíná každé ráno modlitbou a poděkováním za dar života a za čas, který 

dostává ke konání dobra, ten, kdo stojí každý večer před Hospodinem, zpytuje svědomí 

a prosí o odpuštění hříchů s touhou napravit se, tomu nebude chybět světlo 

k rozlišování. Zdá-li se vám pak, že Bůh nemluví, neodpovídá na vaše volání, nenechte 

se mýlit. To, co zní v našem nitru jako svědomí, je hlas Boží v nás a k nám. Je třeba mu 

naslouchat a brát ho vážně. Jinými slovy: poznávám-li, že mé chování je nesprávné, 

nebudu ho omlouvat, ale budu se snažit poznat dobře přikázání boží (vůli boží pro můj 

šťastný život), abych podle nich mohl usměrnit svůj život. 

Věci časné pomíjejí (za posledních sto let státní útvar, ve kterém žijeme, změnil ná-

zev alespoň sedmkrát…). Naším cílem je uprostřed proměn tohoto času dosáhnout slávy 

věčné: spějeme ke slavnosti Všech svatých, která má být i naší slavností a to bez ohledu 

na keltské (Halloweenské) pověry prostupování světa mrtvých do světa živých. Na cestě 

do radosti věčné budeme muset projít smrtí, která může být sama očištěním (budeme-li 

mučedníky) nebo bude branou k očištění touhou lásky (do očistce). 

A tak bez ohledu na revoluce, které ve své zuřivosti mohou být urychlovačem 

k dosažení nebe, buďme v modlitbě vytrvalí (srov. Kol 4.2). Modleme se za duše 

v očistci, protože naše modlitby potřebují, aby mohly rychleji dosáhnout nebe a z něj 

nám pomáhat. Tyto dny, ať nám jsou připomínkou a hlubším prožíváním společenství 

svatých, s Pannou Marií a svatým Josefem, ale i se všemi křesťany: živými i mrtvými. 

To vám ze srdce přeji a k tomu vám žehnám. 

P. Marek 

POZNAMENEJTE SI: POUTĚ / MŠE 

Středa 1. 11. – Slavnost Všech svatých, poutní mše svatá v 18 hod. ve Zdětíně. 

Sobota 4. 11. – „Hubertská mše“ ve farním kostele sv. Máří Magdalény ve 14 hod. 

Sobota 11. 11. – svátek sv. Martina, poutní mše svatá v Dražicích v 10 hod. 
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Zdětín – kostel Všech svatých 

Obec Zdětín se nachází asi 2 km od 

Benátek nad Jizerou. První zmínky o ní 

pocházejí z roku 1189, kdy byla v majet-

ku Johanitů. V dobách husitských válek 

panství držel Václav Myška z Hrádku. 

(Tento muž doprovázel Jana Husa do 

Kostnice). Císař Zikmund zastavil Zdětín 

Janovi z Kunvaldu a na Dražicích a jistá 

spojitost z Dražicemi existuje i dnes. 

Kostel se nachází v centru obce. Býval 

kostelem farním, dnes je filiální, přísluš-

ný k benátecké farnosti. Současná stavba 

pochází ze 14. století, ale kostel na stej-

ném místě byl připomínán jako farní už 

roku 1260. 

Je orientovaný a skládá se z lodi a vě-

že. Loď má tvar obdélníka o rozměrech 

asi 8,5 m x 7 m. Presbytář je tvořen pěti 

stranami osmiúhelníku o délce 2,15 m. 

Jeho délka šířka je 8 a 4,5 m. Vnitřek 

presbyteria je křížově a paprsčitě zakle-

nutý. 

Věž stojí na západní straně. Má podo-

bu komolého jehlanu s oválným oknem 

v prvním patře. Ostatní okna jsou široká, 

segmentově zaklenutá. Ve druhém patře 

věže jsou kostelní hodiny. V roce 1905 

měl kostel ještě dva zvony o téměř me-

trovém průměru. Dříve údajně bývaly 

čtyři. 

Ovšem nejzajímavější jsou konzole, 

nacházející se v kněžišti, respektive je-

jich výzdoba. Pohledu návštěvníka koste-

la jsou zakryty vítězným obloukem. 

Výzdoba je tvořena plastikami hlav. 

Jedna z nich je ženská, ostatní připomí-

nají jakési „divé“ muže. 

Stavba kostela zřejmě souvisí s budo-

váním nedalekého hradu v Dražicích. Na 

hradě pracovali řemeslníci z hutě mistra 

Viléma z Avignonu, které si stavebník 

hradu přivezl ze svého pobytu na papež-

ském dvoře. 

Podobná hlava jako ve Zdětíně se na-

chází v roudnickém klášteře, na kterém 

také pracovala stejná huť. Hlavy připo-

mínají tváře „démonů“ ze středověkých 

bestiářů. Jedna z hlav se však podobá 

„zelenému muži“, o kterém se zmiňují 

pánové Vokolek a Cílek. Z obličeje a úst 

tomuto obličeji vyrůstají stylizované lis-

ty. Snad souvisí nějak s keltskou a druid-

skou symbolikou, protože zelené muže 

nacházíme především v kostelích Anglie 

a Irska. Jedná se o náhodné přenesení 

motivu z „cizího“ prostředí, nebo se zde 

skrývá nějaký skrytý význam? 

V kostele také najdeme fragmenty 

nástěnných maleb. Pocházejí stejně jako 

výzdoba konzolí z doby kolem roku 

1380. Na jižní stěně bychom měli najít 

šest výjevů ze života Ježíše Krista: napří-

klad „Kristus přijímá hříšnici“  

(Napomínání Máří z Magdaly), 

“Vzkříšení Lazara“ nebo “Skutky milosr-

denství“. Na klenbě jsou ve čtyřech kru-

zích zobrazeny postavy evangelistů, ovi-

nuté větvovím červené barvy. 

Kostel skrývá možná nějaké tajemství, 

ale je především vhodným místem pro 

návštěvu odpolední nedělní mše svaté  

Zpracoval Tomáš Kroc 
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SMRT – SOUD – PEKLO – NEBE  

Manželský pár se rozhodne na chvíli 

uniknout tuhé zimě a strávit týden na jihu 

u moře. Z pracovních důvodů se stane, že 

manželka může odletět až o den později. 

Manžel odletí podle plánu, po příjezdu se 

ubytuje v hotelovém pokoji, vytáhne svůj 

laptop a ihned posílá mail své ženě. 

Přihodí se ale hloupá chyba: při zadá-

vaní E-mailové adresy vynechá jedno 

písmeno a mail se tak dostane jedné vdo-

vě, která právě uložila svého muže do 

hrobu. Vdova si právě pročítá svoji poš-

tu, zda jí nepřišla nějaká soustrastná 

vyjádření od přátel a známých...  

Ve chvíli, kdy její syn vstoupí do poko-

je, žena leží v bezvědomí na zemi. Zrak 

mu padne na monitor počítače, kde stojí: 

Komu: Mé opuštěné ženě 

Od: Tvého muže, který odešel dříve 

Věc: Dorazil jsem 

Nejdražší, právě jsem v pořádku dora-

zil. Už jsem se tu celkem zabydlel a vi-

dím, že je vše připravené na Tvůj zítřejší 

příchod. Přeji Ti šťastnou cestu a čekám 

na Tebe. Miluji Tě, tvůj manžel. 

P.S. Tady dole je po čertech horko!!! 

 

Zprávy z Trnkovy zahrady 

Na zahradě v sobotu 7. 10. proběhlo 

tzv. Podzimní hodování. Po usilovných 

modlitbách a prokázané víře se "nebe 

slitovalo" a vysvitlo sluníčko, aby se děti 

i dospělí mohli věnovat muzicírování, 

moštování, vyrábění různých pěkných 

věciček a také ochutnávání všelijakých 

dobrot... 

Díky revitalizaci zámeckého parku, 

máme na zahradě nově poražený akátový 

kmen, který děti dokážou řádně využít ke 

svým hrám. 

Děti a lektorky z lesního klubu překva-

pila nečekaná návštěva – do zahrady 

vběhla uštvaná srnka, v patách se štva-

vým psem... Lektorkám se podařilo oba 

ze zahrady "vyprovodit". 

Spolek Mondík hledá možnosti, jak 

vytvořit zázemí pro odpočinek dětí na 

zahradě – pod střechou a v teple pro 

chladnější dny. Zatím se uvažuje o úpra-

vě kontejneru. 

Děti s lektory zasadily první strom – 

ořech. 

Čtvrteční náboženství 

S dětmi z prvního stupně jsme se v 

posledních hodinách věnovali bibli a bib-

lickým příběhům. Vyprávěli jsme si, jak 

bible vznikala, že nejde jen o jednu kni-

hu, ale o celou "knihovnu", kdo je auto-

rem a co jsou to svitky... Přiblížili jsme si 

příběh o stvoření světa, o prvním hříchu 

aneb jak to bylo s tím "jablkem"... vyprá-

věli jsme si o Kainovi a Ábelovi. Společ-

ně jsme se modlili, řešili jsme rébusy a 

hledali a skládali růžencová tajemství. 

Na dušičky děti navštíví hřbitov. 

V prosinci plánujeme přespání na faře 

(z pá 8. na so 9. 12.) spojené s ranními 

roráty v kostele Narození Panny Marie.  

Po čtvrtečním náboženství s dětmi, 

které budou mít zájem, budeme secvičo-

vat roráty. 

Jiřina Botošová 

Spolek Mondík ve spolupráci s farností 

srdečně zve na 

SVATOMARTINSKOU SLAVNOST 

v neděli 12. 11. 2017 od 16 hodin, 

která se uskuteční v Benátkách nad Jize-

rou (sraz u vodárenské věže na konci 

ulice Dražická). 

Svatý Martin nás v průvodu zavede do 

dražického kostela zasvěceného právě 

tomuto světci. 

Zazpíváme, připomeneme si život svaté-

ho Martina a děti jistě najdou svatomar-

tinský poklad. Pro všechny pak bude 

připraveno občerstvení a nebude chybět 

svatomartinské víno… 

Po setmění se využijí lampiony, vezměte 

s sebou! 


