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24.12.    
Ne 

4. Neděle adventní 

8:30 Předměřice 

10:00 NPM 

14-16 otevřený kostel MM 

25.12.   
Po 

Slavnost Narození Páně 

0:00 MM 

8:30 Předměřice 

10:00 MM 

15:00 Zdětín 

26.12. 
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 10:00 NPM 

Út 

27.12. 
Svátek Sv. Jana, apoštola 18:00 MM 

St 

28.12. 
Svátek sv. Mláďátek 9:00 NPM 

Čt 

29.12. 
Sv. Tomáše Becketa  18:00 MM 

Pá 

30.12. 
      

So 

31.12.    
Ne 

Svátek Sv. Rodiny 

10:00 MM 

17:00 děkovná pobožnost 
s adorací MM   

1.1. 

Slavnost Matky Boží Panny Marie 

8:30 Předměřice 

2018 10:00 NPM 

Po 15:00 Zdětín 

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2017 

MM – farní kostel sv. Máří Magdalény v Benátkách Městě 

NPM – kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Starých Benátkách 

Nota Bene 

Bohoslužby až do 4. neděle adventní 

budou dle obvyklého pořádku.  

V pátek 22.12. bude večerní mše svatá v 

kapli na faře. Před ní (od 17:30) a po ní  

zpovídá P. Josef Hurt z Brandýsa n. L. 

  

 

NOVINY FARNÍ RODINY 

Občasník římskokatolické farnosti Benátky nad Jizerou 

1. Neděle adventní   č. 8/2017    3. prosince 2017 

 

 

Nenechte se zmást tím, že na obrázku adventního věnce už svítí 

všechny svíce. Dnes zapalujeme teprve první (všechny čtyři bu-

dou letos svítit pouze jeden den). Advent je dobou očekávání 

příchodu vytouženého Zachránce, Spasitele. Liturgicky advent 

dělíme na dvě části. V první si připomínáme, že Ježíš přijde na 

konci času, aby svět (a nás) soudil. Přijde a neopozdí se. Proto 

jsme vyzýváni k bdělosti a vytrvalosti v modlitbě. Vzorem a pří-

kladem nám v tom jsou svatí a proroci, kteří očekávali Jeho prv-

ní příchod. Modlili se, postili, aby tak urychlili příchod Mesiáše. 

Svou naději do Něj vkládali v radostném očekávání. Jak se já 

připravuji na setkání s Ježíšem Kristem, Bohem, který se pro mě 

stal člověkem, vzal na sebe moje hříchy, sebe vydal na smrt místo mě, a proto jednou 

přijde soudit… mě!? Začátek liturgického roku nám tak připomíná, kam směřujeme. 

Teprve v předvánočním týdnu (od 17. do 24.12.) se liturgie soustřeďuje na Pannu Marii, 

její svobodné přijetí nabídky stát se Matkou Boží, na tichý čas požehnaného stavu jejího 

těhotenství. Tak se druhá část adventu více noří do ticha, které pak obklopí i narození 

Krále králů v Betlémě. Nenechme se přemoci shonem těch, kteří nevědí co je to advent 

a za vyřvávání ʹNarodil se Kristus Pánʹ už od půli listopadu plní pokladny obchodů, aby 

pak nejpozději na Štěpána odpadli a prohlásili, že „máme vánoce konečně za sebou“. 

Velké věci se rodí a dozrávají v tichu. Kdo se nechá pohltit hlukem, snadno ty velké 

a podstatné věci mine. V pátek 8. prosince, o slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvr-

ny prvotního hříchu, zasvětíme naši farnost Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Svěř-

me se s celým naším bytím milujícímu srdci té, která byla jako jitřenka ohlašující spásu 

ponořena do mlčení tajemství Trojjediného Boha, abychom s ní mohli v tiché radosti 

jásat o vánocích. Adveniat regnum tuum! (Ať přijde tvé království) 

Do celé doby adventní vám žehná P. Marek 

Tříkrálová sbírka 2018 

Od 1. do 14.1.2018 bude v Benátkách 

nad Jizerou probíhat tříkrálová sbírka. 

Případní pomocníci z řad dětí i dospělých 

nechť se hlásí u Jiřiny Botošové. Výtěžek 

sbírky bude podle pravidel rozdělen na 

projekty mezi arcidiecézní charitu a far-

nost. 

Staročeské roráty 

V sobotu 9.12.2017 bude v zámeckém 

kostele Narození Panny Marie v Benát-

kách n. Jiz. sloužena mše svatá doprová-

zená adventními zpěvy. Začínáme 

v tradičně brzkou hodinu, o půl sedmé 

ráno. Na cestu, k osvětlení, a abyste vidě-

li, si vezměte lampičky a lucerničky. 

Tiché očekávání 
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ANDĚLÍČKOVÁNÍ 

JEDEN DÁREK NAVÍC ANEB 

ANDĚLÍČEK PRO TEBE 

Na první neděli adventní opět začala 

akce „Andělíček pro Tebe“. Tato charita-

tivní akce, která v benátecké farnosti 

probíhá již čtvrtým rokem, potrvá po celý 

adventní čas. Během této doby si zájemci 

mohou za dobrovolný příspěvek pořídit 

ozdoby na vánoční stromeček ve tvaru 

anděla, na jejichž výrobě se především 

podílely děti z naší farnosti. 

Smyslem této akce je získat finance pro 

Nadaci San Jose Feinandemetz – Fu Shen 

Fu, která pomáhá chudým dětem 

v městečku Ventanas v Jižním Ekvádoru.  

Nadace byla založena P. Janem Ko-

czym. P. Jan byl poslán do Ventanas, aby 

pracoval na farnosti Panny Marie Guada-

lupe, kde chtěl zpočátku vybudovat kos-

tel a farní dům. Během práce v městečku 

poznal, že v okolí žije mnoho chudých, 

podvyživených dětí. Zpočátku začali 

spolu s dobrovolníky připravovat teplá 

jídla pro nejvíce potřebné děti, ale brzy 

se ukázalo, že děti potřebují pomoci také 

v jiných oblastech života. Proto se P. Jan 

rozhodl v roce 2005 vytvořit nadaci, kte-

rá by hledala pomoc zvenku. Tehdy byla 

založená Nadace Fu Shen Fu. Tato nada-

ce má čtyři hlavní úkoly: a sice jedno 

teplé jídlo denně, zdravotní péče, vzdělá-

vání a duchovní a morální výchova zalo-

žená na křesťanských hodnotách. 

Každý rok nadace pečlivě vybírá kon-

krétní děti, které mají největší nouzi a 

těm ze sbírky přispívá na ty nejnutnější 

potřeby. S dětmi, na které padl los letošní 

advent, se můžete seznámit na informač-

ních tabulích umístěných v kostele, kde 

jsou jejich fotografie a stručný životopis. 

Velké díky všem, kteří každý rok při-

spíváte a tím dáváte těmto dětem šanci. 

Šanci na světlejší budoucnost a lepší ži-

vot. Bohu díky.    Plavjanikovi 

Ze zasedání Pastorační rady  

dne 8.11.2017 

Přítomni: P. Marek Miškovský (MM), 

Jiřina Botošová (JB), Marta Filipcová 

(MF) Ivo Harák (IH), Zuzana Hošková, 

Helena Husáková (HH), Anna Kulichová. 

Omluveni: Jan Plavjanik. 

OPRAVY A ÚPRAVY (zpráva MM): 

Kostelní Hlavno – 30.11. dokončení prací 

a předávka I. etapy opravy kostela. 

Spadané „střechy“ po větru – pojišťovna. 

Okapy – čištění. 

Kamenná deska na oltář farního kostela. 

Příprava výměny oken na faře – závazné 

stanovisko památkové péče. 

NÁSTĚNKA DO KOSTELA – rozpis 

úklidu a čtení AK?; nástěnka děti? 

PLÁNOVANÉ AKCE: 

PUTOVÁNÍ IKONY SV. RODINY – 

rozpis, připravit ikonu; HH,JB. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – propagace, 

počet skupin, kontakt s charitou; MM,JB. 

STROM PŘÁNÍ FARNOSTI – Kdo bude 

chtít farnost o Vánocích obdarovat, může 

zakoupit (případně přispět) na konkrétní 

věc. Soupis, co farnost potřebuje – pře-

tvořit do esteticky vhodné podoby. 

NÁKUP NOVÝCH KANCIONÁLŮ; 

MM,MF. 

ROZPIS BOHOSLUŽEB o Vánocích. 

Kamenná oltářní deska 

Ve farním kostele sv. Máří Magdalény 

má od 9.11. oltář směrem k lidu novou 

žulovou kamennou oltářní desku o veli-

kosti 72 x 150 cm, tloušťky 2 cm. Deska 

je z leštěné žuly Yellow Rock. Dřevěný 

oltář tak získal důstojný povrch (a dosta-

tečný rozměr) na slavení oběti mše svaté  

– a také jeho cena tím asi 4x stoupla ☺. 

Deska byla pořízena díky velkorysému 

daru pražské farnosti Panny Marie před 

Týnem. Dárcům děkujeme a v modlitbě 

vyprošujeme požehnání.   P. Marek 
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Zeptala jsem se dětí naší farnosti, co si 

představí pod slovem advent: 

 Zapalujeme svíčky, pečeme cukroví, 

každý den hledáme andělíčky. 

 Zapalují se čtyři svíčky a zapalují se 

postupně všechny svíčky až do Vánoc, 

kdy se zapálí poslední svíčka. My ho 

slavíme tak, že každý den otevíráme 

překvapení a každý večer se modlíme. 

 Hrajeme společenské hry, třeba se 

Co doma s obrazem? U obrazu Svaté 

rodiny se můžete večer a ráno sejít ke 

společné modlitbě, popřípadě během dne 

se pomodlit i individuálně. Pomodlit se 

růženec, přečíst si kousek z Písma, zůstat 

v tiché modlitební chvilce… A až přijde 

čas, tak pokud možno celá rodina dopro-

vodit nazaretskou rodinu o dům dál. 

Rozpis putování ikony 

3.12.2017 P. Marek Miškovský 

4.12. Vodičková Dana 

5.12. Grytová Dita 

6.12. Jandová Milena 

7.12. Kulichová 

8.12. Bílková 

9.12. Šubrtová 

10.12. Novotná 

11.12. Judová 

12.12. Husáková 

13.12. Kalovi 

14.12. Vaškovi 

15.12. rodina Rathouských 

16.12. Hoškovi 

17.12. Syslovi 

18.12. Plavjanikovi 

19.12. Botošovi 

20.12. Matteoni 

21.12   

22.12.   

23.12.   

24.12. kostel sv. Maří Magdaleny 

Pojďme se modlit za ty, u kterých pře-

bývá svatá rodina...!  Jiřina Botošová 

Ikona svaté rodiny 

V adventní době bude putovat naší 

farností svatá rodina... Při putování 

obrazu bude předání probíhat vždy večer 

přede dnem, kdy budete zapsaní, případ-

ně dle domluvy sousedících (v tabulce) 

domácností.  To znamená, že ten kdo se 

napíše například na pátek 8. prosince, 

bude již ve čtvrtek večer 7. prosince oče-

kávat navštívení nazaretské rodiny. Ten, 

kdo bude mít obraz Svaté rodiny před 

vámi, vás bude dopředu kontaktovat a 

domluví se na konkrétním čase, kdy 

k vám obraz přinese. Je dobré připravit 

místo, kam se obraz položí – takový mod-

litební koutek. Poté, co umístíte obraz ve 

svém domově, se můžete u něho všichni 

společně pomodlit i s těmi, kdo vám ho 

přinesli. Způsob a délka modlitby je na 

vás. Můžete například zazpívat roráty 

„Ejhle, Hospodin, přijde“ nebo jinou pí-

seň z kancionálu či nějaký zpěv z Taizé. 

Zůstat chvíli v tiché adoraci. Přečíst bib-

lický úryvek, třeba ten, který se zrovna 

v ten den čte při bohoslužbě. Vlastními 

slovy poděkovat, svěřit prosby. Pomodlit 

se modlitbu Jana Pavla II. za rodiny. Po-

modlit se modlitbu Otčenáš a Zdrávas 

Maria nebo desátek růžence. Poprosit 

o požehnání pro své rodiny, domovy, 

farnost… Možností, jak společně prožít 

chvíli před obrazem Svaté rodiny, je 

mnoho.  

sestřenicí Twister nebo Dámu a 

vždycky vyhraju. Pak se na mě naštve, 

ale pak se zase usmíříme. 

 Doba před narozením Ježíše. Advent-

ní kalendář. Zapalování svíček. 

 Adventní kalendář, děláme cukroví, 

pouštíme svíčky, čekání na narození 

Pána Ježíše, adventní věnec, pouštíme 

si písničky, zpíváme písničky. ☺ 
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Všechno vidím jako jednu  

velkou Boží milost... 

Poštěstilo se mi jednoho odpoledne, že 

vzal manžel všechny děti ven. Vzhledem 

k hromadě nevyžehleného prádla jsme 

zůstala doma, abych se věnovala žehlení. 

Jen co se zavřely dveře, chystám si žehli-

cí prkno, žehličku a najednou mi zrak 

spočine na ikoně svaté rodiny ležící na 

stole. Něco mě k ní přitahuje... Že bych 

se chvíli modlila? Usedám k obrazu. Ješ-

tě mi v hlavě víří myšlenky: A stihneš 

vyžehlit? Chtěla jsi něco upéct! Dětský 

pokoj by potřeboval uklidit... Ještě jsi 

nedala prádlo do pračky! Jo, svatá rodina 

má zřejmě všechno hotovo a teď si užíva-

jí chvilky spolu... Neměla jsem jít radši 

s manželem a dětmi ven? Být s nimi?  

Maria, Josefe, Ježíši, chci být chvíli 

s vámi, spočinout ve vaší vzájemné lásce, 

načerpat... Neměla bys ještě aspoň to 

prádlo do pračky...? Josefe, žít vedle 

Marie a Ježíše, to snad nejde nežít svatě... 

Lehký jsi to ale asi neměl. 

„To tedy neměl,“ ozval se hluboký 

hlas. Rozhlížím se, kdo to mluví, když 

jsem v bytě sama. Nikde nikdo.  

„Dnes už to všechno vidím jako jednu 

velkou Boží milost, ale když jsem žil ješ-

tě v čase, bylo mi často ouha.“ 

„Josefe? uvědomila jsem si velikost a 

jedinečnost okamžiku... Můžu se tě ze-

ptat?“ 

„Ptej se.“ 

„Nějak jsem nepochopila, proč tě 

v evangeliu nazývají SPRAVEDLIVÝ 

v souvislosti s tím, že jsi Marii chtěl pro-

pustit potají. Stejně by ji ukamenovali, 

ne?“ 

„Marii jsem miloval, věřil jsem jí, 

měli jsme velmi blízký vztah, plánovali 

jsme společnou budoucnost... Bylo to 

pro mě naprosto nepochopitelné, že čeká 

dítě. Jediné lidské vysvětlení, že miluje 

jiného muže, mě přivedlo k myšlence 

propustit ji potají, aby mohla žít s tím 

koho opravdu miluje. Naštěstí mi Hos-

podin skrze anděla řekl, o jaké Dítě jde.“ 

„Takové vyznamenání pro člověka – 

být pozemským otcem Božího Syna!“ 

„Ano, Hospodin mi prokázal obrov-

skou důvěru! Ale na zemi jsem to cítil 

jako velkou tíži. Často jsem si připadal 

slabý a nehodný tak velkého úkolu. Prv-

ní společné roky byly dost dobrodružné. 

Útěk do Egypta, pobyt tam i návrat do 

Nazareta, to všechno bylo poznamenáno 

neustálým strachem, aby se nikomu nic 

nestalo, abychom měli co jíst a kde 

spát.“ 

„Vidíš, a já si tě představovala jako 

superhrdinu, který tyhle pozemské 

„drobnosti“ řeší s lehkostí a nadhledem.“ 

„Bez Boží milosti bych nezvládl nic. 

Ve všech těch těžkostech jsem se učil 

spolehnout se zcela na Hospodina. Ma-

ria mi byla vzorem. Měla naprostou dů-

věru v Boží moc, žila tak nějak 

v přítomnosti Boží neustále.“ 

„Máš nějaký recept na svatost?“ 

„Upřímné a pokorné srdce a odevzda-

nost Hospodinu. Přirovnám to práci se 

dřevem, která mi byla na zemi tak blíz-

ká. Nechat se jako ten kus neužitečného 

dřeva – opracovávat Hospodinem. Zpo-

čátku odletují větší piliny a třísky, pozdě-

ji přijde na řadu jemnější práce, brouše-

ní... A jen Hospodin ví, jak má vypadat 

„výsledek“, k čemu mám sloužit...“ 

„A jaké to bylo, když...“ 

„Ahoj, mami, už jsme doma!“ vrátila 

se mi rodinka z vycházky. Všechny otáz-

ky jsem spolkla (a nebylo jich málo).  

„Jé, mami, tys nežehlila?“  

„No, přišli jste nějak brzy. Trochu 

jsem se zamyslela.“ Naposledy věnuju 

pohled ikoně: Milý Josefe, díky za to 

popovídání! Těším se, že to zopakujeme, 

mám ještě spoustu otázek!  

A mám takový dojem, že na mě svatý 

Josef nepatrně mrknul…     JB 
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KROKODÝL –  

symbol duchovního života 

O krokodýlu se prý říká, že roste celý 

život. I my můžeme celý život duchovně 

růst. Bůh nečeká na naše výkony, stojí 

o naše srdce! Podstatou křesťanství je 

láska k Bohu, která se projevuje láskou 

k bližnímu. Milovat Boha může jen ten, 

kdo ví, proč Boha miluje. Pro náš život je 

důležité uvědomit si, že jsme Bohem 

milováni bezpodmínečně, má nás rád 

takové, jaké nás stvořil. 

Mít rád Boha není záležitost citu, ale 

vůle. Můžeme Boha milovat 

nedokonale (tato láska nás činí 

šťastnějším), nebo dokonale 

(Bůh si to zaslouží být milo-

ván, mít ho rád kvůli Bohu 

samotnému). Jak to s důvěrou 

v Boha vypadá, můžeme zjis-

tit, když přijde kříž či utrpení. 

Právě v té době zkoušek máme Bohu 

důvěřovat, že nám dává vše, co potřebu-

jeme ke spáse. Neznamená to, že se ne-

budeme o nic snažit, ale uděláme vše, co 

je v našich silách, ale ostatní svěříme 

Pánu Bohu. 

Bůh nenechá bez pomoci toho, kdo 

v Něj důvěřuje. Tato důvěra se potom 

stává zdrojem naší vnitřní radosti, vyrov-

nanosti a přílivem nové životní síly. Aby-

chom duchovně rostli, je třeba, abychom 

vše, co konáme, konali s dobrým úmys-

lem, tj. z lásky k Bohu. Překážkou dobré-

ho úmyslu může být touha konat jen to, 

co se nám dělá dobře, za co jsme chvále-

ni druhými lidmi a také nepřejícnost 

úspěchu druhým lidem. 

Jestliže něco konáme se zlým úmys-

lem, je to hřích. Hřích je vědomé dobro-

volné překročení Božího zákona. Z po-

hledu Božího hřích znamená odmítání 

Boží lásky, urážení Boha. Po hříchu při-

chází výčitky svědomí, které vnitřně člo-

věka zraňují. Sv. Tomáš Akvinský řekl: 

„Nikdy jsem nedokázal pochopit, jak 

někdo může usnout s těžkým hříchem.“ 

Proto je tak důležité pro náš duchovní 

život každodenní zpytování svědomí. 

Pokud jsme zhřešili, nemáme se oddávat 

nepřiměřenému zármutku, ale máme 

vzbudit upřímnou lítost a dát si předse-

vzetí, potom je třeba co nejdříve se 

z hříchu vyznat ve svaté zpovědi. 

Ke svaté zpovědi máme přicházet řád-

ně připraveni, protože jde o setkání 

s Bohem. Na začátku řekneme, kdy jsme 

byli naposledy u platné svaté zpovědi, 

následuje vyznání hříchů a vzbuzení lí-

tosti. Vyslechneme poučení a 

zapamatujeme si pokání, které 

nám kněz uloží. Při svaté zpo-

vědi nám jsou odpuštěny hří-

chy, které jsme pokorně vy-

znali. Povinnost zpovídat se 

má ten, kdo se dopustil smrtel-

ného hříchu. Po svaté zpovědi 

se do duše vlévá milost posvěcující.  

Kdo nemá těžký hřích, věří v přítom-

nost Krista v Eucharistii a zachoval eu-

charistický půst, může pozvat do svého 

srdce Pána Boha při svatém přijímání. 

Svaté přijímání je nejlepší pokrm pro 

duši. Ve svatém přijímání ke mně, k oby-

čejnému člověku, hříšníkovi, přichází 

Ježíš, Boží Syn, Král nebe a země. Při-

chází proto, že mě má rád, chce mě obda-

rovat nebeskými dary. To může proměnit 

náš život v obrovskou radost! 

Uvědomujeme si, že Ježíš přišel na 

svět skrze Matku Boží, Pannu Marii, 

kterou prosíme o přímluvu za nás, aby-

chom měli čistá milosrdná srdce, jako 

měla ona. 

Každý dostal čas. Čas je nám vyměřen 

a je na nás, jak ho využijeme. 

Jako pozvánku k přečtení publikace 

P. MAREK DUNDA, Krokodýl aneb můžeš 

růst, 36 impulsů pro růst lásky k Bohu a 

k bližnímu, A.M.I.M.S. z.s., 22017, 66s. 

zpracovala Milena Jandová 


