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BOHOSLUŽBY 14.1. - 10.2.2018 

MM – farní kostel sv. Máří Magdalény v Benátkách Městě 

NPM – kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Starých Benátkách 

Ne  14.1. 2. Neděle v mezidobí        8:30   Předměřice 

                 10:00   NPM  

                 15:00   Zdětín  

Pá  19.1. Pátek 2. týdne v mezidobí    18:00   fara  

  

Ne  21.1. 3. Neděle v mezidobí     10:00   MM   

St   24.1. Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 

                18:00   fara   

Čt  25.1. Svátek Obrácení sv. Pavla, apošt.   9:00   NPM  

Pá  26.1. Památka sv. Timoteje a Tita, bisk. 18:00   fara   

 

Ne  28.1. 4. Neděle v mezidobí     10:00   NPM  

Pá  2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu  18:00   fara   

 Od 17:30 možnost sv. zpovědi na faře. Po mši svaté výstav Nejsvětější 

 svátosti s požehnáním (První pátek v měsíci). 

So  3.2. sv. Blažeje, biskupa a mučedníka   8:00   fara   

 

Ne  4.2. 5. Neděle v mezidobí     10:00   MM  

 po mši svaté na faře agapé 

 od 11:15 beseda Lužičtí Srbové, tajemný národ uprostřed Evropy, 

 hostem bude Lukáš Novosad, předseda Spolku přátel Lužice. 

Pá    9.2. Pátek 5. týdne v mezidobí    18:00   fara   

 

Ne  11.2. 6. Neděle v mezidobí        8:30   Předměřice 

                 10:00   NPM  

                 15:00   Zdětín  

  

 

NOVINY FARNÍ RODINY 

Občasník římskokatolické farnosti Benátky nad Jizerou 

2. Neděle v mezidobí   1/2018 (No 9)     14. ledna 2018 

 

 

Skončily vánoce, letos spolu s adventem nejkratší možné (vše dohromady 

toliko 36 dnů), a my vstupujeme do první části liturgického mezidobí, období po 

křtu Páně, které skončí masopustním úterým (13.2.) před popeleční středou. Je 

čas plesů a daňových přiznání, čas veselí a také spřádání plánů na celý rok. 

V uplynulém týdnu jsme se spolu s bratry protestanty modlili za naši zem, 

město, za lidi dobré vůle a za sjednocení všech křesťanů. Můžeme být úspěšní, 

zvolit nejlepšího presidenta, sjet nejednu sjezdovku nebo i celý svět, ale nebude-

me-li stát na pevném základě, kterým je Ježíš Kristus, všechny naše činnosti 

budou pouhým dýmem, který se před očima rozplývá. Opírajíce se o přímluvu 

Panny Marie, Matky jednoty křesťanů (18.1.), zahájíme intenzívní týden modli-

teb za jednotu křesťanů, který vyvrcholí svátkem Obrácení sv. Pavla (25.1.). 

Jednota v rodině, farnosti, mezi křesťany, ale i ve městě a v naší zemi, není plo-

dem kompromisu nebo našeho vyjednavačského umění, naší výřečnosti, ani ji-

ných komunikačních technik. Je plodem našeho (mého) osobního obrácení a 

upřímné snahy o nápravu života. Je plodem svatosti, kterou dává Bůh, jestliže se 

snažíme a o ni Ho prosíme. V setkáních uplynulého týdne jsem si znovu uvědo-

mil poklad všech sedmi svátostí (ne pouze několika či jen jedné svátosti), který 

Ježíš Kristus svěřil své Církvi jako jistou cestu k dosažení jednoty ve svatosti. 

Nejlepším svědectvím víry v Ježíše Krista, v cestu, kterou je na zemi Církev, 

je život ze svátostí, život ve svatosti. Nepolevujme a zpytujme svědomí: žiji in-

tenzívní život modlitby (kolik času se denně modlím?), přicházím často ke Kris-

tu ve svátosti smíření a ještě častěji k eucharistii, kterou je On sám? Neměl bych 

prosit o dary Ducha Svatého skrze svaté biřmování? Obnovme své předsevzetí 

prohloubit svůj duchovní život. 

Dovolím si – s ohlédnutím na rok společného života v Benátkách – osobní 

poděkování vám všem. Za vaši věrnost, za vaši službu v naší farnosti, za podpo-

ru nejen svými štědrými dary, ale hlavně modlitbou a dobrým příkladem.  

Jsem tu mezi vámi rád, děkuji za to Pánu Bohu a modlím se za vás. Prosím 

nezapomínejte v modlitbě na mne, zvláště v následujících týdnech, kdy se opět 

pokusím ponořit do před rokem přerušeného studia.  

Na vaší cestě ke svatosti vám ze srdce žehnám. 

Váš P. Marek    

Vděčnost 
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Návštěva pana kardinála 

Dominika Duky 

v Městském centru komplexní péče Benátky n. Jiz. 

Městské centrum komplexní péče 

(MěCKP) se zapojilo do projektu České-

ho rozhlasu s názvem „Ježíškova vnouča-

ta“. V rámci tohoto 

projektu mohli klienti 

MěCKP vyslovit svá 

přání, která byla zare-

gistrována do databáze 

ČRo a jednotliví dárci 

si je zde mohli zarezer-

vovat a seniorům splnit. 

V tomto projektu se 

klientům MěCKP splni-

lo celkem 50 přání. 

Návštěva pana kardiná-

la byla přáním manželů 

Zahrádkových, ale po-

těšila všechny klienty i 

zaměstnance MěCKP. 

Manželé Zahrádkovi si přáli, aby je pan 

kardinál osobně navštívil a požehnal jim. 

Vzácná návštěva do Městského centra 

komplexní péče přijela ve středu 20. 12. 

2017 dopoledne. Pana kardinála u nás 

přivítal také pan místostarosta RNDr. 

Pavel Štifter a pan farář Marek Miškov-
Emilie Kalová, ředitelka MěCKP 

ský. Pan kardinál nejprve navštívil man-

žele Zahrádkovy na jejich pokoji a strávil 

u nich na soukromé návštěvě 30 minut. 

Ve svém náročném předvánočním pro-

gramu však našel čas i pro ostatní klienty 

a zaměstnance MěCKP, kteří se spolu s 

klienty Domova U Anežky shromáždili 

ve společenském sále. 

Přijmout tak vzácnou 

návštěvu byla pro nás 

všechny veliká čest, 

krásná událost, kterou 

de facto vyvrcholil náš 

advent. Pro manžele 

Zahrádkovy to byl, dle 

jejich slov, nejkrásnější 

dárek, jaký v životě 

dostali. Z plna hrdla 

jsme si při této příleži-

tosti zazpívali koledy a 

vyslechli si povzbudivá 

slova pana kardinála. 

Při zpěvu koled nás na 

klávesy doprovázela paní Marta Filipco-

vá, dlouholetá dobrovolnice MěCKP. 

Srdečně panu kardinálovi děkujeme za 

krásnou návštěvu a také paní Marcele 

Jurkové z Českého rozhlasu, která tuto 

návštěvu co by „Ježíškovo vnouče“ zpro-

středkovala. 

Stručná statistika za rok 2017 

Křtů ve farnosti bylo 7, z toho jeden 

dospělého, svatba jediná (nejednalo se o 

farníky), pohřbů bylo 6. Ve farnosti je 

jedna katechumenka, která se připravuje 

na křest. Po letech byla sloužena mše 

svatá v zámeckém kostele a dvě mše sva-

té v dražickém kostele sv. Martina. 

Vyrovnaný rozpočet jsme splnili pře-

bytkem zhruba 130 tis. Celkové příjmy 

farnosti byly: 743.704 Kč, z toho: 

z nájmů: 494.159 Kč, na sbírkách se vy-

bralo: 114.963 Kč, dary: 134.582 Kč (v 

tom dar na auto: 35.000 Kč, na úpravu 

oltáře 15.000 Kč, na varhany 10.700 Kč, 

na opravu kostela od obce Kostelní Hlav-

no 40.000 Kč). Získali jsme dotaci Mi-

nisterstva kultury na kostel v Kostelním 

Hlavnu: 695.000 Kč. 

Výdaje: provozní náklady (energie, 

daně, poplatky, provoz auta, kancelář): 

330.000 Kč, vyhlášené sbírky: 22.747 

Kč, I. etapa opravy kostela v Kostelním 

Hlavně: 780.000 Kč, oprava varhan 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie: 

29.000 Kč, koupě farního automobilu: 

85.000 Kč, dovybavení (oltářní deska, 

sekačka, skříň, žebřík): 61.697 Kč. 
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Nejkrásnější skutky jsou ty,  

o kterých ví jen Bůh a ty 

Muži a ženy se mají doplňovat. V rodi-

ně hodně záleží na ženě. Ďábel ženy láká 

na funkce a postavení a žena je potom 

přetížená, žene se za kariérou a zanedbá-

vá mateřství. Je-li žena ŽENOU, muž 

vedle ní se stává MUŽEM. Nenechte si, 

ženy, vzít svoji ženskost. 

Maminka mě hodně naučila, byla to 

žena zbožná, moudrá, pracovitá, laskavá. 

Neměli jsme mnoho peněz, ale vždy si 

nějak poradila a dovedla nás potěšit, za-

hřát vlídným slovem. 

Jednou jsme šli celá rodina na májo-

vou pobožnost v dešti se sněhem, u nás 

pod Tatrami je to normální. Byl jsem v té 

době ještě malý kluk. Maminka se na mě 

obrátila a povídá: "Vidíš tamtu tetu?" – 

"Jo.'' – "A co vidíš?'' – "Má starý kabát". 

– "A co ještě?'' – "Má holé nohy." – ''A 

ještě?'' – ''Má staré boty a ponožky.'' – 

''Jaká je to žena?'' – ''Chudá, mami.'' 

Moje maminka vzala deset korun a 

řekla mi, abych to vtiskl té paní do ruky a 

rychle se zase vrátil. Za deset korun byla 

pro naši rodinu v té době snídaně. Věděl 

jsem, že dáváme té paní naši snídani. Ale 

podle slov maminky jsem se rozběhl k 

paní, vtiskl ji desetikorunu do ruky a ute-

kl za roh k matce. Žena se ani nestačila 

zeptat, kdo jsem. 

Matka začala za rohem plakat. Ptal 

jsem se jí, proč pláče. "Tomu nerozumíš", 

odpověděla. Po letech jsem pochopil. 

Nejkrásnější skutky jsou ty, o kterých 

nikdo neví. Jen ty a Pán Bůh. 

P. MARIÁN KUFFA, Maturita lásky 

Ze zasedání Pastorační rady  

dne 10.1.2018 

Přítomni: P. Marek Miškovský (MM), 

Jiřina Botošová (JB), Marta Filipcová 

(MF), Zuzana Hošková, Helena Husáko-

vá (HH), Anna Kulichová. 

Omluveni: Ivo Harák , Jan Plavjanik. 

PODĚKOVÁNÍ (MM) všem za dary 

věcné i finanční (4.000 Kč) pod strom 

splněných přání; všem koledníkům tříkrá-

lovým (vybráno 29.890 Kč). 

MASOPUST – út 13.3. večer na faře (po 

koncertě v 19:30 hod. v Záložně?). 

POSTNÍ REKOLEKCE – so 3.3. odpo-

ledne (od 14:00). 

VELKÝ ÚKLID před velikonocemi – so 

24.3. (odpoledne 14.00 hod.). 

NOC KOSTELŮ pá 25.5. – ano, půjdeme 

do toho. Jaký program? – promyslet. 

OPRAVY: Dveře do kostela NPM, křížo-

vá cesta (NPM), betlém (NPM) – truhlář. 

NÁKUP NOVÝCH KANCIONÁLŮ*. 

Různé 

*Kancionály 
Do velikonoc chceme zakoupit do 

kostelů nové zpěvníky (Kancionály). Kdo 

by měl zájem zakoupit si vlastní, kontak-

tujte P. Marka. Zn. Množstevní sleva. 

Pozvání 
V naší farnosti se pravidelně schází 

modlitební společenství žen, kde společ-

ně rozjímáme a modlíme se modlitbu sv. 

růžence. V případě zájmu přijít mezi nás  

kontaktujte: bernadette@centrum.cz nebo 

na telefonním čísle 728 944 872.  

Bernadetta Rathouská 

Národní pochod pro život a rodinu 
se uskuteční v sobotu 7. dubna 2018. 

Začne mší svatou v katedrále sv. Víta 

v 10:30 (celebruje Dominik kardinál Du-

ka OP). Po obědě od 14:00 pochod cen-

trem Prahy. Zakončení u sochy sv. Vác-

lava na Václavském náměstí v 16 hod. 

Díky za „andělíčka pro tebe“ 
Během adventu a vánoc se na projekt 

pomoci dětem ve Ventanas v Jižním 

Ekvádoru vybralo 3.213 Kč. Dar byl po-

slán na účet Para niños del Ecuador, z.s. 

Pán Bůh zaplať všem dárcům. 


