Program ve farnosti Benátecké
ANEB CO NÁS ČEKÁ A MŮŽE MINOUT
Pořád se něco děje

Slavnosti svátky a jiné
události ještě do prázdnin

♦ Máme nové logo sbírky na opravu
varhan – bude se s ním potkávat na těchto
stránkách spolu se zveřejněním aktuálního stavu vybraných peněz na opravu varhan.

Čt 20.6. – výstav Nejsvětější Svátosti;
farní kostel 21-22hod.
Pá 21.6. – sv. Aloise Gonzagy, patrona
mládeže, studentů, i nemocné ošetřujících; 19 hod. katechese na faře či zahradě

♦ Od poloviny května probíhá restaurování nábytku ze sakristie u sv. Máří Magdalény. Do července by se měl vrátit na
své místo. Při odvážení jsme objevili, že
kredenc se zásuvkami byla téměř ze třetiny u(o)hořelá.

So 22.6. – 10 hod. kněžská svěcení
v pražské katedrále; 16 hod. táborák na
farní zahradě; 21:15 hod. promítání filmu
(Titul – překvapení) na dvoře.
Ne 23.6. – Slavnost Božího Těla (NPM)

♦ Po odnesení nábytku jsme odkryli
podlahu v sakristii a zjistili jsme, že místy držela jen díky linu na ní položeném.
Řešení kompletní opravy-výměny podlahy je v jednání. Nejspíš dojde k provizornímu zakrytí OSB deskami.

Po 24.6. – Slavnost Narození sv. Jana
Křtitele
Pá 28.6. – Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
So 29.6. – Slavnost sv. Petra a Pavla –
v Kostelním Hlavně poutní slavnosť
v 18 hod.

♦ Začínáme jednání o celkové opravě
sakristie (celého přístavku) – střechy,
štítu, oken, stropů, podlah. Kdybyste měli
nějakého ne-drahého architekta, který by
mohl zpracovat projekt… dejte vědět.
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O svobodě Božích dětí
Kdykoli letím přes Alpy, za dobré viditelnosti, tváří v tvář majestátním horským
masivům, mám pocit respektu, radosti a povznášející velikosti. Jako bych měl křídla
já sám (a ne pouze letadlo). Těším se na druhou stranu Alp v očekávání něčeho nového a přitom důvěrně známého. Pociťuji svobodu od prostoru za sebou a otevřenost tomu, co je přede mnou.
“Svoboda od“ – je oproštěnost od toho, co je za mnou, s čím už nic (krom telefonování) já sám nemohu udělat. Vzdaluji se od toho. A to nejen prostorově, ale i časově. Je to minulost, kterou nelze vrátit, kterou nelze změnit. Na kterou lze zapomenout, ale tím se na ní nic nezmění. Nesu ji vepsanou v sobě. A jako takovou (součást
mne samotného) ji odevzdávám do Božího milosrdenství: Bůh ať zahojí a uzdraví a
mně dá sílu nevracet se do vyjetých kolejí zlozvyků.
“Svoboda k“ – je očekávání toho, co ještě není. Někdy těšení, jindy obava. Je to
možnost vykonat něco velkého, je to strach z utrpení. Ale ani budoucnost nemám ve
svých rukou, protože ještě nenastala. Tak se modlím za to, co má přijít. Je to v Boží
prozřetelnosti.
To jediné, co mám „ve svých rukou“ je tady a teď. Moje “svoboda v“ konání
dobra, které je mi na dosah. Nejsem předurčen (determinován), ani neurčuji okolnosti (absolutní svoboda), protože nejsem Bůh. Záleží však na mně, zda se odpoutám od hříchu (zla uskutečněného) – a to mohu s pomocí Boží – a nechám se vznést
k výšinám – poletím do Boha. Během této cesty (očistné – osvětné – sjednocující)
jsem to vždy já, kdo svobodně rozhoduje o dalším kroku: tady a teď.

♦ Na zahradě za farou začátkem června
vyrostl bazén! Zatím nekrytý.
♦ Pokud jste si nevšimli, že v květnu
zmizela z farního kostela zpovědnice (asi
se v ní nezpovídáte), pak si položte otázku, kdy jste byli naposledy u sv. zpovědi?
Pokud jste si všimli, že zmizela, pak vězte, že se časem vrátí – a snad ji poznáte.
V obou případech jsem k disposici vyzpovídat vás ve zpovědnici i mimo ni,
v Kostelním Hlavně i jinde.
P. Marek

Stav na účtu: 33.975 Kč (k 16.6.2019)
Pán Bůh zaplať dárcům!
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marek.miskovsky@gmail.com).
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Dosti úvah! Prakticky to znamená pravidelnou svatou zpověď, ve které musím
(ač se stydím, ač to bolí) pojmenovat zlo (všechno!) a litovat ho, abych se s ním
rozešel (svoboda “od“). Dále pravidelnou modlitbu, jako neutuchající zdroj a sílu
směřovat k dobru (svoboda “k“). A nakonec pracovat na sobě: dělat konkrétní rozhodnutí, která musím udělat já sám, a naplňovat je (svoboda “v“ (in actu)).
Prázdniny nejsou „nic neděláním“, rozběhem do bezbřehé „svobody“. Jsou časem uskutečňování svobody dětí Božích.
Ve svobodě z jedné (i z druhé) strany Alp vám v modlitbě žehnám
P. Marek
Nota bene: jdeme na přistání

Moji drazí,

svaté – pro možnost „luxusu“ volby
času a případného vystřídání se rodičů
u dětí.

Po více než dvouleté úvaze bych rád
se začátkem letních prázdnin (od 1. 7.)
provedl na zkoušku změny v nedělních
bohoslužbách. Vedou mne k tomu dva
důvody: 1.) ve farním kostele nejsou
každou neděli mše svaté, 2.) o některých nedělích sloužím tři mše svaté,
kdy na dvou z nich je 5-6 věřících.

Vím, že se změny nebudou všem
líbit a že se dotknou starobenáteckých.
Opakuje se tak trochu o něco více než
sto let stará historie, kdy věřící ze Starých Benátek a Zdětína žádali konsistoř
o pravidelné mše svaté v těchto obcích… a žádost, podpořená – na rozdíl
od dnešní situace – argumentem počtu
věřících, byla zamítnuta s tím, že farní
kostel je kostel sv. Máří Magdalény.

Zároveň bych rád zachoval pravidelné mše svaté i v místech, kde přichází
málo věřících a to s ohledem na růst
populace (a přicházejících katolíků do
naší farnosti) a také dvě nedělní mše

P. Marek

Pravidelné bohoslužby od 1. 7. 2019
ve farnosti Benátky nad Jizerou

Ne

8:30 Předměřice (2. a 4. neděli v měsíci)
Zdětín (1.,3.,5. neděli v měsíci)
10:00 Benátky n. J. farní kostel sv. Máří Magdalény

St

18:00 Benátky n. J., farní kostel sv. Máří Magdalény

Čt

9:00 Benátky n. J., kostel Nanebevzetí Panny Marie
14:30 Domov u Anežky (Benátky n. J.) jednou za dva týdny

Pá

18:00 Benátky n. J., farní kostel sv. Máří Magdalény

So

18:00 Kostelní Hlavno (1. a 3. sobotu v měsíci)
Benátky n. J., kostel Nanebevzetí Panny Marie
(2. a 4. sobotu v měsíci)
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Okolí kostela a farní zahrada

Výuka náboženství

Změny nedělních bohoslužeb

Dvakrát týdně vodím dítko do lesního
klubu Mondík na farní zahradě, takže
procházím kolem kostela a musím se
podělit o velkou radost, jak se okolí kostela proměnilo. Sleduju, jak rostou bobkovišně a jiné keře, jak rozkvétají lilie,
jak se úpravou zviditelnil Pickův náhrobek... Za tímto "zvelebováním" stojí především dvě farnice Míla Jandová a Jana
Plavjaniková, které se do práce pustily s
nadšením, ale vím, že jim také mnoho
lidí pomohlo a pomáhá*.

Ve čtvrtek 13. 6. jsme zakončili výuku náboženství pro tento školní rok. Pro
děti bylo připraveno několik stanovišť, na
každém si zopakovaly to, co jsme v průběhu roku probírali. Po tomto "opáčku"
každý dostal "Pamětní list" na tento školní rok a následovala malá oslava – jak
jinak v tomto horkém období – zmrzlinovým pohárem.
Děti se v tomto školním roce scházely
každý čtvrtek na faře v 16 hodin, po společné modlitbě se rozdělily do dvou skupin: mladší (4-7let) a starší (8-11let).
Každá skupina se pak zabývala různými
tématy, letos to byla hlavně mše svatá,
život Pána Ježíše - Evangelia, Velikonoce, Duch svatý... Na závěr se opět děti
sešly k modlitbě. Počet dětí různě stoupá
a klesá – někdy se nás sešlo až třicet, ale
to bylo výjimečně. Většinou je nás kolem
deseti až patnácti dětí.

Takže velký dík všem, kdo se staráte
a opečováváte farní zahradu i okolí kostela! Vždyť je to i "vizitka" naší farnosti.
Věřím, že si kolemjdoucí všimnou... A
možná se zastaví...A možná se zeptají...
Farní zahrada se v pěkném počasí
také stává místem setkávání farníků - už
jste viděli západ slunce při šálku čaje?
Voní čerstvě posekaná tráva, kosáci zpívají večerní píseň, vše se barví do červena od zacházejícího slunce... I tak může
vypadat "páteční katecheze"!

Poznamenejte si do diářů: příští školní
rok bychom se k výuce náboženství scházeli opět čtvrtky od 16 hodin.
JB

A naše srdce jsou taky zahrady – opečované, zarostlé, prosluněné, s pobořeným plotem... Pozvěme Zahradníka, ať s
Ním jsou naše "zahrádky" místem pokoje
a radosti, setkání...
Jiřka Botošová


Jsou tři stupně na cestě ke štěstí:
Pracuj na sobě
Věnuj se mezilidským vztahům;
Plně se soustřeď na Boha

(* pravidelné brigády TOP 09, květinářky Anička, Helenka a Bohunka… a vůbec nejen benátecký dělný lid :-)

Sv. Augustin

DĚKUJEME,
ŽE VRACÍTE NOVOBENÁTECKÝM VARHANÁM HLAS...
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BENÁTKY NAD JIZEROU

www.benateckevarhany.cz
Číslo účtu – varhany: 115-8929720257/0100
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