Co se děje...

Ve středu 2.10. začíná výuka náboženství
(od 16 h) pro druhý stupeň a středoškoláky); ve čtvrtek 3.10. zahájení náboženství pro první stupeň a předškoláky (od
16 h) mše svatá od 16:30 hod. v kostele
sv. Máří Magdalény.

Vstupujeme do měsíce října, měsíce
modlitby sv. růžence. Během celého měsíce bychom se před každou mší svatou
modlili společně sv. růženec. Kdo byste
mohl a chtěl, zapište se prosím do rozpisu na vedení modlitby v konkrétní den (k
dispozici v kostele sv. Máří Magdalény).

Při nedělních bohoslužbách 6.10. proběhne v celé České republice sčítání návštěvníků bohoslužeb. Koná se od roku 1999
každých pět let a dává tak přehled o katolících, kteří žijí s Církví (se kterými se dá
„počítat“ :-).

V těchto dnech firma Horáček dokončuje
kompletní výměnu vnějších oken na faře.
Investice ve výši 406.617 Kč je hrazena
za přispění fondu regenerace MK (200
tis.), města Benátky n.J. (41 tis.), svépomocného fondu Arcidiecéze pražské (100
tis.) a z peněz farnosti.
Zvu tímto na brigádu k úklidu fary v
úterý 1.10. od 16 h. Poté bude v kostele
růženec (v 17:30 h) a mše svatá (v 18 h).

V neděli 6.10. jste po mši svaté srdečně
zváni na faru na agapé… na caffé.
Nezapomeňte, blíží se misijní neděle
(20.10.), kdy se budeme modlit za šíření
evangelia na světě.

Aktivně pro Benátky ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Benátky nad Jizerou
Vás srdečně zvou na
B Ě H
P R O
V A R H A N Y
S KOMENTOVANOU PROHLÍDKOU
12. 10. 2019 od 13 hodin
Veškerý výtěžek z dobrovolného registračního poplatku (běh) a vstupného (komentovaná prohlídka) půjde
na obnovu a údržbu varhan ve farním kostele sv. Máří
Magdalény. Více na www. benateckevarhany.cz
Start a cíl u farního kostela sv. Máří Magdalény K běhu či chůzi budou k dispozici trasy: 1,5 km, 3 km a 5 km. Akce je vhodná i pro děti a seniory - okruh 1,5 km bude přizpůsoben i seniorům či maminkám s kočárkem. Součástí akce je komentovaná prohlídka Nových Benátek s průvodcem na trase: kostel sv. M. Magdalény – sokolovna – stará
vodárenská věž – náměstí – zámek – park. Odměny pro vítěze, domácí pohoštění a doprovodný program pro děti zajištěny!
„…….V tónech jejich navždy svůj život ukotvíte“
Akce je realizována za podpory institutu TOPAZ

Neprodejný občasník římskokatolické farnosti Benátky nad Jizerou. Pro vnitřní potřebu
vydává: Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou, Ladislava Vágnera 70/9, CZ 294
71 Benátky nad Jizerou I, IČ: 48680591; č.ú. ČS: 482350379/0800;
www.farnostbenatky.cz; Redakční rada: P. M. Miškovský (tel.: 724 550 009, e-mail:
marek.miskovsky@gmail.com).
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26. Neděle v mezidobí
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Svatý Václave
vévodo české země,
kníže náš, pros za nás Boha,
svatého Ducha!
Kriste, eleison.
Ty jsi dědic české země,
rozpomeň se na své plémě,
nedej zahynouti nám ni budoucím,
svatý Václave!
Kriste, eleison.
Uplynulo deset let od poslední návštěvy Svatého Otce
v Čechách. Tehdy papež Benedikt XVI. navštívil Starou
Boleslav a sloužil zde mši svatou. Letos byl hlavním
celebrantem a kazatelem papežský nuncius v České republice, Mons. Charles D. Balvo. Při homilii řekl: «Na osobě svatého Václava, jedné z
klíčových dějinných postav počátků Českého státu, obdivujeme a ctíme dva důležité
aspekty dobré vlády: totiž značné osobní kvality a morální sílu».
Svatého Václav nazýváme, a o přímluvu žádáme, jako «dědice České země». Tento
titul neznamená panství a despotickou moc, ale dědičnou vládu a správu země, jinými
slovy její ochranu. Ochránce není ten nejsilnější, ale ten, kdo je pevný a je ochoten se
postavit za dobro (za slabé, utiskované, jemu svěřené) i když ho to může stát život.
K tomu opravdu potřebuje mravní sílu a osobní kvality – ctnosti. Těch se svatému Václavu dostalo, protože o ně prosil, protože se nikdy nepřestal v pokoře sklánět před Hospodinem, který je pravda a láska, moc a milosrdenství.
Svatováclavské dědictví máme dnes v rukou my, potomci a dědici v zemi České. Je
jen na nás, zda jako svatý Václav nepřestaneme přicházet pokorně před Hospodina
a Jeho se ptát na to, co je správné. Proto po příkladu svatého Václava:
Bohu Otci chválu vzdejme, svatým křížem se žehnejme:
Ve jménu Otce i Syna jeho i Ducha svatého.
Váš P. Marek

Děkuji vám za vaše příspěvky. Výnos
sbírek (krom odvedených) se dělí v poměru 9:1 na provoz farnosti a na provozní náklady diecéze.
V roce 2018 jsme při nedělních bohoslužbách vybrali celkem 122.998 Kč. Po
odečtení předepsaných sbírek to bylo
99.460 Kč. Z celkových příjmů (bez dotací) tvoří sbírky cca 17%. Největší část
příjmů (65%) tvoří pachty a nájmy, ostatní pak vámi poukázané dary.
Investice do oprav objektů (kostelů a
fary) tvoří největší část výdajů farnosti.
Letos jsme spolu s dotacemi (ve výši
1.100.000 Kč) proinvestovali přes 1,5
milionu Kč. Spolupodíl farnosti na opravách tak činí zhruba polovinu všech výdajů.
P. Marek

Přehled výše nedělních sbírek
Přináším vám výčet nedělních sbírek
konaných letos v naší farnosti (místo
sbírky: benátecké kostely dle obvyklých
zkratek) včetně těch, které se odvádějí na
konkrétní účel (celkem 9 sbírek za rok).
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Ze setkání
o hospodaření arcidiecéze
Ve středu 25.9. se v Praze uskutečnilo
setkání vedení arcidiecéze se zástupci
farností (kněží, členů ekonomických rad),
na kterém jsme byli – 5 let po uskutečnění tzv. církevních restitucí – informováni
o stavu hospodaření arcidiecéze a farností. Nebudu vás unavovat čísly, jen shrnu
krátce poselství ze setkání: hospodaření
arcidiecéze se potýká s nelehkou situací
díky kůrovcové kalamitě v lesích
(výpadek cca 100 miliónů v příjmech);
investice v posledních letech jsou spíše k
udržení hodnoty peněz, než k výnosům.
Závěr pro farnosti (jak jsem si ho na
základě řečeného zformuloval): je třeba
maximálně využít zdrojů grantů (dokud
nějaké jsou) na opravy; je třeba zefektivnit výnosy vlastních majetků; je třeba
větší transparentnost, aby věřící měli
přehled o hospodaření s jimi poskytnutými prostředky; prostředky navýšit, protože budeme muset provoz, a časem i opravy a platy ufinancovat; myslet na solidaritu s chudšími farnostmi.
MM
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dodržují 3 hlavní zásady: neradit si,
nekritizovat se a být diskrétní k tomu,
co bylo na skupince řečeno.
Modlitební skupinka se schází k
modlitbě 1x týdně v pravidelném čase,
má 2 až 8 členek a je zde velký prostor
pro rozmanitost skupinek. Mohou být
skupinky jak mladých maminek, které
se schází po domovech a modlí se spolu s dětmi (např. za doprovodu kytary a
rytmických písní), tak babiček preferujících setkání na faře či v kostele a
modlící se i za svá vnoučata. K založení skupinky stačí jen společná touha
modlit se za děti a odevzdat se do Božích rukou. Skupinek může být ve farnosti neomezeně (např. u Salesiánů v
Praze 8, odkud pocházím, se schází už
9 skupinek). V ČR mají své zastoupení
(a hlavní koordinátorku) v Brně. Se
zakládáním ve farnostech pak ochotně
pomáhají diecézní koordinátorky. Více
o
Modlitbách
matek
na
www.modlitbymatek.cz., nebo osobně
(ivana.syslova@centrum.cz).
IS

Modlitby matek
komunita Solace, Velká Británie

Na konci jara se u nás ve farnosti
začala scházet skupinka Modliteb matek. Tyto modlitební skupinky jsou
dnes (po více jak 20leté existenci) již
ve 122 zemích světa a za svůj vznik
vděčí matce a babičce Veronice Williams. Ta díky své velké odevzdanosti
umožnila Pánu, aby ji použil jako nástroj a vedl ji v Anglii (v Kentu) k založení komunity Solace (znamená Útěcha) a modlitebních skupinek. Spiritualita odevzdanosti a společné modlitby
za děti na celém světě se velmi rychle
rozšířila do všech kontinentů (více o
vzniku komunity a skupinek najdete v
knize Radost z odevzdání se, jejíž autorkou je právě Veronika – ráda zapůjčím).
Modlitby matek jsou určeny pro ženy – matky, a to nejen ty fyziologické a
adoptivní, ale i duchovní. Matkou je v
tomto smyslu každá kmotra (tedy i řeholnice či svobodná a bezdětná žena).
Modlitby matek vychází z předepsaných společných modliteb, které se
modlí skupinky po celém světě a které
jsou prokládány modlitbami vlastními
(chválami a prosbami). Kromě proseb
za svěřené děti (tj i za kmotřence či
kněze) jsou součástí též modlitby za
všechny děti na celém světě a osobní
přímluvy za blízké, farnost, zemi... Vrcholem modlitebního setkání je pak
odevzdání svěřených dětí a sebe sama
do rukou Všemohoucího. Je to odevzdání úplné, bez určování toho, co má
Bůh udělat. Svěřujeme se Bohu s
prosbou o to, aby On sám jednal v životech nás a našich dětí, a to nikoliv
podle našich představ, ale podle své
moudrosti a lásky. Ve skupince se také

Spolek Mondík srdečně zve rodiny s dětmi v sobotu 5.10. od 10 hod. na tradiční
Podzimní hodování
na farní zahradu v Benátkách
… vyrábění z přírodnin, ochutnávka plodů podzimu, zpěv a pohybové hry, radostná setkání. V 11 hod. slavnostní křest
nového zázemí; 11:30 hod. prohlídka
kostela a poslech varhan.
V případě vytrvalého deště se hodovat nebude.
Dobrá zpráva

Škoda auto, Nadace rozvoje občanské
společnosti zařadila (27.9.) náš projekt:
Komunita pro novobenátecké varhany
(pořádání benefičních akcí na podporu
oprav varhan ve farním kostele sv. Máří
Magdalény) k podpoře. O výši příspěvku
budeme informováni.
MM
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