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Další pravidelné aktivity 

Modlitební setkání každý čtvrtek 

na faře od 16 hod. 

Náboženství každý pátek 15-15:50 

na faře 

První pátek v měsíci po mši svaté 

tichý výstav Nejsvětější svátosti s požeh-

náním 

Zpovídání přede mší svatou a kdykoli 

na přání a protože není kde, (řádným mís-

tem ke zpovědi je zpovědnice v kostele), 

tak zatím vlastně kdekoli. 

Různé — příležitosti —  

nabídky — informace 

► Máte-li nemocné, dejte vědět, ať je 

mohu navštívit. 

► Nezapomeňte 22. dubna na Pochod 

pro život v Praze. 

► Stále hledám ochotné pisatele, případ-

ně i tvůrce loga pro Noviny farní rodiny. 

► Zde je místo také pro vás. Co nabíd-

nete vy? 

Farní brigády 1. a 8. 4. 2017 

Přiložit ruku k dílu nikdy nevyjde 

z módy. Této situaci jsme, všichni far-

níci v Benátkách nad Jizerou, byli vy-

staveni hned dvě soboty za sebou 

v měsíci dubnu 2017. A většina z nás 

reagovala pozitivně – nedalo nám to. 

Měli jsme možnost zapojit se do brigád 

na úklid kostela, či jeho okolí. Jednalo 

se o fyzicky náročnou práci, odměnou 

se však nabízelo Boží požehnání a Boží 

milost, kterých není nikdy dost. Snad i 

proto se do obou vyhlášených brigád 

zapojilo přes třicet farníků, občanů 

Benátek nad Jizerou. 

S velkým vděkem a pokorou můžeme 

konstatovat „Bohu díky!“ Nejen, že se 

nám podařilo vytvořit živé společenství 

založené na sdílení duchovních hodnot, 

ale také společenství pracovní, kdy 

hlavním krédem se stalo naplnění ma-

teriálních cílů, jakými jsou zvelebení a 

zkrášlení okolí Božího Svatostánku. 

Beze sporu bylo zapotřebí spousty ná-

mahy a sebezapření, o to více však vy-

nikla Boží Láska a Boží Požehnání. 

Pod vedením  patera Marka Miškov-

ského jsme se stali účastníky a svědky 

událostí, které začaly formovat nové 

dění v naší benátecké farnosti. Jsme za 

tuto příležitost velmi vděčni a pateru 

Markovi přejeme do dalších měsíců a 

let v naší farnosti hlavně Boží požehná-

ní, Lásku, Pokoj a hodně sil a úspěchů. 

Manželé Kalovi 

Uvidíš-li ubohý, dřevěný kříž, zane-

dbaný, bezcenný… a bez Ukřižova-

ného, nezapomeň, že tento kříž je 

tvůj kříž: každodenní kříž, skrytý 

kříž, bez nádhery a bez útěchy… 

kříž, očekávající Ukřižovaného, kte-

rý mu schází, a tento ukřižovaný máš 

být ty. 
Sv. Josemaría Escrivá, Cesta 178 

  

 

Na Květnou neděli   č. 2/2017*     9. dubna 2017 

NOVINY FARNÍ RODINY 

Občasník římskokatolické farnost Benátky nad Jizerou 

VJEZD  

DO JERUZALÉMA 

 Svatý týden! Toto pojmenování není ja-

kýmsi technickým označením závěru doby 

svatopostní. Vyjadřuje skutečnost, že tento 

týden není pouze bohatý na připomínky dějin 

spásy, ale že jsme uprostřed těchto dějin, že 

jsme jejich součástí a máme na nich podíl. 

Tak jako Ježíš vstoupil do Jeruzaléma, vstu-

puje i dnes do našich životů. Je to vjezd po-

korného krále na oslátku, krále, který přináší 

do našeho srdce nepokoj a vzrušení spojené 

s očekáváním spásy (Mt 21.10-11). Možná 

ho vítáme s nadšením, možná mu běžíme na-

proti, možná se snažíme držet si od něho odstup. Nemůžeme ho ale zastavit, pro-

tože On jde za svým úkolem – a tím je smrt na kříži, abych já mohl žít. Mohu se 

snažit tuto skutečnost ignorovat a tvářit se, že i tento týden (jako ostatně celý 

rok) mám svých starostí dost, a tak nechat Krista i s Jeho křížem – za mně nese-

ným – projít okolo bez povšimnutí. Nepřestanu tím být ale součástí dějin spásy. 

Jen se mlčky řadím k těm, kterým je Kristus lhostejný, kteří svým nezájmem (o 

věci duchovní i veřejné) Krista i dnes znovu křižují, nebo nechávají křižovat. 

Chci-li ale dosáhnout odpuštění a smíření, abych měl pokoj v duši – a tuto touhu 

má v srdci hluboce vloženou každý z nás – nestačí pouze volat Hosana. Musím 

následovat Mistra na Jeho cestě křížové. Jinak nevejdu do království lásky a 

pokoje – do nebeského Jeruzaléma. Připojme se k Marii a Janovi, přemozme 

svou lenost, nechuť a strach. Odhoďme falešné lidské ohledy a ponořme se do 

tohoto týdne celým srdcem, aby mohlo po Velkém pátku i v našich srdcích zaznít 

jásavé Aleluja nedělního rána. 

K tomu vám žehná P. Marek 
*(číslování pokračujeme i po změně názvu) 
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Mše svaté a ZPOVÍDÁNÍ 

Kdo jste nestihli svatou zpověď, máte 

příležitost v Benátkách n.J. v kostele sv. 

Máří Magdalény v pondělí 10. 4. (od 7 

do 7:30 hod.) a v úterý 11. 4. (od 7 do 

8:30 hod.) – vždy po ranní mši svaté, 

která bude v tyto dny od 6:30 hod. a dále 

tamtéž ve středu 12. 4. od 17 hod. do 

mše svaté v 18 hod. (a příp. i po ní).  

Ve svatém Třídenní chci navštívit ne-

mocné, proto prosím ozvěte se, kdož o 

někom, koho bych mohl navštívit, víte.  

P. Marek 

Farní rada 

V neděli 2. 4. se uskutečnily volby 

do Pastorační rady naší farnosti, spoje-

né s volbou jména farního časopisu. 

Celkem bylo odevzdáno 44 platných 

hlasů (z nichž jeden hlasoval pouze pro 

název časopisu). Které jméno časopisu 

zvítězilo, jest nabíledni z názvu tohoto 

čísla. 

Ze 13 navržených kandidátů bylo 

vámi zvoleno následujících pět zástup-

ců (jména bez titulů, v závorce počet 

získaných hlasů): 

Jan Plavjanik (34),  

Helena Husáková (30),  

Zuzana Hošková (25),  

Anna Kulichová (25),  

Marta Filipcová (20) 

Dále byli do Pastorační rady jmenováni 

Ivo Harár 

a Jiřina Botošová. 

První setkání Pastorační rady se 

uskuteční po domluvě členů (počítejte 

se středou 19. 4. po mši svaté (v 18:45 

hod. na faře ☺). Volební období Pasto-

rační rady je jednoleté, tak neváhejte 

oslovit své radní se svými návrhy a 

připomínkami neprodleně, abychom 

rozumné návrhy mohli uskutečnit. 

Členy ekonomické rady farnosti 

jmenuji Zdeňka Kalu, Annu Kulicho-

vou a Milana Vaška. 

Děkuji všem, kteří se zúčastnili vo-

leb, za ochotu vzít na sebe spoluzodpo-

vědnost za chod naší farnosti a těm, 

kdož se stali radními vyprošujme svět-

lo a dary Ducha Svatého pro jejich 

službu. 
P. Marek 

Zelený čtvrtek – v den, kdy si připo-

mínáme ustanovení kněžství a eucharistie 

slaví dopoledne kněží spolu se svým bis-

kupem mši svatou, při které se světí oleje 

a obnovují kněžské sliby (katedrála sv. 

Víta v Praze v 9:30 hodin). Večer pak 

kněží s věřícími slaví mši svatou – hosti-

nu lásky na památku poslední večeře. 

Velký pátek – tento den se neslouží 

mše svatá, věřící rozjímají při křížové 

cestě a při velkopátečních obřadech  

o umučení našeho Pána Ježíše Krista. Je 

den přísného postu, kdy se postíme nejen 

od masa, ale jíme dosyta jen jednou den-

ně a dvakrát se můžeme občerstvit (týká 

se osob zdravých a dospělých do 65 let) 

Bílá sobota – během dne přicházejí 

věřící, aby u božího hrobu v tichu rozjí-

mali o lásce až k vydání se smrti a s vírou 

očekávali vzkříšení. 

Vigilie Zmrtvýchvstání – po zápa-

du slunce, kdy skončila sobota, slaví cír-

kev velkou noc našeho vykoupení, noc 

vyjití ze tmy a otroctví hříchu. Křesťané 

bdí, modlí se a připomínají si veliké skut-

ky Boží, které vykonal k naší spáse. O 

této Vigilii jsou křtěni katechumeni – 

modlete se za naši katechumenku Janu! 

Nezapomeňte, že novéna  
k Božímu milosrdenství  
začíná na Velký pátek. 
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