Popeleční středa, přísný půst
Začátek doby postní, doby obrácení,
doprovází půst, znamení pokání. Přísný
půst znamená zdrženlivost (nejíme maso)
a újmu (nejíme do syta). Pokáním zdrženlivosti jsou vázány osoby zdravé a to od
14-ti let, pokáním újmy pak všichni zletilí
do 60-ti let. Odříkání (nejen popeleční
středy) můžeme projevit almužnou. Proto
i letos budeme plnit postní kasičky.
Výtěžek z kasiček poputuje na projekt
maryʼs meals, který zajišťuje ve školách
každodenní jídlo chudým dětem.

Oprava varhan
Po prohlídce varhan arcidiecézním
organologem panem Svobodou je zpracováván projekt I. etapy opravy (na rok
2021), která by měla začít po velikonocích. Předpokládaný rozsah (náklady
500.000 Kč) bude záviset na finančních
prostředcích, které budou k dispozici. V
první etapě budou varhany alespoň částečně hratelné. Vymontovat a opravovat
by se měl II. manuál a pedál.
O podpoře opravy varhan více na:
www.benateckevarhany.cz

(Dokončení ze str. 7) vše hmotné i nehmotné, 8) mezi "duchovním" a
"hmotným" je podstatný rozdíl. 9) Všechno stvoření je dobré, ne samo sebou, ale z
Boha, 10) Bůh neponechává svět svému
osudu, ale řídí jej svou prozřetelností.
Ve zprávě knihy Genesis však není
možné přehlédnout, že k podstatě stvoření patří také "sedmý den". Stvoření tak
nezískává jen svůj "vnitřní" řád, ale také
řád ustanovený jako přikázání. Zachovávání sedmého "Božího" dne je výrazem
respektování řádu Stvořitele, symbolem
věrnosti smlouvě Boha s Izraelem. Stvoření tak vrcholí ve dni zasvěceném bohopoctě, adoraci a vděčnosti. Pro křesťany
stvoření vrcholí ve vykoupení Ježíšem
Kristem, a proto také v symbolice nedělního dne.
Existence andělů jako duchovních
bytostí je potvrzena přímo učením Písma.
Pojem "anděl" podle sv. Augustina nepopisuje přirozenost, ale poslání. Jméno tak
charakterizuje osobu. Andělé jsou dokonalé bytosti čistě duchovní, mají rozum-

inteligenci a svobodnou vůli, jsou stvořením, které je "nesmrtelnou osobou".
Zpěv andělů nad Betlémem je po modlitbě Otče náš druhou modlitbou, kterou
nás naučil Bůh, tentokrát skrze své anděly. Církev se k nim dodnes přidává, aby
tak vyjádřila co nejlépe svou spoluúčast
na trvalé oslavě Boží.
Závěrem je třeba ještě připomenout, že
správná katecheze o stvoření musí obměnit onu ustálenou formulku: "Bůh Otec
nás stvořil, Syn vykoupil a Duch svatý
posvětil," a učit poctivě, že stvoření, tak
jako naše vykoupení i posvěcení, je dílem Nejsvětější Trojice. Proto o stvoření
můžeme říct: "Na počátku Bůh stvořil...
", "na počátku bylo Slovo... ", "přijď,
Duchu Stvořiteli..." (KKC 290 – 292).
Z Katechetického věstníku
(pokračování příště)
Uzávěrka pro články do příštího čísla,
(které vyjde 21.3.2021) je sobota 13.3.
Děkujeme redakce

Neprodejný občasník Římskokatolické farnosti Benátky nad Jizerou. Pro vnitřní potřebu
vydává: Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou, Ladislava Vágnera 70/9, 294 71
Benátky nad Jizerou, IČ: 48680591; č.ú. ČS: 482350379/0800; www.farnostbenatky.cz;
Redakční rada: P. Marek Miškovský (e-mail: marek.miskovsky@gmail.com, mobil:
724 550 009), Martin Dědek (e-mail: martin.cyriak@seznam.cz).
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Forma – Odlitek
Jako malí jsme si na písku stavěli bábovičky, pozorovali jsme maminku, jak lije do
formy horký puding, či jak se v troubě peče bábovka. Možná jste někdy viděli odpich
vysoké pece, kdy se lije ocel do kokil (poněkud větších „formiček“), aby tak vznikl
několikatunový ocelový ingot. To jsou ovšem jiné teploty (a jiné materiály), než na
bábovku. Má-li být výsledná ocel kvalitní – ušlechtilá, přidávají se při tavbě rudy další
příměsi. K pevné oceli je třeba dobrá ruda, přísady a velké množství energie. Je to
celá věda. Závisí i na způsobu chladnutí, aby uvnitř kovu nedocházelo k pnutím, která
by byla na škodu kvality. Jednou odlitá ocel se pak dále zpracovává, ale nekvalitní kov
se nezpraví, než přetavbou.
S člověkem je to podobně. Aby byl kvalitní, ryzí, nestačí jen dobrý materiál. Je třeba
dodat příměsi a hodně energie. Má-li být pevný a dále tvárný bez zbytečných a
nebezpečných vnitřních pnutí, je třeba, aby získal dobrou „formu“, v níž se usadí a
častým opakováním – návykem získá tvar a pevnost.
Často slýchám od rodičů povzdech, že děti ráno nevstávají, protože nemusí jít do
školy (a na počítači se stačí připojit až na devátou). Ale i nejeden dospělý, vlastně
„nemusí“. (Sedí doma a bere peníze, za to, že nepracuje!) A co teprve senioři, kteří
„nemohou“ a „nesmí“ vycházet. Našim životům se tak mnohdy nedostává vnější
formy, která by nám pomáhala držet dobré zvyky a návyky, držet se ve formě.
Popeleční středou vstupujeme do doby svatopostní. Sypeme si na hlavu popel –
znamení pomíjejícnosti – abychom si uvědomili, že čas je krátký. Ano, je nejvyšší čas
se obrátit, činit pokání a konat dobro. Činíme postní předsevzetí. Jak ale nevzdat
dobré předsevzetí a vytrvat v „obrábění“ sebe sama?
Je třeba mít řád, držet „formu“. Ne pro formu samu, ale abychom opakováním
získali/udrželi pevné dobré návyky. Nechceš-li být měkký puding, potřebuješ kvalitní a
pevnou formu. Chceš-li být kvalitní nástroj (pevný, přesný, nerezavějící), bude to
potřebovat hodně energie (modlitbu) a kvalitní „přísady“ (vzdělání, radu, kterou
poslechneš). Nejlépe začít tím, že vyčistíš formu dobrou svatou zpovědí, abys čas, který
máš, přetavil ve svatost. Nevzdávej to! Přece nechceš být neforemný*, bezcharakterní
člověk.
Do vašeho svatopostního jednání vám žehná
P. Marek
*! Existuje přímá závislost mezi tím, jak žiješ a jak vypadáš. Pro odvážné: stoupněte si na váhu.!

dnešní ulice Lipnická, Lidická, začátek
Červíčkovy. Tomu všemu vévodil mariánský kostel se hřbitovem, který kolem
něho zůstal i po josefínských reformách,
kdy se hřbitovy přemisťovaly z hygienických důvodů dál od vesnic a měst do polí
a luk. U nás se přemisťovat nemusel,
protože byl na konci obce. Směrem na
Mladou a Lysou v té době nestály žádné
statky ani jiná obydlí. Poslední chalupou
bývala jedna z těch, kde se narodili skladatelé Bendové, proto máme dnes netypicky v centru moderních Starých Benátek fungující hřbitov.

Je čas na záchranu kostela
nebo víry?
Často slýchávám stesky od svých starobenáteckých sousedů a známých na
zchátralý stav našeho filiálního kostela
Nanebevzetí Panny Marie, a to nejen při
návštěvě hřbitova, kdy je všem na očích
děravá střecha. Tu vidí všichni, kdo přijíždějí do našeho města, hned při sjezdu z
dálnice. Zároveň je dominantou východní
strany dolního centra „na Burse“, kde
prochází denně velká část obyvatel města. Jako fanda historie vím, že tento kostel stojí na místě, kde stával starodávný
dřevěný kostel do poloviny 18. století,
kdy se vlivem stáří a mnohých válečných
útrap zřítil, ovšem během neuvěřitelných
3 let byl nahrazen současnou kamennou
stavbou. Tu si od svého vzniku vzali pod
neoficiální patronát ti, jímž sloužil nejen
o nedělích… Sedláci. Proč?

Vraťme se k současnému kostelu, který byl postaven v letech 1761- 1764 ve
stylu jednoduchého rokoka, či podle jiného názoru ve slohu pozdního baroka.
Jeho interiér zdobí hlavní barokní oltář a
postranní rokokové oltáře, což pro sakrální architekturu bylo velmi moderní,
nezvyklé na svou dobu a moc takových
oltářů neexistuje. Zanedlouho se totiž
nové kostely přestaly stavět a ve velkém
se spíše rušily (josefínské reformy). Náš
kostel si však místní hýčkali a opatrovali.
Vstupovalo se do něj triumfálním schodištěm hned z návsi, kde ještě donedávna
stávala socha sv. Antonína Paduánského.
Ve věži bývaly zvony, později zrekvírované pro vojenské potřeby, které se do ní
už nevrátily. Po druhé světové válce byl
ve špatném stavu, a tak se začala připravovat jeho rekonstrukce, na níž právě
velkou měrou přispěli starobenátečtí sedláci. Byl to poslední velký dobrovolný
projev pospolitosti a zbožnosti na začátku komunistické vlády. Oprava skončila
totiž na začátku 50. let. Ze sedláků se pak
museli stát členové JZD, jejich statky
postupně chátraly a nakonec na jejich
místě bylo v 60. a 70. letech postaveno

Staré Benátky byly vždy především
zemědělskou obcí. Byl zde panský pivovar zpracovávající zdejší ječmen, později
přibyl panský cukrovar vyrábějící ze zde
vypěstované řepy bílé zlato – cukr. V
prostoru dnešní polikliniky, školky, City
parku a Billy pak bývaly panské sádky
zásobené sedláky obilím pro přikrmování
ryb a naplněné jizerní vodou z četných
bočních ramen, které tehdy zasahovaly až
k dnešnímu sídlišti – při velké povodni v
roce 2000 si voda své staré říční trasy
našla během chvilky… A právě sídliště je
místem, kde se rozkládaly až do 70. let
velké areály starobenáteckých statků.
Další stály podél silnice na Prahu (např.
Blažkův statek vedle dnešní tržnice). Na
druhé straně směrem na Lipník a Kbel
pak stála drobná obydlí chudších obyvatel a říkalo se tam „V Chaloupkách“ –
2

Věřím v Stvořitele
nebe i země (část I.)

Stvořitele, jeho moc a božství lze poznat
světlem lidského rozumu z věcí stvořených (Řím 1,19-20). Velmi působivě a
dojemně to potvrzuje i vyznání hebrejské
matky – mučednice (2 Mak 7,22-23.28).
Bůh však neumožnil člověku pronikat do
tajemství stvoření pro pouhou zvědavost,
ale především za účelem rozpoznání Dárce a jeho dobroty a moudrosti a v tomto
duchu k poděkování a k podmanění si
stvoření. Bohu nic nebrání v tom, aby
tajemství stvoření a spásy odhaloval lidem postupně (KKC 287). Člověk si však
musí s pokorou stále uvědomovat, že
moudrost Boží převyšuje všechno stvoření (Job 11,6-10), a proto člověk nemůže
dostat na všechna svá proč odpověď už
proto, že by ji prostě nepochopil. Stvoření má také svou hierarchii, své uspořádání. Člověku se tak dostalo pro vtělení
Božího Syna veliké důstojnosti. Není
proto možné například chránit zvířata a
zabíjet lidi (v Itálii jednou před vánocemi
ochránci zvířat napustili tajně jedem neurčený počet vánoček jisté firmy na protest, že se tato firma nechová při výrobě
hezky ke kravám...).
Všechno stvořené má od Boha svou
vnitřní dobrotu a svou dokonalost. Každé
stvoření vyjadřuje svým vlastním způsobem nekonečnou moudrost a dobrotu
Boží, a v tom se doplňuje s ostatními.
Všechno stvoření závisí na sobě, jedno
od druhého, žádné není autonomní jak
vůči ostatnímu stvoření, tak už ne vůči
Bohu (KKC 340). Snaha po autonomii je
v určité míře kořenem zrození zla na světě a jeho pokračování v lidském jednání.
Karl Rahner shrnuje základní víru
církve o stvoření světa takto: 1) Bůh
stvořil celý viditelný i neviditelný svět z
ničeho, 2) svět není od věčnosti, ale začal
s časem, 3) Bůh jej stvořil ze své svobodné vůle, 4) aby se mohl rozdělit o své
dobro, 5) k vlastní oslavě a 6) k posvěcení člověka. 7) Stvořeni jsou andělé, lidé a

"Apoštolské" vyznání víry
Biblická zpráva o vzniku kosmu se liší
od všech mýtů v tom, že dává všemu
stvoření jasně kladný původ i účel. Původ
všeho existujícího je v Bohu, který stvořil
svět jako odraz své dobroty, moudrosti a
krásy. Stvoření se má stát světem "pro
člověka" k oslavě Boží. Církev vyznává,
že Boží Syn se vtělil nejen, aby vykoupil
svět z hříchu ("pro naši spásu"), ale aby
naplnil dílo stvoření povýšením člověka
("pro nás"). Jak říká jeden z otců,
"oslavou Boží je živý člověk". Stvoření
je určeno člověku k povznesení a dosažení dokonalosti. Není proto správné považovat duchovno za čisté a hmotu za nečistou, druhořadou, obojí je plnohodnotným stvořením. Člověk má podíl na obojím (KKC 328) a oslavuje Boha svou
účastí na stvoření, na jeho zvelebení.
Podle Katechismu má proto katecheze o
stvoření velký význam, zejména v hledání odpovědi na ty nejožehavější otázky:
"Kdo jsem?" "Odkud a kam jdeme?"
Tyto otázky po původu a cíli stvoření a
žití jsou neoddělitelné.
Zpráva o stvoření tvoří vstupní bránu
do celého Písma svatého: "na počátku
Bůh stvořil nebe i zemi...". Dějiny spásy
začínají už ve stvoření, ne až příslibem
spásy po prvním hříchu, jak se často domníváme, a vrcholí příchodem Ježíše
Krista, který se ztotožňuje se svým dílem. Platí také obráceně, že všechno, co
je stvořeno, je stvořeno skrze Ježíše Krista (Kol 1,16), protože "od počátku Bůh
myslel na slávu nového stvoření v Kristu" (KKC 280 a 332). To znamená, že
příchod Božího Syna na svět nemá za cíl
jen nápravu hříchu, ale přivedení všeho k
dokonalosti (Žid 10,14).
Jak říká už apoštol Pavel, Boha jako
7

Projekt “Dejte hlas novobenáteckým varhanám“ na opravu
varhan v kostele sv. Máří Magdalény má svůj vlastní účet
spojený s veřejnou sbírkou. V roce 2020 se vybralo 58.410 Kč,
k dnešnímu dni je na účtu 346.056 Kč.

dnešní sídliště… Kdo tedy nyní, po 70
letech, má pomoci s opravou kostela…?
Kdo zastoupí zbožné starobenátecké sedláky…? A trochu kacířsky: Máme se do
ní vůbec vrhat? Vypovídá jeho stav o
duchovním stavu našeho města? Potřebuje vůbec naše farnost tento kostel? Zámecký už také není náš a občas si ho od
města půjčujeme… Nestačil by nám farní? Co nebo kdo vůbec tvoří farnost?
Především lidé. Je nás ale dost? Není
potřeba být opravdovým kvasem v našem
městě, z kterého by se dalo zpracovat
„těsto a upéct pořádný pecen chleba“ –
toho Chleba, který šíří radostnou zvěst?
Každý z nás je údem Těla Kristova a ratolestí Krvi Kristovy, a tak by naše město
mohlo být Vinící Páně, na které bychom
pomáhali uskutečňovat Boží záměry.
Jedním z nich by posléze jistě bylo zvelebení mariánského kostela, kde bychom se
potom se všemi mohli scházet k modlitbám a mešní oběti… To vše píšu s vědomím toho, že tento kostel na tom býval o
mnoho lépe než magdalský před rekonstrukcí a konaly se v něm hlavní nedělní
bohoslužby, ale časy se mění…
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ČÍM VÍC SE MODLÍŠ, TÍM BLÍŽ
MÁŠ K BOHU
Tentokrát jde tak trochu o „pokračování“ minulého rozhovoru s Helenkou... Anička Kulichová totiž s Helenkou
tvoří nerozlučnou dvojici! :-)
Aničko, odkud pocházíš?
Pocházím z východního Slovenska od
Zemplínské Šíravy z malé vesnice pár
kilometrů od ukrajinské hranice – Choňkovce.
Jak vzpomínáš na dětství? Pocházíš z
věřící rodiny? Jak jste v rodině prožívali víru?
Dětství jsem měla krásné jako každý v
té době. Party holek a kluků bez telefonu
trávící celé léto u vody a zimu na sněhu.
Pocházím z věřící smíšené katolické a
řeckokatolické rodiny. Byli jsme čtyři
sourozenci – dva kluci a dvě holky. Ve
vesnici katolický kostel nebyl, tak jsme
chodili do řeckokatolického – každou
neděli a svátky. Přes týden nic nebylo,
jenom v květnu navečer jsme chodili na
„májovou modlitbu sv. Růžence“. V devíti letech jsem měla první svaté přijímání. Později začal do vesnice dojíždět i
katolický kněz na mše svaté. Z té doby
mám krásné vzpomínky na pěší poutě do
okolních vesnic plné kolotočů a stánků...
ani těch deset kilometrů i více nám nevadilo. Doma nebyla žádná bible, vše bylo
zakázáno a nedostupné.

Takto o poslední rekonstrukci kostela
píše její svědek Josef Vik ve své knize o
historii Benátek z roku 1953: „…všech
těchto prací zúčastnilo se horlivě občanstvo starobenátecké, které nejenom obětavě skládalo peněžité příspěvky, ale přikládalo i ruce ku pomoci při opravách
starobylé památky své obce, aby tak prokázalo svou úctu k ní, úctu k svým předkům a lásku k rodnému městu.“

Jak ses dostala do Benátek? Co ti pomohlo si tu zvyknout?
Do Benátek jsem přijela v roce 1980.
Bydlel tu brácha s rodinou a zlákal mě na
práci v Karbu. Takže jsem nepřišla do
cizího. Byly tu krásné tři malé děti – nuda
nebyla.

Chybí tam zřejmě kvůli době svého
vydání to podstatné, že ona úcta pocházela z předané náboženské víry. My se ale
jejího předávání bát už nemusíme…
Martin Dědek

Jak ses seznámila se svým mužem?
Kolik máš dětí a vnoučat?
Zanedlouho jsem poznala svého muže
3

přicházeli. Čím jsem starší, tak mám i
více času na modlitbu, denně se modlím
růženec – čím víc se modlíš – tím blíž
máš k Bohu. A k tomu patří i farní společenství. Při společných sezeních se můžeš zeptat a víc se dozvíš.

Vaška a do roka byla svatba v katolickém
kostele „na východě“. Po čtyřech letech
se nám narodila Lenka a za dva roky Žaneta. Rok po svatbě se do Benátek přistěhovali i rodiče z východu. Bydleli by tam
sami, a to jsem nechtěla. Rodiče v mládí
bydleli v Čechách, narodila se tu i moje
nejstarší sestra. A tak jsme byli opět spolu, dokonce i mladší bratr s rodinou.
Moje holky se vdaly docela mladé,
Lenka má dvě holky Nelku a Káju, Žaneta zatím děti nemá. Doteď jsme bydleli
spolu v rodinném domě, nějakou dobu s
námi bydlela, až do své smrti, i moje máma, takže tři generace... Teď jsme si postavili malý domek.

Jak prožíváš „koronavirovou dobu“?
Co je pro tebe těžké? Vidíš na této době i něco pozitivního?
Jsem ráda, že ani tato doba mě
„neodstavila“ od Boha. Díky otci Markovi se můžeme pořád zúčastňovat svatých
mší, celou dobu jsou otevřeny kostely.
Můžeš něco vzkázat, popřát farní rodině?
Farní rodině přeju hodně Božího požehnání, ať si každý z nás najde chvilku
na četbu Písma svatého, zvláště evangelia.

Jaké je tvoje zaměstnání?
V Karbu jsem dělala v účtárně, pak po
mateřské dovolené jsem nastoupila do
Mladé Boleslavi opět do firmy s brusivem do obchodního oddělení + pokladna.
Dělám tam už od roku 1994.

A ještě rychlá anketa...
Oblíbené Boží slovo nebo nějaký citát:
Každý, kdo se povyšuje,
bude pokořen, ale ten, kdo se
pokořuje, bude povýšen.
Oblíbení světci: Otec Pio –
byla jsem na pouti u jeho
hrobu, Sv. Bernadetta.
Oblíbená modlitba: Zdrávas
Mária, Otče náš, sv. Růženec.
Oblíbené poutní či jiné
místo (kam se ráda vracím):
Stará
Boleslav,
Medžugorje.
Co jsem si přála, a splnilo
se: Mít hodnou, zdravou rodinu, navzájem se milovat a pomáhat.
Co si ještě přeju: Hlavně zdraví, navštívit pár poutních míst – Lurdy, Čenstochovou, česká poutní místa.
Na co se teď těším: Na každý nový den
prožitý ve zdraví se svými nejbližšími v
novém bydlení.
Děkuji za rozhovor.
Jiřka

U čeho si odpočineš?
Co děláš ráda?
Ráda čtu knížky, dělám
na zahrádce, jezdím na kole,
s kamarádkami na procházky, s vnoučaty na výlety a k
vodě.
Jak ses dostala k službě
pro kostel, pro farnost?
Patřím ke generaci žen,
která se stará o úklid v kostele, časem jsem se s Helčou
(Husákovou) začala starat o
hořejší kostel. Kytičky si pěstujeme svoje, abychom moc neutrácely.
Co pro tebe znamená „věřit v Boha“?
Co tě přibližuje k Bohu?
V Boha věřím už od mládí, v takové
rodině jsem vyrůstala. Ráda čtu bibli,
náboženské knížky, dnes se dá najít plno
věcí na internetu a to mi vyhovuje. V
mládí toho tolik nebylo a o hodně jsme
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