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Základní informace o organizaci 

 

Název organizace:  Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou 

 

Sídlo organizace:  Ladislava Vágnera 70/9, CZ 294 71 Benátky nad Jizerou 

 

Web, E-mail:   www.farnostbenatky.cz, marek.miskovsky@gmail.com 

Zapsána:  Evidovaná právnická osoba registrovaná při Ministerstvu 

kultury, číslo evidence: 8/1-01-004/1994 

Telefonní číslo: +420 724 550 009 

IČ organizace:  48680591 

Číslo účtu:   482350379/0800 

 

 

Zřizovatel:   Arcibiskupství pražské 

Adresa zřizovatele:  Hradčanské nám. 56/16, 119 02 Praha 1 – Hradčany  

Web, E-mail:    www.apha.cz, apha@apha.cz 

Číslo telefonu:  +420 220 392 111 

IČ zřizovatele:  00445100   
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1. Úvodní slovo 

 

Vážení přátelé,  

Dostáváte do ruky Výroční zprávu Římskokatolické farnosti Benátky nad Jizerou. 

Dlouhodobě k přehledu událostí – a také činností – ve farnosti, slouží od roku 1836 Pamětní 

kniha, kterážto až do let současných uchovává paměť o životě farnosti formou kroniky. 

V historii farnosti je však tato výroční zpráva první svého formátu.  

Po letech, kdy na zabaveném církevním majetku hospodařil socialistický a poté post-

socialistický stát, a Církev se tak stala de facto státní příspěvkovou organizací, se zákonem 

o majetkovém vyrovnání s církvemi v roce 2013 začal proces odluky státu od církve. Celá 

Církev v České republice tak v současnosti prochází velkou proměnou na cestě 

k nezávislému a soběstačnému ekonomickému fungování. Pro nemalou část společnosti je to 

po letech kolektivistické indoktrinace nejen nepředstavitelné, ale i nepřípustné.  

Proto je důležité, aby široká veřejnost měla možnost vidět, jak Církev hospodaří nejen na 

úrovni celorepublikové, či v diecézích (územních celcích zvících krajů), ale i – a právě i – na 

své nejnižší úrovni – ve farnostech, nejmenších územních jednotkách.  

Farnost je, jak ze základních informací vyplývá, samostatná právnická osoba, která hospodaří 

se samostatným rozpočtem. Její zřizovatel, Arcibiskupství pražské, je jejím kontrolním 

orgánem, který ji poskytuje organizační podporu, a ustanovuje do farnosti kněze, který je 

placeným zaměstnancem Arcibiskupství pražského a statutárním zástupcem farnosti. 

Společnou snahou celé farnosti je nejen sdílet a předávat víru v Ježíše Krista, což je jejím 

prvořadým úkolem, ale správou farního majetku generovat zdroje k pomoci těm, kterým se jí 

jinak nedostává a k podpoře a uchování křesťanského duchovního dědictví v místě. 

Vedle toho je farnost vlastníkem objektů velké kulturní a historické ceny, které podléhají 

dozoru Státní památkové péče, a jejichž údržba přesahuje její finanční možnosti.  

Nahlédnout, jak se s těmito skutečnostmi naše farnost pere, můžete alespoň zčásti (té 

ekonomické) na následujících stránkách. Hodnověrnost se nezíská psaním článků, ale 

odvedenou prací.  

Ing. Marek Miškovský 

administrátor 

http://www.farnostbenatky.cz/
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2. Historie farnosti 

 

Katolická farnost v Nových Benátkách je stará jako město samo. Není však nová, jako 

Nové Benátky. Vznikla roku 1350 přenesením farnosti ze Starých Benátek. V dějinách pak 

procházela obdobími rozkvětu i útlumu. V novodobé historii byla farnost Benátky nad 

Jizerou od roku 1982 do roku 1991 neobsazena (spravována pouze ex currendo z Chotětova). 

Od roku 1991 jsou Benátky nad Jizerou opět obsazeny a staly se sídelní farností i pro okolní 

farnosti.  

V roce 2006 došlo ke slučování farností. Zanikly farnosti Kostelní Hlavno a 

Předměřice nad Jizerou a staly se součástí farnosti Benátky nad Jizerou. Do farnosti tak patří 

obce od Sudova Hlavna po Benátky a od Předměřic po Zdětín a kostely v Nových Benátkách 

(sv. Máří Magdalény), ve Starých Benátkách (Nanebevzetí Panny Marie), v Kostelním 

Hlavně (sv. Petra v okovech), v Předměřicích nad Jizerou (sv. Jakuba staršího) a ve Zdětíně 

(Všech svatých). Na jejím území žije přes 11 tisíc obyvatel, z nichž necelé procento 

pravidelně navštěvuje katolické bohoslužby. 

 

 

http://www.farnostbenatky.cz/
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3. Hlavní činnost – pastorace v roce 2020 

 

Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou je – navzdory svému věku – živé 

společenství s širokým spektrem aktivit.  

Hlavní náplní – smyslem existence – je pomáhat člověku pozvedat svůj pohled nad 

pouze pozemské cíle, ukazovat na Boha a předávat víru v Ježíše Krista, Syna Božího, který je 

jediným učitelem cesty k Bohu a tak cesty ke štěstí člověka. Farnost, jako celá Církev, 

disponuje pomocí, která se opírá o svátosti (křest, biřmování, eucharistie, smíření, 

manželství, pomazání nemocných, kněžství) a je místem, kde se víra ve společenství kolem 

Krista, přítomného ve svátostech, žije. 

Bohoslužby jsou tak nosnou osou života farnosti. Denně je sloužena mše svatá v 

jednom z pěti kostelů spravovaných farností. Zvláště nedělní jsou místem setkání s Bohem 

i člověkem. 

3.1.  Poutě 

V únoru se konala pravidelná mužská pouť do Staré Boleslavi, kterou jsme pak 

zopakovali s ministranty v květnu. Pěšky jsme putovali také ke svaté paní Zdislavě do 

Jablonného v Podještědí u příležitosti 800 let od jejího narození. 

 

Pěší pouť z Benátek nad Jizerou k Palladiu země České do Staré Boleslavi  

http://www.farnostbenatky.cz/
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V čase uvolnění protiepidemických opatření jsme podnikli malou pouť k obnovenému 

Mariánskému sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. 

Nejde jen o putování do daleka. I ve farnosti se konají pravidelné poutě do kostelů, 

které nebývají pravidelně užívány. Pouť Svatoludmilská do kostela sv. Martina v Dražicích, 

jež jí byl původně zasvěcen. Svatomartinská pouť tamtéž, spojená s martinským průvodem. 

V zámeckém kostele v Nových Benátkách bývají poutní bohoslužby o svátku Narození 

Panny Marie a o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie. 

http://www.farnostbenatky.cz/
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3.2.  Náboženství 

Místem předávání víry ve společenství vrstevníků jsou hodiny náboženství, které vzhledem k 

malému počtu dětí probíhají na faře. Účastní se jich do dvaceti dětí v celkem třech 

skupinkách. 

3.3.  Hovory o víře 

Pro dospělé, zvláště pro ty, kdo se chtějí dozvědět něco o víře a připravují se ke křtu, jsou 

večerní formační setkání (v roce 2020 bohužel redukovaná a dosti řídká). Účastní se jich 8 

zájemců. 

3.4.  Modlitby matek 

Ve farnosti se každý týden schází skupinka matek, které se modlí nejen za rodiny své, ale i za 

celou farní rodinu. 

3.5.  Duchovní obnovy 

Dvakrát do roka se konají duchovní obnovy pro farnost, které vede host, kněz z jiné farnosti. 

3.6.  Mikulášská nadílka 

Nejen dětem z farnosti přichází sv. Mikuláš dát svou nadílku a povzbudit je v konání dobra 

na cestě k vánocům. 

 

Mikuláš s andělem… co neměl křídla 

http://www.farnostbenatky.cz/
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3.7.  Letní ministrantský tábor 

V pandemickém roce 2020 se pod záštitou farnosti uskutečnil letní tábor pro kluky 

ministranty z různých míst pražské arcidiecéze. Byli jsme v srpnu týden v Sedlci-Prčici, 

odkud jsme podnikali výlety do Českého Meránu, prohlubovali své ministrantské dovednosti 

a vydatně sportovali.  

 

Ministranti se svatým Janem Sarkandrem (uprostřed),  

jehož 400. výročí umučení jsme si připomínali 

 

Vedle hlavního poslání – místa předávání a sdílení víry – jsou jejími aktivitami i 

různé koncerty, historické exkurse, autorská čtení na faře, nedělní neformální posezení, 

táboráky, letní kino a další. Vyjmenovaných aktivit se zúčastňují občané všech věkových 

kategorií. Společným cílem všech aktivit benátecké farnosti je zachování křesťanských 

kulturních hodnot a tradic, a to jak materiálních (budovy, inventář), tak hodnotových 

(uchování mravních hodnot pro příští generace), ale například i integrace nově příchozích 

obyvatel do regionu. 

 

  

http://www.farnostbenatky.cz/
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4. Hospodaření farnosti v roce 2020 

 

Příjmy datum příjmy 
pokladna 

měsíční 
průměr 

týdenní 
průměr 

Odvedené sbírky 
 

      

Svatopetrský halíř  23.2.2020 1 961 Kč     

Svatopetrská sbírka na 
bohoslovce 28.6.2020 2 038 Kč     

Svatováclavská na církevní 
školství 27.9.2020 2 055 Kč     

Mikulášská na bohoslovce 06.12.2020 1 329 Kč     

Odvedené sbírky celkem   7 383 Kč     

Sbírky (neodvedené) celkem   77 079 Kč 6 423,25 Kč 1 605,81 Kč 

Příjmy z prodeje         

Škoda Fabia   10 000 Kč     

přeplatek pojistné   2 581 Kč     

Celkem příjmy pokladna   89 660 Kč 
   

 

Výdaje pokladna částka 

razítko výroba  1 000 Kč 

auto Dacia, převod, STK, dálniční známka 4 000 Kč 

zimní kola+pneumatiky 9 274 Kč 

benzín+olej (auto, sekačka) 2 340 Kč 

pošta 428 Kč 

hostie, svíce, kadidlo 4 600 Kč 

látky na oltáře 2 631 Kč 

odvodnění okapu kostel MM 2 194 Kč 

nářadí  1 038 Kč 

strom a keře na zahradu  5 275 Kč 

květiny 1 115 Kč 

kancelářské potřeby 4 155 Kč 

čistící prostředky, domácí potřeby 1 767 Kč 

farní Mikuláš+občerstvení brigáda 2 830 Kč 

mobilní telefon (z grantu KFNŠ) 9 323 Kč 

knihy 4 020 Kč 

Celkem výdaje pokladna 55 990 Kč 

 

http://www.farnostbenatky.cz/


Výroční zpráva 2020 
Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou 

Ladislava Vágnera 70/9, CZ 294 71 Benátky nad Jizerou 
IČO: 48680591; č. ú. ČS: 482350379/0800; mobil: +420 724 550 009; www.farnostbenatky.cz 

 
 

 

10 

 

Příjmy účet   

pachty z polí (66 h) celkem 408 038 Kč 

nájmy z pozemku v B. n. J. (6 160/měsíc) 73 920 Kč 

nájem byt faráře 12 000 Kč 

zahrada Mondík 5 000 Kč 

přeplatek energie 26 531 Kč 

grant KFNFŠA 50 000 Kč 

grant Škoda - stromky 70 000 Kč 

dary farníci 106 000 Kč 

příjmy účet celkem 751 489 Kč 

 

Provozní náklady   

daň z příjmu 28 120 Kč 

daň z nemovitosti 53 588 Kč 

pojištění budov 10 898 Kč 

odvody do Svépomocného fondu AP (2019) 88 500 Kč 

splátky dluhů AP (půjčky 253 739, zbývá doplatit 120 000 Kč) 50 000 Kč 

elektřina (část z KFNFŠA) 29 160 Kč 

plyn (část z KFNFŠA) 63 360 Kč 

vodné-stočné (část z KFNFŠA) 7 253 Kč 

popelnice 1 352 Kč 

i-net 4 218 Kč 

www 987 Kč 

telefon 5 000 Kč 

auto DACIA pořízení 120 000 Kč 

auto povinné ručení + pojištění 10 107 Kč 

účetní program POHODA 2 420 Kč 

paškály 1 256 Kč 

vrbový altán 30 000 Kč 

účetní  10 000 Kč 

tiskoviny (KT, IN, Milujte se, Tarsicius, Duha) 8 527 Kč 

knihy 3 379 Kč 

stromky do farního lesa (grant Škoda - stromky) 70 000 Kč 

projekt fara - střecha fasáda 70 060 Kč 

Výdaje celkem: 668 185 Kč 

 

 

 

http://www.farnostbenatky.cz/
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Opravy zdroj dotace celková cena farnost 

Kostelní Hlavno kostel IV. 
Etapa MK ČR PZAD 1 000 000Kč 1 112 010 Kč 112 010 Kč 

Benátky nad Jizerou fara II. 
etapa MK ČR 200 000 Kč     

  
Město Benátky 
n. Jizerou 41 000 Kč     

  SF AP 100 000 Kč 420 397 Kč 79 397 Kč 

Benátky nad Jizerou oprava 
zpovědnice ve farním kostele       95 400 Kč 

celkem   1 341 000 Kč 1 532 407 Kč 286 807 Kč 

 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍJMY FARNOSTI  
(BEZ DOTACÍ) – (PROVOZNÍ NÁKLADY + PODÍL 

FARNOSTI NA OPRAVÁCH) 
841 149 - 1 010 982  =  -182 414 Kč 

 

 

Při pohledu na hospodaření farnosti vidíme v roce 2020 schodek téměř 200 tisíc Kč. 

V dlouhodobém majetku nedošlo ke změnám. Díky pomoci z Krizového fondu Nadačního 

fondu Škoda auto nedošlo ani k výraznému poklesu předpokládaných příjmů. Větším 

výdajem v provozních nákladech byla pouze nutná a plánovaná investice do nového (ojetého) 

automobilu. Finanční propad v hospodaření jde ve své většině na vrub oprav. Chybějící 

zpovědnice v Benátkách nad Jizerou byly alespoň ve farním kostele vyřešeny opravou skoro 

vyhozené barokní zpovědnice (95 400 Kč). K opravě fary v Benátkách nad Jizerou v letošní 

etapě – výměna vnitřních oken – přibyla investice do projektu celkové výměny střechy a 

opravy fasády (70 tis. Kč). Ostatní náklady spojené s opravou kostelů narostly oproti 

předpokladu díky vyšší dotaci na kostel v Kostelním Hlavnu (1 milion oproti 700 tis. Kč 

v předchozích letech) a tím i vyššímu povinnému spolupodílu, na nějž, díky investici do 

oprav kostelních hodin, obec Kostelní Hlavno farnosti nepřispěla. 

 

http://www.farnostbenatky.cz/
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5. Realizované projekty a opravy v roce 2020 

 

5.1.  Tříkrálová sbírka 2020 

V roce 2020 se v rámci Tříkrálové sbírky v benátecké farnosti povedlo vybrat 

62 439 Kč. Vybíralo se celkem do devíti pokladniček v těchto lokalitách: v Benátkách nad 

Jizerou, ve Zdětíně, v Předměřicích, v Dražicích a v Sudově a Kostelním Hlavně. Koledovalo 

asi deset skupin koledníků: otec Marek, farnice s dětmi, děti z náboženství, spolek Mondík, 

ZŠ Otevřeno a zapojili se i členové Církve bratrské. 

 

 

Část účastníků tříkrálové sbírky 2020 

 

 

http://www.farnostbenatky.cz/
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5.2.  Komunita pro novobenátecké varhany 

Projekt byl realizovaný za podpory Nadačního fondu ŠKODA AUTO, který společně 

s Nadací rozvoje občanské společnosti v srpnu 2019 vyhlásil 2. kolo grantové výzvy 

Občanská společnost. Cílem výzvy bylo podpořit komunitní život Mladoboleslavska 

prostřednictvím finanční podpory veřejně prospěšných aktivit a projektů občanské 

společnosti. Benátecká farnost podala žádost o podporu projektu s názvem „Komunita pro 

novobenátecké varhany“. Smyslem projektu bylo pořádání benefičních akcí na podporu 

oprav historicky cenných varhan ve farním kostele sv. Máří Magdalény. Jednalo se 

o organizaci sedmi kulturních, společenských i sportovních akcí se zapojením široké 

veřejnosti. Výtěžek z těchto aktivit 78 000 Kč (dobrovolné vstupné, registrační poplatky) 

putoval celý na opravu varhan. První akcí byl koncert „Rezonance věků – od baroka po 

současnost“, který se uskutečnil v říjnu 2019. Koncem roku 2019 pak ještě následovalo 

autorské čtení na faře, koncert Loutna česká a Adventní koncert bělské farní scholy. 

V roce 2020 se v rámci projektu realizovaly zbývající tři aktivity. Jednalo se o tyto akce: 

 Tříkrálovou komentovanou prohlídku Benátek nad Jizerou: Sraz účastníků první 

akce roku 2020 na podporu novobenáteckých varhan byl v neděli 5. 1. 2020 v 15 

hodin před hřbitovem Na Burse. Prohlídka města začala komentovanou prohlídkou 

kostela Nanebevzetí Panny Marie. Poté se skupina účastníků, čítající cca 70 osob, 

vydala po stopách bývalé vlečky do Obodře (nejstarší části Benátek nad Jizerou) 

s mnohými zastávkami u zajímavých objektů, výhledů a historicky zajímavých míst. 

V Obodři všechny čekalo malé občerstvení v místní starobylé restauraci Na 

Vyhlídce. Zámeckým parkem se pak skupina vydala nahoru do Nových Benátek, kde 

program pokračoval komentovanou prohlídkou zámeckého kostela. Poslední 

zastávkou na trase byl pak farní kostel sv. Máří Magdalény, kde si účastníci mimo 

zajímavého výkladu mohli prohlédnout vzácné varhany, na jejichž opravu v průběhu 

akce přispěli. Ve farním společenském sále program pokračoval komentovaným 

promítáním fotek z italských Benátek. Podávalo se domácí pohoštění – čaj, káva, 

svařák, vánočka… Celou akci ukončil tříkrálový ohňostroj na farní zahradě. Do 

zapečetěné pokladny se na místě vybralo 11 774 Kč, částka byla vložena na 

transparentní účet benáteckých varhan. 

http://www.farnostbenatky.cz/
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 V neděli 16. 2. 2020 se v malém sále benátecké záložny uskutečnil Dětský den 

s divadlem a výtvarnými dílničkami. Program zahájil v 15 hodin pan farář Marek 

Miškovský. Všechny přivítal a uvedl na jeviště herce Jana Horáka, který sehrál 

krásné divadelní představení (nejen) pro děti s názvem „Tučňáci na Arše“. Divadlo 

mělo obrovský úspěch – děti, jejich rodiče i přítomní senioři z Městského centra 

herce odměnili zaslouženým bouřlivým potleskem. Po skončení divadla byla 

možnost občerstvení a zapojení se do výtvarných dílniček. Zájemci si také mohli 

prohlédnout farní kostel sv. Máří Magdalény a vzácné historické varhany, na jejichž 

opravu bylo na místě do zapečetěné pokladničky vybráno 10 635 Kč. Účast na akci 

byla hojná, všichni se pobavili a zároveň podpořili dobrou věc, a tak v podvečer do 

svých domovů odešli s dobrým pocitem, bohatší o (ne)jeden krásný zážitek. 

 

 

 V sobotu 13. 6. 2020 proběhl druhý ročník zdařilé charitativní akce Běh pro 

varhany. Samotný běh (ve 4 kategoriích) byl tentokrát doplněn o pestrý doprovodný 

program. Jednalo se o komentovanou prohlídku s názvem „Po stopách pražského 

biskupa Jana IV. z Dražic“, prohlídku vedl licencovaný průvodce benátecký rodák 

p. Martin Dědek. Od 15:40 hod. pak ve farním společenském sále probíhala 

přednáška Mgr. Lukáše Nachtmanna „Počátky automobilové a autobusové dopravy 

v Mladé Boleslavi a Benátkách nad Jizerou“. Posledním bodem nabitého programu 

bylo posezení u ohně s občerstvením a živou hudbou – s oblíbenou benáteckou 

kapelou „Trampskej děs“. Akce se krásně vydařila a do zapečetěné pokladny se na 

místě na opravu vzácného varhanního stroje vybralo 15 481 Kč. Obrovské díky všem 

štědrým dárcům i spolupořadatelům! 

http://www.farnostbenatky.cz/
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Poslední instrukce před startem akce „Běh pro varhany“ 

 

Na únorovém divadle „Tučňáci na Arše“ se sešly zástupci všech generací 

http://www.farnostbenatky.cz/
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5.3.  Krizový fond nadace Škoda auto I, Pomoc pro farnost benáteckou 

Grantový program: Krizový fond Nadačního fondu ŠKODA AUTO 

Název projektu: Pomoc pro farnost benáteckou 

Doba realizace projektu: 30. 6. 2020 – 30. 11. 2020 

Přidělená částka: 50 000 Kč 

Realizace/přínos projektu: Projekt pomohl vyřešit výpadek příjmů farnosti ze strany 

drobných dárců v souvislosti s pandemií. Na této skutečnosti se významnou měrou podílela 

nemožnost sloužit veřejné bohoslužby, v rámci nichž většina farníků na provoz farnosti 

přispívá. V tomto ohledu se také projevily výpadky příjmů u samotných farníků a dalších 

drobných dárců, kdy díky pandemii Covid-19 některým z rodin významně klesly příjmy. 

Byla tak ohrožena jak hlavní činnost farnosti, která zahrnuje zejména náklady na běžný 

provoz farních budov, tak činnost vedlejší, kterou se tradičně stalo pořádání nejrůznějších 

společenských akcí pro širokou benáteckou komunitu. Díky nadačnímu příspěvku od Nadace 

Škoda auto se povedlo tento výpadek příjmů pokrýt. Příspěvek uhradil spotřebované energie 

a nákup farního mobilního telefonu pro konzultace v duchovní oblasti. 

 

 

5.4.  Rekultivace a zvýšení biodiverzity farního lesa 

Grantový program: Nadační fond ŠKODA AUTO, Škoda stromky II. kolo 

Název projektu: Rekultivace a zvýšení biodiverzity farního lesa 

Doba realizace projektu: říjen – listopad 2020 

Přidělená částka: 70 000 Kč 

Realizace/přínos projektu: Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou se aktivně 

zapojuje do péče o svůj farní les. Kromě pravidelné péče řádného lesního hospodáře pořádá 

ve farním lese brigády zaměřené na jeho úklid a obnovu. V rámci těchto svépomocných 

brigád byla identifikována potřeba výsadby nových stromků, neboť ve farním lese bylo, 

podobně jako všude v okolí, zaznamenáno schnutí většího počtu jehličnanů, zejména pak 

http://www.farnostbenatky.cz/
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borovic. Bylo také nutné dosadit některé z alejí u krajských komunikací, které farní les 

lemují. V podzimních měsících roku 2020 proto farnost uspořádala sérii svépomocných 

brigád zaměřených na výsadbu nových stromků. Tyto brigády a výsadba probíhaly ve farním 

lese v Okrouhlíku u Benátek nad Jizerou, kdy samotné výsadbě předcházela rekultivace a 

čištění jihozápadního cípu farního lesa s použitím těžké techniky. Realizace projektu byla 

plně v souladu s lesní koncepcí Středočeského kraje. V rámci realizace projektu se podařilo 

vysadit téměř tisíc nových mladých stromků, jmenovitě dubů, borovic a lip. 

 

 

Účastníci podzimní brigády ve farním lese 

5.5.  Výměna oken na budově fary spolufinancována městem Benátky n. 

Jizerou a prostředky z programu regenerace MPR a MPZ 

V roce 2020 pokračovala realizace projektu opravy benátecké fary II. etapou, kdy na 

budově byly vyměněny vnitřní okna – celkem 24 kusů. Akce byla spolufinancována 

Ministerstvem kultury z fondu regenerace, které přispělo částkou 200 000 Kč, Město Benátky 

se na projektu podílelo částkou 41 000 Kč, Arcibiskupství pražské pak částkou 100 000 Kč a 

benátecká farnost přidala 79 397 Kč.  

http://www.farnostbenatky.cz/
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5.6.  Oprava kostela v Kostelním Hlavně, etapa IV.  

V rámci Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury proběhla 

v roce 2020 IV. etapa projektu celkové opravy kostela sv. Petra v okovech v Kostelním 

Hlavně. Opravil se plášť kostelní věže, došlo k výměně okenic na věži a kolem věže byl 

vydlážděn kamenný chodníček. Celkové náklady letošní etapy se vyšplhaly na 1 112 010 Kč, 

Ministerstvo kultury poskytlo dotaci 1 000 000 Kč, 112 010 Kč pak byla spoluúčast farnosti. 

 

5.7.  Oprava historické dřevěné zpovědnice ve farním kostele sv. Máří 

Magdalény 

V roce 2020 došlo ke znovu-instalaci zpovědnice ve farním kostele. Zpovědnice byla 

přenesena z místa v presbytáři, kam byla polorozpadlá před lety složena, na své původní 

místo pod kruchtou. Dřevěnou barokní zpovědnici bylo třeba odvézt k celkové opravě, 

výměně ztrouchnivělých částí, doplnění chybějících prvků (spodní část – sokl musel být 

prakticky celý nově vyroben), ošetření a povrchové úpravě. Zakázka byla realizována truhláři 

Lišmanem a Doležalem ze Sedlčan. Celkové náklady na opravu, renovaci a instalaci činily 

95 400 Kč. 

 

Opravená zpovědnice ve farním kostele Sv. Máří Magdalény 

http://www.farnostbenatky.cz/
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6. Závěrečné slovo - vize do dalších let  

Rok 2020 byl silně poznamenán pandemií Covid-19, která se dotkla farnosti 

omezením setkávání lidí na bohoslužbách. Většina přirozených aktivit, které patří k životu 

Církve ve farnosti: výuka náboženství, modlitební skupiny, formační setkání a jiné 

volnočasové aktivity byly prakticky suspendovány. Přesto bohoslužby nebyly přerušeny 

a dařilo se dále pracovat na projektu záchrany novobenáteckých varhan, dosáhnout na některé 

dotační tituly a otevřít nový prostor – farní les pro, v tuto dobu tolik potřebné, venkovní 

aktivity.  

V roce 2021 budou naše investice do oprav nejspíš nižší. To, čeho se nechceme a nemůžeme 

vzdát, předávání víry a práce s lidmi na různých rovinách, projde nejspíš ještě jistou 

transformací, ale věřím, že nebude v zásadě dotčeno.  

Nakonec přijměte tuto zprávu jako poděkování všem, kteří aktivně pomáhají chodu farnosti 

a přispívají nejen korunou, ale hlavně modlitbou a utrpením k tomu, aby i další rok mohla 

naše farnost být místem setkání člověka s člověkem, protože na prvním místě setkáním 

člověka s Bohem. 

Ing. Marek Miškovský 

administrátor 
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