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Výuka náboženství 

Po dohodě s rodiči bude výuka nábo-

ženství ve farnosti benátecké probíhat na 

faře a to ve dvou skupinách: 

Mladší (I. stupeň, písma a čtení znalí) 

čtvrtek 16:00 – 17:00 hod. Vyu-

čuje P. Marek a Jiřina Botošová. 

Starší (II. stupeň, samostatně myslící) 

středa 16:00 – 17:00 hod. Vyu-

čuje P. Marek 

Uctivé pozvání všem vám i vašim přá-

telům, pro něž je výuka určena. Těm, 

jimž se tato informace ještě nedostala, 

předejte prosím nejlépe osobně. 

Děkuji P. Marek 

Úklid ve farním kostele 

Dnes se v kostele sv. Máří Magdalény 

objevuje Rozpis na úklid ve farním kos-

tele. Dovoluji si vás tímto pozvat ke spo-

lupráci na úpravě a běžné údržbě našeho 

farního kostela. Neváhejte se a zapište se 

na jeden (14-denní) termín. 

S díky za vaši práci a obětavost pro 

farnost. P. Marek 

Pro zájemce o rychlé sdílení informací 

ohledně „farního dění“: akcí, bohoslužeb, 

modlitebních setkání, brigád apod. vzniká 

Farní e-mailový adresář 

Sdělením vaší e-mailové adresy dáváte 

souhlas s jejím sdílením uvnitř farnosti 

pro výše zmíněné účely a zároveň získá-

váte přístup k adresám ostatních. Adresy 

nebudou nikde uveřejněny. Možnost za-

psat se je v neděli v kostele. Zodpovědný: 

Jiřina Botošová 

Lektoři 

Aby Slovo Boží o bohoslužbách zazní-

valo, je třeba mít nejprve někoho, kdo je 

schopen číst a pak, aby bylo hlásáno dů-

stojně a slavnostně, někoho, kdo umí číst 

dobře. Tímto se obracím s povzbuzením 

na ty, kdo by rádi při mši svaté četli (a 

možná jim chybí odvaha) a zároveň na 

současné lektory: rád bych se s vámi se-

šel a prošel základní pravidla přednesu a 

čtení ve velkých prostorech a na mikro-

fon. Potenciální lektoři (i vy současní) 

nebojte a kontaktujte mě, abychom do-

mluvili schůzku. P. Marek 

Redakční uzávěrka příštího čísla je již 20.10.2017. Neváhejte a pište! Nejlepší texty 

odměníme zveřejněním a autorským výtiskem zdarma.        Redakce 

UPOZORNĚNÍ 

MŠE SVATÉ V TÝDNU 3. – 7. 10. 2017 VE FARNOSTI BENÁTECKÉ 

NEBUDOU 
(z důvodu plánované operace P. Marka) 

MŠE SVATÁ V NEDĚLI 8. A 15. 10. 2017 BUDE POUZE V 10 HOD. 

VE FARNÍM KOSTELE SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY  
Pro program mší svatých ve všední dny od 9.10. dále prosím sledujte nástěnky  

s díky za pochopení P. Marek 

  

 

NOVINY FARNÍ RODINY 

Občasník římskokatolické farnosti Benátky nad Jizerou 

26. neděle v mezidobí č. 6/2017       1. října 2017 

Ach ta neděle 

Občas slýchám vyznání: „A několikrát jsem nebyl/-a na nedělní mši svaté, protože 

jsem na ni nedostal/-a“. Na upřesňující otázku: Proč?, pak dostávám různé odpovědi, 

nezřídka pak celou dávku: nemohl jsem, neměl jsem čas; byli jsme na výletě a nikde tam 

mše svatá nebyla (v prázdninové variantě: byli jsme na dovolené); nebylo mi dobře; 

přijely děti, a já bych byl celé dopoledne pryč (nebo nestihla bych uvařit); nebo někdo 

s dětmi musel zůstat doma, … a konečně: nechtělo se mi*. 

Co spojuje tato vyznání je vědomí povinnosti být v neděli na mši svaté. Co z nich 

vysvítá je bohužel, že mši svatou chápeme často spíše jenom jako povinnost. 

Dovolím si zde citovat jednu farnici z Podřipska, která říkávala: „Pane faráři, být 

v neděli na mši svaté, to není naše povinnost, ale naše výsada!“ Neděle pro ni byla sku-

tečně svátkem, který je dnem svátečním ne proto, že se nepracuje, ale proto, že se mohu 

setkat s Kristem ve mši svaté, že se mohu v eucharistii a eucharistií modlit spolu s celou 

Církví a za celou Církev. 

Začnu-li chápat neděli, jako výsadu setkání se zmrtvýchvstalým Kristem – životem, 

který prošel smrtí do života věčného – a mne zve k účasti na tomto životě(!) způsobem, 

který si nemusím vymýšlet, ale který svěřil své Církvi, potom se cesta do kostela stane 

nejen pravidelnou, ale i radostnou. 

Nota bene:  

 Cesta na Slavnost, na kterou se těším, není nikdy dlouhá (dlouhé je čekání na setká-

ní), proto přicházím včas (alespoň 5 min. před začátkem), mohu-li, pak půl hodiny, 

abych se modlitbou připravil na vrchol týdne. 

 Nejsme věřícími v jeden – ten „náš“ – kostel, ale v Ježíše Krista. A tak na cestě k 

setkání s ním není nepřekonatelné překážky: že v některých místech kostel není, nebo v 

něm zrovna není mše svatá, není automatickým dispenzem od nedělní mše svaté (autem 

se dá dojet i o tři kilometry dál). 

 Nejdu na mši ve sportovních šatech (protože pohodlných), ale ve svátečních. Setkání 

s Bohem je více, než firemní kultura, umělecké vystoupení, audience u pana presidenta. 

 V době internetu není problém zjistit, že i v místech, kam se chystáme na výlet či 

dovolenou je mše svatá. Budeme si možná muset přivstat nebo někde cestou zastavit… 

A do míst, kde mše svatá není, si odpočinout nepojedu, protože „lepší je den v tvých 

nádvořích než jinde tisíc: raději budu stát na prahu domu svého Boha než přebývat ve 

stanech bezbožníka.“ (Žl 84.11) 

Požehnaný měsíc říjen na přímluvu Panny Marie Růžencové  

(* ٪)              přeje a v modlitbě vyprošuje P. Marek 

 

 

Zaradoval jsem se, když mi řekli:  

„Do domu Hospodinova půjdeme!“  

(Žl 122.1)  
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Intence – užitky mešní oběti 

Ptali se mne, jestli také sloužím mše 

svaté na nějaký úmysl. Ano, odpověděl 

jsem a moc jsem nechápal, kam tou otáz-

kou míří. V některých farnostech je totiž 

problém nechat sloužit mši svatou na 

nějaký úmysl – zájem je totiž mnohem 

větší, než počet sloužených mši svatých. 

Vždy, když se otevře možnost zapsat 

úmysly na další čtvrt rok, vytvoří fronta a 

za dvacet minut víte, že se svým úmys-

lem budete muset počkat ještě čtyři měsí-

ce (sám jsem to zažil i v naší arcidiecézi). 

Pak se mě ptali, kolik taková mše stojí. 

Na to jsem se zasmál a řekl, že cena mše 

svaté je nekonečná, nevyčíslitelná a proto 

se zaplatit nedá. Co to ale znamená, že 

někdo „dá na mši svatou“? Znamená to, 

že určí mešní úmysl, na který má být mše 

svatá sloužena. Spolu s tím také obvykle 

poukáže mešní stipendium – finanční 

částku, kterou dostává kněz, který mši 

svatou slouží (srov. kán. 945, §1 CIC). 

Povězme si tedy stručně o hodnotě 

oběti mše svaté, o jejích účincích a o tom 

kdo a nakolik z nich má užitek. (srov. 

Dogmatika (zpracováno podle L. Otta), 

De Sacramentis II, MCM Olomouc, 
21994, s 12n.) 

Hodnota mešní oběti 

Hodnota oběti mše svaté (mešní oběti) 

je ve své vnitřní hodnotě (secundum 

sufficientiam) vzhledem k nekonečné 

důstojnosti obětního daru a primárního 

obětníka (Ježíše Krista) nekonečná. 

Vnější hodnota (secundum efficaciam) 

mešní oběti, tedy co do svého vnějšího 

účinku, jakožto oběť chvály a díků, je 

taktéž nekonečná, protože účinky klanění 

a díkůvzdání se bezprostředně vztahují 

na Boha, který jakožto nekonečná bytost 

může tento nekonečný účinek přijmout. 

Jako smírná a prosebná oběť má oběť 

mše svaté konečnou vnější hodnotu, pro-

tože se účinky smíru a proseb vztahují na 

lidi, kteří jakožto tvorové mohou při-

jmout pouze konečný účinek. Z toho se 

vysvětluje církevní praxe přinášet častěji 

oběť mše svaté na týž úmysl. 

Užitky mešní oběti 

Užitky mše svaté rozumíme účinky, 

které vytváří mešní oběť jakožto smírná 

a prosebná oběť, jako svátost (ex opere 

operato): smírné, satisfakční (zadosti-

učinění) a prosebné účinky. Všeobecný 

mešní užitek (fructus generalis) přichází 

k dobru celé Církve, nezávisle na úmyslu 

celebrujícího kněze: žijícím věřícím 

i duším v očistci, protože každá mešní 

oběť je obětí Církve. Zvláštní mešní 

užitek (fructus specialis) přichází k dob-

ru těm osobám (živým či mrtvým), za 

které se zvláštním způsobem přináší 

(aplikuje) mešní oběť – to je „sloužit na 

nějaký úmysl (za někoho) mši svatou“. 

A konečně existuje osobní mešní užitek 

(fructus specialissimus sive personalis), 

který přísluší celebrujícímu knězi, jakož-

to služebníkovi a zástupci primárního 

obětníka Ježíše Krista, a spoluobětujícím 

věřícím. V tomto případě, protože mešní 

oběť nepůsobí mechanicky, či automatic-

ky, je přijetí těchto osobních užitků pod-

míněno mravní disposicí příjemce (kněze 

a věřících). 

Výše mešního stipendia 

„Když křesťané dávají stipendium, 

aby na jejich úmysl kněz určil užitky 

mše, přispívají k prospěchu církve a po-

dílejí se tímto darem na její péči o vydr-

žování služebníků a na jejích činnos-

tech“ (kán. 946 CIC). Partikulární 

(místní) právo v našich zemích neurčuje 

výši mešního stipendia (na rozdíl od 

* ve výčtu odpovědí (důvodů) jsou někte-

ré, které hříchem nejsou, jiné ano, další 

pak mohou (a nemusí) být hříchem v zá-

vislosti na okolnostech. Zamyslete se a 

zkuste je rozlišit. ☺  
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Páteční katechese 

se zrodily jako setkání v rámci přípra-

vy ke křtu (katechumenát). Od velikonoc 

pak byly pokračováním v uvádění do 

tajemství víry pro nově pokřtěnou Janu 

(mystagogie) a současně formací pro naši 

novou katechumenku Jitku. Protože ně-

kteří z vás projevili zájem, napříště bu-

dou tyto katechese otevřené všem bez 

rozdílu.  

Přijměte tímto pozvání na pátky od 19 

do 20:30 na faru na katechese pro dospě-

lé.         P. Marek 

Zn. Humor vítán.  

Hledají se zpěváci a zpěvačky 

k přeměně scholy na sbor... 

„Schola je pěvecký sbor podílející 

se svým jednohlasým zpěvem 

na liturgii... Chrámový sbor zpívá více-

hlasně...“(wikipedie)  

Protože v každé řádné farnosti nechybí 

nějaké to pěvecké těleso doprovázející 

liturgii, domluvilo se nás několik nadšen-

ců, že takovou – zatím scholu a přibude-

li nás, tak i ten sbor – zavedeme či obno-

víme (v dřívějších letech v Benátkách 

totiž sbor působil). Scházíme se zatím 

v pátky po mši svaté, ale s případnými 

dalšími zájemci se můžeme domluvit 

i na jiném termínu. Nacvičujeme or-

dinarium podle Petra Ebena a podle P. 

Josefa Olejníka, žalmy, litanie a chystá-

me se na Staročeské roráty. Sejdeme-li se 

všechny (zatím jsme samé ženy), 

i s varhanicí je nás pět. Občas ale některá 

ztratí hlas nebo odcestuje, a to si často 

posteskneme, že nás není víc. Hledáme 

proto zpěváky a zpěvačky, kteří by nás 

podpořili svým zpěvem, ať už pravidel-

ným nebo alespoň při secvičování rorát. 

Zkoušení Staročeských rorát bude probí-

hat od půlky října a během listopadu. 

Případní zájemci se mohou hlásit u var-

hanice Marty Filipcové.     JB 

Posvícení – novéna za farnost 

„V kostelech a kaplích, jejichž den de-

dikace (posvěcení) není známý, se koná 

slavnost výročí jejich posvěcení buď 

25.10. nebo následující neděli“ 

(Liturgický kalendář pro české a morav-

ské diecéze 2016 – 2017, s. 148). Protože 

přesný den posvěcení našich kostelů není 

známý, slavíme výročí posvěcení – po-

svícení v neděli 29.10. Tato slavnost – 

narozeniny kostela – je spojena 

s možností získat zvláštní milost – plno-

mocný odpustek „věřícímu, který se 

zbožně pomodlí Otčenáš a Věřím během 

návštěvy kostela o dni jeho posvěce-

ní“ (srov. Enchiridion indulgentiarum 33, 

§1, 6°). 

S vědomím, že naše kostely (a farní 

zvlášť) jsou srdcem farnosti, protože 

v nich přebývá sám Bůh skutečně, pod-

statně a fyzicky v Eucharistii, připravme 

se na tuto slavnost dobrou svatou zpovědí 

a využijme tuto příležitost k obnově naší 

farní sounáležitosti modlitební přípravou, 

devítidenní pobožností – novénou za naši 

farnost. Začínáme v pátek 20.10. Novéna 

bude k disposici, ale můžete zvolit jakou-

koli modlitbu, kterou se budete modlit 

denně od 20. do 28. října s prosbou za 

obrácení, obnovu, apoštolský zápal a 

požehnání pro naši farnost. 

P. Marek 

Avízo:  

POUTĚ / MŠE: 

Středa 1.11. – Slavnost Všech svatých, 

poutní mše svatá ve Zdětíně v 18 hod. 

Sobota 4.11. – Hubertská mše ve farním 

kostele sv. Máří Magdalény ve 14 hod. 

Sobota 11.11. – svátek sv. Martina, pout-

ní mše svatá v Dražicích v 10 hod. 

ČTENÍ NA FAŘE: 

Neděle 5.11. – Dr. Františka Vrbenská, 

spisovatelka  
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Ze zasedání Pastorační rady  

dne 19.9.2017 

Přítomni: P. Marek Miškovský (MM), 

Jiřina Botošová (JB), Ivo Harák (IH), 

Zuzana Hošková, Helena Husáková 

(HH), Anna Kulichová, Jan Plavjanik. 

Omluveni: Marta Filipcová (MF). 

ZAHRADA – pronajata spolku Mondík 

na 7 let, lesní klub probíhá pondělí - stře-

da 8-16 hodin, v nepříznivém počasí i na 

faře. 

SEKAČKA – farnost má novou sekačku, 

ještě by se hodil křovinořez. 

KOSTELNÍK – na výzvu se přihlásila p. 

M. Jandová; „poučení“ co třeba jest ku 

kostelnictví i pro případné další zájemce 

provede P. Marek v rámci páteční kate-

cheze; kdy?: bude upřesněno. 

ÚKLID farního KOSTELA– rozpis (JB), 

po čtrnácti dnech – co dělat: otřít prach, 

vysát, vytřít;  

ÚKLID FARA – na vyzvání MM. 

KYTKY (farní kostel) (HH) 

BRIGÁDA kolem kostela (TOP 09) – 

14.10. (IH) 

LEKTOŘI – výzva pro nové lektory, 

setkání, soupis (MM) 

OPERACE – P. Marek – 3.10.; 2-3 týdny 

pouze nedělní mše (zástup ze St. Bolesla-

vi), všední dny dle schopnosti MM 

v 18 hod. na faře. Péče o „nechodícího“ 

MM – koordinace M. Jandová. 

MODLITBY ZA FARNOST: mše sv.: 1x 

za měsíc na smír za hříchy farnosti, kaž-

dá neděle za farnost; týden modliteb za 

farnost 23. - 29. 10. (před Slavností po-

svěcením kostela 29.10.) 

ČTENÍ NA FAŘE – Františka Vrbenská 

5.11. po mši (IH) 

FARNÍ ADRESÁŘ – kdo má zájem být 

ve farním adresáři, posílat a dostávat 

informace o akcích ve farnosti apod., 

formulář – v kostele zapsat (JB) 

Příští setkání FPR – středa 8.11. v 19:30. 

Příprava na biřmování 

Dříve nabízená příprava na biřmování má 

k dnešnímu dni jeden ohlas. Dovoluji si 

připomenout, že svátosti biřmování patří 

k tzv. iniciačním svátostem, tedy těm, 

které uvádějí plně do života Církve. Ně-

kdy bývá též nazývána svátostí křesťan-

ské dospělosti, protože její přijetí je pod-

mínkou, aby mohl být křesťan kmotrem: 

zcela logicky dospělý – tedy ve víře a ze 

svátostí žijící, se stává ručitelem za nové-

ho křesťana. Krom toho, kdo uzavírá 

svátost manželství, má být biřmován: 

vždyť spolu s životem má předat to nej-

cennější – víru. Že vám je více než pade-

sát, žijete v manželství, jste kmotrem a 

přesto nejste biřmován? Ano, (bohužel) 

život je mnohdy zamotanější. Nejde o to 

splnit tabulkové předpoklady, ale o vy-

jádření živé víry, důvěry v pomoc Krista, 

který působí právě skrze svátosti. Nevá-

hejte tedy, nic není ztraceno (žít naplno 

s Kristem můžeme právě ode dneška) – a 

přihlaste se na přípravu k biřmování. 

Podle počtu (a možností) přihlášených 

zvolíme termíny našich setkání. Chceme-

li obnovit a prohloubit duchovní život 

náš i celé farnosti, bez Ducha Svatého to 

nepůjde.  

Ku povzbuzení: Když jsem byl jako chla-

pec biřmován (bylo mi 11 let), šel spolu 

s námi z farnosti k biřmování i jeden (v 

našich očích tenkrát hodně starý) pán: 

bylo mu přes 70 let… a jakou měl potom 

radost. (Krátce na to zemřel).  P. Marek 

Nový oltář a svatostánek na 

faře 

Před týdnem jsme dostali zapůjčený star-

ší oltář se svatostánkem, který bude 

umístěný v kapli na faře. Svatostánek je 

kovový a pevný. Farní kapli uvedeme do 

provozu po mém návratu z nemocnice, 

kdy, jakmile budu moci celebrovat, bu-

dou v ní přes týden slouženy mše svaté 

(od 18 hod.).           MM 
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např. Slovenska, kde je určena minimální 

výše na 5 €, nebo Slovinska, kde je ob-

vyklá výše 15 €). Protože kněz slouží 

jednu mši svatou denně, počítá se, že by 

výše mešního stipendia měla pokrýt jeho 

denní obživu (stravu). „Velmi se doporu-

čuje kněžím, aby také bez přijetí stipen-

dia sloužili mši na úmysl věřících, hlavně 

chudých“ (kán. 945,§2 CIC). 

P. Marek 

Jak jsme předběžně informovali ve far-

ních novinách (Malý svět Mondík na far-

ní zahradě 3/2017), došlo na konci prázd-

nin k dohodě a od 1.9. je v části farní 

zahrady na sedm let v nájmu Lesní škol-

ka. Na farní zahradě je školka od pondělí 

do středy od 8 do 16 hodin. Přístup má 

zřízený ve spodní části zahrady (od za-

hrádkářské kolonie). Než dojde k vybu-

dování provizorního přístřešku (boudy či 

kontejneru), v případě nepříznivého zim-

ního počasí, bude pro odpoledne školce 

k dispozici farní učebna. Zahrada tak 

dostala malé sympatické obyvatele, kte-

rým přejeme, aby se jim u nás líbilo.  

Zahrada – místem radosti 

Půjdete-li v týdnu kolem naší farní zahra-

dy, možná uslyšíte prozpěvování dět-

ských hlásků, smích a radostné výskání...  

Od září totiž zahrada slouží dětem 

z lesního klubu Mondík. „Jungle“ se po-

malu – díky rodičům těchto dětí 

a lektorům, kteří s dětmi v klubu pracují 

– proměňuje opět v zahradu. Děti se zde 

scházejí tři dny v týdnu od 8 do 16 hodin. 

Podařilo se zbudovat pískoviště, skluzav-

ku, ohniště, přístřešek s posezením a po-

ležením (děti zde tráví i poobědový od-

počinkový čas) a samozřejmě potřebnou 

„kadibudku“. Děti nepobývají jen na za-

hradě, ale dělají i výpravy do okolního 

parku, který nabízí mnoho zajímavých 

podnětů. Samotná zahrada je domovem 

mnoha živočichů – od veverek, různých 

ptačích přátel až třeba po cvrčky, kteří se 

MINISTRANTSKÉ SETKÁNÍ 

V sobotu 9. září v 7:30 jsme jeli na 

ministrantské setkání do Slivice (Milín). 

Cestou tam jsme navštívili Svatou Horu. 

Když jsme dojeli ke kostelu, už začínala 

příprava mše. Po mši jsme šli ven, kde 

jsme hráli fotbal a jiné hry. Odpoledne 

jsme se společně najedli, potom nám roz-

dali testy, které jsme vyplnili. Pak jsme 

dohráli fotbal a jelo se domů. 

Štěpán Botoš 

teď na podzim nechají lehce chytit. Děti 

to Boží dílo umí ocenit – svým údivem, 

svou radostí, zvídavostí... 

Jakoby Izajáš prošel Benátkami :-): 

„Hospodin potěší Sión, potěší všechna 

jeho místa, jež jsou v troskách. Jeho 

poušť změní, bude jako Eden, jeho pusti-

na jako zahrada Hospodinova. Bude 

v něm veselí a radost, vzdávání díků 

a prozpěvování.“ (Iz 51,3) 

A tu mě napadá ještě jedna scéna z bible, 

scéna setkání Máří Magdaleny se vzkříše-

ným Ježíšem – v zahradě. Ta beznaděj, 

chmura, která jistě Ježíšovým nejbližším 

zastínila srdce a celý svět, když zemřel 

na kříži..., se v mžiku mění v nepřed-

stavitelnou radost a útěchu. Věřím, že 

zahrada je a bude místem setkání 

se vzkříšeným Kristem, místem radosti 

pro všechny, kteří ji navštíví – na přímlu-

vu patronky našeho kostela sv. Máří 

Magdaleny. 

Zveme všechny a zvláště rodiče nebo 

prarodiče s dětmi do této zahrady. Pro-

běhne zde 

v sobotu 7. 10. 2017 od 10 hodin. tzv. 

PODZIMNÍ HODOVÁNÍ  

Bude možnost ochutnat něco 

z podzimních dobrot, vyrobit pěkné vě-

cičky z přírodnin nebo zkrátka setkat se 

s milými lidmi... Akci pořádá spolek 

Mondík.       Jiřina Botošová 

P. Marek 


