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Noviny farní rodiny 
občasník Římskokatolické farnosti Benátky nad Jizerou 

4. neděle adventní  

12/2021 (No 40)      19. prosince 2021 

Setkání 

„V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského měs-
ta v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta 
uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla 
naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem: "Požehnaná jsi mezi žena-
mi a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána 
přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a 
radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co 
ti bylo řečeno od Pána!" (Lk 1,39-45) 

Tak slyšíme v dnešním evangeliu. Očekávání a příchod Spasitele se uskuteč-
ňuje v obyčejném životě, na první pohled přirozenou cestou. Dvě ženy 
v požehnaném stavu se setkávají a skrze jejich radostné setkání se v lůně Alžběty 
posvěcuje Jan. Milost působí skrze přirozenost. Pomoc a služba Marie Alžbětě 
se stává nejen náplní, ale i smyslem dnů Mariina života, protože cestou, kterou 
přichází Boží požehnání na svět. Jan je požehnán, Alžběta naplněna pokojem a 
Duchem Božím. Radost už je mezi lidmi. Radost, která působí zevnitř, protože je 
plodem milosti.  

Mějme v tomto předvánočním týdnu před očima scénu dnešního evangelia. 
Rozjímejme o ní a prosme, aby se i naše setkání – na první pohled obyčejná, 
přirozeně profánní – stala pro druhé dotekem s milostí pramenící z Krista Spasi-
tele, který sestupuje na naši zem.  

Je má přítomnost doma, v práci, ve škole, mezi přáteli na předvánočním ve-
čírku… pro druhé požehnáním? Nejde jen o to, o čem mluvím, ale co vyzařuje 
z mého nitra, čeho je plné mé srdce. Je to Bůh a Jeho milost?  

Nechme se obmýt milostí skrze svátost smíření, abychom mohli prožít skuteč-
nou vánoční radost. 

V modlitbě žehnám vaší snaze o svatost.  
Maria Panno a Matko, oroduj za nás! 

P. Marek 

Předvánoční zpovídání pro ty, kdož zbaběle hřeší a se zpovědí ještě váhají:  
úterý 21.12. odpoledne (až do večera), středa 22.12. během dne dle domluvy. 
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Dej nám všem, prosím, poznat 

Tebe ve své plnosti 

S Evou jsme se setkaly v kostele po 
středeční mši svaté. Seznámila nás Da-
na Vodičková, která ji oslovila jako 
první, protože „ví, jaké to je, když člo-
věk začne chodit do kostela, kde niko-
ho nezná“. Od Evy jsem se dozvěděla, 
že se připravuje na křest, ale ne v naší 
farnosti, nýbrž ve farnosti vršovické 
v Praze. Křest proběhl v sobotu 4.12., 
proto jsem Evu, jako novokřtěnce, po-
žádala o rozhovor... 

Můžeš se krátce představit, kdo jsi, 
co děláš? 

Jmenuji se Eva Nesetová. Narodila 
jsem se v Praze r. 1979, kde jsem 
i vyrůstala. Ani jeden z mých rodičů 
však z Prahy nepochází. Seznámili se 
na vysoké škole, kterou oba studovali 
právě v Praze. Co je zajímavé, že 
o několik let později ve stejné ulici, kde 
k jejich seznámení došlo, jen ve vedlej-
ším domě, můj bratr potkal svou sou-
časnou manželku a maminku mých 
dvou krásných neteří. Můj bráška se 
jmenuje Jan a jde ve šlépějích mého 
tatínka Jana, který je šikovným stroj-
ním inženýrem. 

Moje maminka Jaroslava byla celoži-
votní učitelka, nejprve přednášela na 
VŠE, pak působila dlouhá léta až do 
důchodu jako učitelka na základní ško-
le. Možná právě díky ní jsem už od 
dětství tíhla k lásce k dětem, kterým 
jsem zasvětila značnou část života. 
Osud to zařídil tak, abych mohla být co 
nejdříve učitelkou. Vysoké školy jsem 
vystudovala dálkově a již v 18ti letech 
jsem se stala poprvé učitelkou na zá-
kladní škole v Praze. Na základní škole 
jsem učila několik let, a to na 1. i na 2. 
stupni. Jak jsem však studovala dál, 
přešla jsem na výuku na střední školu, 
kde jsem učila ekonomické předměty, 

pak jsem externě učila ještě na vysoké 
škole. Jak neskutečně šťastně jsem se 
při této profesi cítila, mezi mnou 
a dětmi proudilo tolik porozumění 
a lásky. Musím říci, že všechny „mé 
děti“ jsem vždy milovala srdcem 
a mám to tak dodnes. Prázdniny jsem si 
nedokázala bez dětí představit, a tak 
jsem jezdila na dětské tábory, chodila 
vypomáhat do dětských domovů či dě-
tem s různými handicapy. Pak už jsem 
vlastně ani nevěděla, co víc pro děti 
udělat, jak ještě více jim být užitečná, 
jak ještě více jim otevřít svou náruč a 
srdce, a tak jsem se rozhodla k založení 
střední školy. Vlastně již v dětství jsem 
rodičům říkala, že jednou založím ško-
ly, které budou plné dětí a učitelů, které 
všechny budu moci milovat. Školy, kde 
se budou všichni cítit šťastně a pokud 
ne, tak skrze tu lásku, snad nějaké napl-
nění jim přijde.  

Dodnes si na ten den pamatuji. Klek-
la jsem si doma v pokoji, po útrapném 
plánování, které jsem tak krásně uměla 
ze studií MBA, kdy jsem měla přesný 
plán, jak škola má vypadat, co se tam 
bude učit a kde to bude. Poklekla jsem, 
sepnula ruce a uzavřela smlouvu 
s Bohem. Požádala jsem ho, že pokud 
je to opravdu v jeho vůli a pro nejvyšší 
blaho a dobro všeho a všech, ať vede 
všechny kroky k uskutečnění tohoto 
záměru. A pak jsem celou situaci už jen 
pustila a založila jsem střední pedago-
gickou školu s kolegou na Vysočině. 
Nebylo to vůbec jednoduché. Abych se 
tomu mohla věnovat, začala jsem učit 
externě na vysoké škole, kde jsem po-
tkala mého manžela Pavla. Můj manžel 
Pavel je skvělým člověkem, výborným 
učitelem a ekonomem. Již tehdy bydlel 
v Chotětově a nechtěl slyšet nic 
o stěhování blíž ke škole. A jelikož 
jsem ke smlouvě s Bohem přistupovala 
vážně, říkala jsem si, že možná i fakt, 
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Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou  
Vás srdečně zve na 

 
 
 

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH SE ZPĚVEM KOLED 
V pátek 24. 12. 2021 v 15:00 hod.  
do kostela Nanebevzetí P. Marie  

ve Starých Benátkách 

...již od 14 hodin bude možnost  
nahlédnout do kostela, u betléma se ztišit, 

či zaposlouchat do vánoční hudby… 
 

PŮLNOČNÍ MŠI SVATOU 
s lidovým zpěvem koled 

v pátek 24. 12. 2021 od 24 hod.  
do kostela sv. Máří Magdalény v Nových Benátkách 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ – KONCERT 
MgA. Milana Koláře & his (your) voices 

v neděli 26. 12. 2021 od 14 hod.  
do kostela sv. Máří Magdalény v Nových Benátkách 

ŘKF dále oznamuje, že 
ve dnech od 1. 1. do 9. 1. 2022 

bude v Benátkách nad Jizerou probíhat  

tzv. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

 TKS je veřejná sbírka pořádaná Charitou ČR 

 TKS se provádí pouze do speciálních zapečetěných sbírkových poklad-
niček, opatřených logem Charity ČR 

 Z finančních prostředků získaných v TKS 2022 budou podpořeny pro-
jekty Charity ČR  
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psáno: "Smrt je zničena, Bůh zvítězil! 

Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, 

smrti, tvá zbraň?" (1 Kor 15,54). 

Než Boží soud nastane, lidstvo bude 

vystaveno zkouškám. Tyto zkoušky si 

nesmíme představovat moc konkrétně, 

jako nějaké katastrofy. Spíše je správné 

celé období historie církve vidět jako 

jednu jedinou zkoušku víry. Tak ani 

"antikrist", který se v dobách zkoušky 

objeví, jak se o tom mluví v Písmu, 

není nějaká konkrétní historická osoba, 

ale dá se říct, že to je každý člověk, 

který popírá, že Ježíš je Spasitel a že 

jako Syn má Otce v nebi, a stejně tak 

ten, kdo popírá, že se tento 

Boží syn stal pravým člově-

kem (1 Jan 2,22 a 2 Jan 7). 

První křesťané čekali pa-

ruzii ("druhý příchod" Pána) 

jako něco velmi aktuálního. 

Nejvýstižnějším znamením 

tohoto smýšlení bylo to, že 

křesťané v Jeruzalémě se 

radikálně zřekli majetku a 

dobrovolně žili v chudobě. 

Kristus bude soudit živé i mrtvé. 

Tedy ty, kteří budou žít věčně, i ty, 

kteří budou navěky zatraceni. Už ve 

svém podobenství o posledním soudu 

(Mt 25,31-46) Ježíš dává najevo, že o 

svém soudu rozhoduje každý člověk 

sám. Nikoho z lidí Bůh nezavrhuje, 

naopak, každému chce nabídnout spá-

su, "Bůh nestvořil smrt a nelibuje si ve 

smrti hříšníka", ale chce, aby se obrátil 

a žil (Mdr 1,13.14.15). 

Jak bude Kristův příchod probíhat? 

Boží Syn přijde ve své slávě i s anděly. 

Všechno vyjde najevo, budou odhalena 

tajemství lidských srdcí ("Nic není za-

haleného, co by nebylo jednou odkry-

to." Lk 12,2). Tehdy nastane "den, kdy 

Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit, co 

je v lidech skryto" (Řím 2, 16). Nejhůře 

na tom budou lidé, kteří nebyli milosrd-

ní vůči druhým ("Tak bude jednat s 

vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze 

srdce neodpustíte každý svému bratru." 

Mt 18,23-35), lidé, kteří sloužili sobě a 

ne bližním ("On jim odpoví: 'Amen, 

pravím vám, cokoliv jste neučinili jed-

nomu z těchto nepatrných, ani mně jste 

neučinili.'" Mt 25,45), a ti, kteří odmítli 

vědomě nabídnutou spásu ("Mužové z 

Ninive povstanou na soudu s tímto po-

kolením a usvědčí je, neboť oni se ob-

rátili po Jonášově kázání – a hle, zde je 

víc než Jonáš." Mt 12,41-

42). Takoví lidé, pokud ze-

mřeli ve stavu hříchu a neli-

tovali jej, budou navždy 

zavrženi. 

Kristus přijde ne sám, ale 

jako hlava své církve, která 

už zde na zemi je zárodkem 

Božího království. Dnes 

církev přirozeně touží po 

konečném a věčném setkání 

s Kristem, a proto volá Ma-

ran atha (1 Kor 16,22). Zatím však je 

povinna putovat, svědčit, trpět a připo-

dobňovat se Kristu ve všem, co proží-

val, když byl ještě na zemi, neboli "žít 

eschatologicky". Eschatologie je jednak 

nauka o dovršení světa a časů, jednak je 

to styl života církve naplněného vědo-

mím blízkosti Božího soudu. Církev má 

hlásat Boží království, a s tím i Boží 

soud a existenci věčného života, ale i 

hrozbu věčné smrti – pekla. A závěrem 

dodejme, že liturgickou oslavou tajem-

ství Kristova soudu nad světem je slav-

nost Ježíše Krista Krále na konci kaž-

dého liturgického roku. 
Z Katechetického věstníku  

(pokračování příště) 
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že se můj manžel narodil v Ráji, Karvi-
ná – Ráj, a chtěl, ať s ním bydlím 
a setrvám v domě v Chotětově v ulici 
Na Nebesích, že možná i toto patří 
k tomu plánu. A denně jsem jezdila 170 
km do školy a 170 km zpátky. Pak už 
to vlastně postupem času nebylo potře-
ba denně, ale o to víc si mě Bůh žádal 
k modlitbě a otevírání se duchovnu. 
Když už jsem pak nemohla být denně 
v přímé výuce s těmi všemi lidmi či 
dětmi, lásku a úctu jsem jim projevova-
la a projevuji alespoň v modlitbě.  

Jak ses dostala do Benátek?  
Do Benátek jsem se dostala právě 

díky mému seznámení se s manželem. 
Můj vztah s nimi se vlastně neustále 
vyvíjí. Přes počáteční rozpaky z toho, 
kam mě osud zavál, jsem si Benátky 
postupně zamilovala. Jsem vděčna 
a šťastna, že mohu být čím dál víc je-
jich součástí. Jsem i vděčna právě za 
farnost, která zde je. Za úžasné a milé 
lidi, za neuvěřitelnou dávku podpory na 
mé cestě ke křtu. Vlastně celé to vní-
mám jako jedno velké požehnání 
a DAR. 

Jaká byla a je tvoje cesta k víře 
v Boha?  

Bůh se mi dal poznat jako dítěti. By-
la jsem malá, byly mi asi 4 roky. Měla 
jsem tehdy špatnou reakci na nějakou 
medikaci, duše opustila na nějaký oka-
mžik tělo. Z počátku jsem byla pozoro-
vatelkou těla, které se pokouší vzkřísit. 
Pak jsem už měla kontakt s duchovními 
bytostmi. Bylo mi řečeno, že toho mu-
sím na Zemi ještě hodně zvládnout. 
Vlastně od té doby by se dalo říci, že 
jsem měla dva světy – jeden lidský 
a jeden duchovní. Pak jsem si už 
z celého srdce přála, aby se tyto světy 
propojily. Jak krásné by bylo dostat na 
Zemi to obrovské množství lásky a to 
blaho a dobro……. 

Ale samozřejmě, když člověk se buď 
rozhodne, či je povolán k duchovní 
cestě a myslí to opravdu dobře, je 
zkoušen. Dalo by se říci, že jsou i tací, 
kteří s tím mohou mít problém a snaží 
se vší lstí tomu zabránit. Jen odpuště-
ním a prosbou o milost, modlitbou 
a neustálým se obracením se pokud 
možno ve všech hlubinách a rovinách 
maximálním konáním dobré vůle 
a pokud možno nikdy s tím nepřestat. 
VYTRVAT. To je cesta, kterou mi 
ukazuje Bůh v každodennosti lidského 
života. Kterou ukazuje nám všem. 

Co a kdo ti pomáhal na cestě ke 
křtu? 

Tím, že jsem opravdu hluboce uvěři-
la již jako dítě, vlastně mě ani nenapa-
dlo uvažovat o křtu. Tak nějak mi při-
šlo, že to není potřeba. Zlom nastal při 
úmrtí mé tchyně. Její poslední slova 
směrem ke mně byla „Evi, modli se za 
mě“ a zemřela. Náhodou jsem šla 
v Praze 10 ve Vršovicích kolem koste-
líka sv. Mikuláše a zašla jsem na místní 
faru a požádala pana faráře Artura Ma-
tuszka o zádušní mši za zemřelou tchy-
ni. On se divil, že nejsem pokřtěna a 
nabídl mi přípravu. A já souhlasila. 
Kolik podpory se mi během přípravy 
ke křtu dostalo, to se nedá snad ani po-
psat. Opravdu na to nejsou slova. Pod-
pora benátecké farnosti mě celoživotně 
dojala. 

Setkala ses s nějakými obtížemi?  
Ano, byli tací, komu to hodně vadilo. 

Snad raději nebudu zacházet do detailů, 
ale někteří lidé byli opravdu hodně zlí.  

Jak jsi prožila svůj křest? 

Bylo to opravdu silné a krásné. Při 
litaniích ke všem svatým před samot-
ným křtem jsem cítila přímo otevřená 
nebesa. Vnímala jsem ale i obrovskou 
zodpovědnost celého obřadu i právě 
vůči svatým bytostem, které nám z Bo-
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Uzávěrka pro články do příštího 
čísla, (které vyjde 16. 1. 2022) 

je neděle 10. 1. 

Děkujeme redakce 

ží lásky pomáhají. Vlastně lidský ro-
zum si ani nedokáže uvědomit, jak vel-
ké milosti se novokřtěncům dostává. 

Máš nějaký vzkaz naší farnosti?  
Jsem vám všem opravdu moc vděčna 

za vaše přijetí, pomoc, Lásku a podpo-
ru. Patří vám obrovský DÍK, protože 
právě vy máte velký podíl na tom, že 
k mému křtu došlo.  
A ještě rychlá anketa: 

Oblíbené Boží slovo, nebo nějaký 
citát: Bože, každým dnem se díky Tvé 
nekonečné Lásce toužím stát lepším a 
lepším člověkem. Od lidského k anděls
-kému, od andělského k Božímu. Tou-
žím po Tobě celém. Dej nám všem, 
prosím, poznat Tebe ve své plnosti. 
Nedej zahynouti nám a ani naší vlasti. 
Bože, LÁSKO, mého života, naplň nás 
všechny až po okraj svým poznáním, že 
jsi opravdu tou LÁSKOU jedinou či 
trojjedinou ve svém srdci.  

Oblíbení světci: Svatá Veronika, svatá 
Klára, František z Assisi, a mnoho dal-
ších.  

Oblíbená modlitba: Osobní modlitba, 
Otčenáš a Zdrávas. 

Oblíbené poutní či jiné místo (kam se 
ráda vracím): Vlastně zatím nevím. 

Co jsem si přála a splnilo se: Bůh 
nám toho dává každým dnem mnoho, 
koná pro nás zázraky. Ani se nedají 
všechny jeho skutky popsat. Nejsilněj-
ším zážitkem však asi je zažít Boha 
opravdu v Jeho rychlé záchranné akci. 
Když např. zastavil oheň při požáru či 
uzdravil člověka, to bylo asi pro mě 
největším důkazem toho, že když ON 
rozhodne, nic pro něj není nemožné. 

Co si ještě přeju: Mám jednu obrov-
skou lidskou touhu, to teda… ale přes 
všechno to lidství si opravdu z hloubi 
duše přeji, aby co nejvíc lidí a bytostí, 
i duší zemřelých, aby opravdu ucítili 
Boží Lásku, aspoň dotek té Boží krásy 
a aby je to v dobrém zasáhlo…. 

Na co se teď těším: Že Bůh se nám dá 
každému jednomu poznat už teď za 
našeho pozemského života. Velice dě-
kuji a přeji požehnané časy. 

Evi, díky za rozhovor. JB  

Tříkrálová sbírka 

Od 1. do 16. ledna 2022 po 
celé naší republice probíhá TŘÍ-
KRÁLOVÁ SBÍRKA. V Benát-
kách se bude chodit koledovat 
především od 1. do 9. ledna. 
Zatím to vypadá na "tradiční 
koledování" dům od domu, 
možná přibudou k tomu i nějaká 
místa, kde bude pokladnička k 
dispozici po celý týden (zatím v 
jednání). Přispět na TKS budete 
moci hotovostí do pokladničky 
nebo také online na:  

www.trikralovasbirka.cz nebo dárcov-
skou sms na www.darcovskasms.cz. Ja-
kékoliv dotazy a připomínky prosím smě-
řujte na Jiřku Botošovou  

Panna Maria  
Guadalupská 

Má od svého letošního svátku 
(12.12.) v našem farním lese 
malou kapličku s obrázkem. 
Všem, kdo se na jejím vzniku 
podíleli, patří upřímné Zaplať 
Pán Bůh! 
Projekt byl podpořen grantovým 
programem České spořitelny 
„Dokážeme víc“, ve spolupráci 
s Nadací Via v programu „Živá 
komunita“ částkou 60 100 Kč. 
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Vstoupil na nebesa,  

sedí po pravici Boha,  

Otce všemohoucího 

"Apoštolské" vyznání víry 

Tato pravda víry nás uvádí do téma-

tu, které souvisí s "koncem světa", ne-

bo – jak jsme možná víc zvyklí říkat – 

s "posledními věcmi člověka", kterými 

jsou podle katechismu "smrt, soud, 

nebe, peklo". Hned v úvodu je třeba si 

připomenout, co říká nauka církve o 

Kristově soudu.  

Je dvojí soud: jeden bezprostředně 

po smrti, druhý na konci časů. V tomto 

učení se liší katolická nauka od protes-

tantské teologie, která vyznává jediný 

soud na konci časů, a proto také nevy-

znává existenci "očistce" a "svatých". 

Písmo svaté potvrzuje, že jediným 

soudcem světa je Ježíš Kristus. Ten 

umřel a vstal z mrtvých, aby se stal 

Pánem i mrtvých i živých". Tak píše 

apoštol Pavel (Řím 14,9) a hned na to 

dodává, že soud nad lidmi patří proto 

výhradně Kristu, a ne lidem, protože i 

oni jednou budou souzeni "před soud-

nou stolicí Boží". Člověku není dovole-

no vynášet soud nad druhým. "Vždyť 

ten, nad kým jsme už zoufali, se může 

náhle obrátit a stát nejlepším. A ten, o 

kom jsme měli vysoké mínění, může 

náhle ochabnout a stát se nejhorším." 

Tak káže sv. Augustin (viz Liturgie 

hodin, pátek 25. týdne). 

Důležité je uvědomit si, že Boží 

soud je popisován nejvýstižněji jako 

instauratio (srov. Ef 1,10), to znamená 

"vystavění" všeho – celého světa – na 

Kristu. A to nemá se zničením světa nic 

společného. Jediné, co bude navždy 

zničeno, je smrt. Pak se naplní, co je 

P. Marek 

Oprava střechy kostela  
Nanebevzetí Panny Marie  
ve Starých Benátkách 

Rozpočet celkové opravy střechy 
nad presbytářem je 1,2 mil. Kč (před 
letošním zvýšením cen). Letos byla 
odstraněna padající krytina, vyčištěna 
půda od holubinců, opraveny krovy nad 
presbytářem a na sanktusové věžičce, a 
střecha na zimu provizorně zaplachto-
vána. Zaplatili jsme 427.931,- Kč. 

Podařilo se nám získat 300 tis. z Ha-
varijního programu Ministerstva kultu-
ry a 70 tis. z Podpůrného a transfor-
mačního fondu Arcibiskupství pražské-
ho. Farnost tak letos zaplatila na 58 tis. 
Kč. Na příští rok chybí 800 tisíc... 

ČSOB pomáhá regionům 
Proto jsme se přihlásili do grantové 

výzvy "ČSOB pomáhá regionům". Náš 
projekt "Dokončení opravy střechy 
hřbitovního kostela" byl vybrán mezi 
čtyři nejlepší ve Středočeském kraji! 

Od 7.12.2021 do 6.1.2022 tak  
ČSOB pro nás pořádá veřejnou sbírku 
na dokončení oprav střechy kostela ve 
Starých Benátkách.  

Pravidla 
Projektu, který v regionu získá ve 

sbírce nejvíce peněz, přispěje ČSOB po 
skončení sbírky částkou 50 tis. Kč, dal-
ším pak 40 tis., 35 tis. a 25 tis. Kč. 

Rozhodující může být třeba váš dar, 
díky kterému pak získáme od banky 
nejvyšší příspěvek (10 tis. navrch)! 

Proto se na Vás obracím s prosbou: 
můžete-li, přispějte, přepošlete a dejte 
vědět svým přátelům a známým. 

Číslo účtu: 101 7777 101/0300 
Variabilní symbol: 20211208 

Děkuji Vám, a věřím, že s Vaší po-
mocí příští rok budeme moci opravu 
dokončit, nebo alespoň v ní zásadně 
pokročit.   

Nevíte-li jak peníze poslat, s důvěrou 
se obraťte. Problémy vyřešíme. 


