Zasedání Pastorační rady římskokatolické farnosti Benátky nad Jizerou
středa 9. 2. 2022 od 19 hod.
fara Benátky nad Jizerou
Přítomni: P. Marek Miškovský, Marie Bílková, Jiřina Botošová, Marta Filipcová, Helena
Husáková, Milena Jandová, Zdeněk Kala, Anna Kulichová.

Program:
Co se stalo
Ekonomika
Veřejná sbírka „ČSOB pomáhá regionům“ na dokončení opravy střechy kostela starobenáteckého
vynesla (po srážkách) *196.657,- Kč, banka (Fórum dárců) přidala 50.000,- Kč. Celkem na farní
účet přibylo na opravu střechy 246.657,- Kč. (*jednalo se o nevětší vybranou částku v celé
republice!).
Podány žádosti o dotace na střechu kostela NPM. Na Středočeský kraj (SK) Fond kultury a obnovy
památek (na 300.000,- Kč) a na MK Havarijní fond (na 300.000,- Kč). Výsledky z kraje očekáváme
v nejbližších týdnech, MK doufám bude pokračovat jako loni, kdy jsme dostali 300.000,- Kč.
V lednu se podařilo ve dvoře TS BnJ ve Starých Benátkách najít cca 1.200 prejz (tedy pouze
korýtek, kůrka jen cca 100 ks), použitelných na opravu střechy kostela NPM (dle mne by se mohlo
jednat o prejz na střechu kostela NPM koupený a tam deponovaný).
Na podzim čištěny okapy jižní strany kostela NPM, v prosinci zjištěno zatékání do sakristie –
brigádně vyčištěny okapy nad sakristií (plné, zanesené holubinci).
23.12. – 13.1. provedena na faře instalace krbové vložky: vytažení nového komína (25.000,-),
krbová vložka (87.725,-) topenář – napojení na stávající ústřední topení (24.984,- Kč). Celková
investice 137.709,- Kč.
V převodu elektřiny z DPI na standardní smlouvu se nedaří převést Zdětín (ostatní elektroměry
převedeny na dodavatele E.ON). S plynem zůstáváme zatím u DPI, hledáme řešení.
Ne 30.1. a následně v út 2.2. vichřice poškodila plech na věži kostela NPM ve Starých Benátkách.
Opraveno 4.2. p. Švecem (cena??)
Farní les – byly tři brigády na faru dodáno cca 8-10 m2 dřeva převážně borových soušek z polomů.
Účetnictví za rok 2021 uzavřeno, Ekonom.FR dáno k posouzení jednorázové splacení půjčky od
AP, zpráva o hospodaření bude do měsíce (snad i výroční zpráva) (MM)
Pastorace
U Panny Marii Guadalupské ve farním lese se, zdá se, lidé občas zastaví a, doufám, i pomodlí.
Na vánoce opět – po dvou letech nestačila přání, přece jen přišlo o něco víc lidí. Zvláště 24.12. u
jesliček v NPM bylo více lidí, než loni.
Počinek v Dražicích (so před 5. Ne v měsíci) byl úspěšný (15 lidí), jinak na nedělní mše svaté chodí
lidí méně: 35-55. Náboženství starších 2-4.
TKS – JB by ráda předala organizování TKS někomu dalšímu (Monika Kolářová?)
Nemocní – prosím, víte-li o někom, dejte vědět.

Kalendář:
Čt 10.2. 19:00 koncert benátecké scholy, zámecký kostel
Pá 11.2. Panny Marie lurdské, den modliteb za nemocné
So 12.2. Pěší pouť mužů do Staré Boleslavi (6:30 odchod od fary, mše sv. v basilice Panny Marie
v cca 11 hod)
21. – 27.2. jarní prázdniny
St 2.3.

POPELEČNÍ STŘEDA (mše svatá 18:00 MM)
Křížové cesty: Pá a Ne přede mší, Čt po mši sv.

Ne 6.3. 14:00 komentovaná prohlídka kostela NPM (s možností podívat se na půdu/krovy) a
ostatních kostelů benáteckých (Martin Dědek) – coby poděkování dárcům na opravu
střechy. Pohoštění? Píšťalky? (sponzorováno TOPAZ z.s.)
So 19.3. Slavnost sv. Josefa (18:00 Kost. Hlavno) – mše sv. ráno v BnJ? – farní rekolekce (MM)
Pá 25.3. Slavnost Zvěstování Páně (18:00 MM)
25. – 27.3. „Triduum“ Modlitby matek – nabídka modliteb pro celou farnost (JB)
So 26.3. farní pouť na Sázavu (výročí úmrtí sv. Prokopa 25.3.1053) mše sv. v 10 hod; pro
zájemce, cestou zpět navštívit v Kostelci n.Č. lesy P. J. Líznera. Dalo by se odtamtud jít i
pěšky (17 km); www.sazavskyklaster.cz
Ne 10.4. Květná neděle
Ne 17.4. Velikonoce
So 7.5. Arcidiecézní pouť za povolání na Svatou Horu
Pá 10.6. Noc kostelů – koordinátor programů: JB – programy: 1: putování po benáteckých
kostelích s „hrou“ pro děti (hledání) a skládáním poselství – spolupráce s CB…
2. NPM – oslovení Vojta Kotek a další program (je čas začít přípravu)
3. cykloputování po kostelích v okolí Dražice – Zdětín (historie – Alena Nachtmanová) –
Předměřice s krátkou modlitbou a výkladem
Přednáška? (pí. Pavla Pečínková (Luštěnice) – dějiny umění)
Do diskuse:
Modlitební „záchytné“ společenství: všímat si nově příchozích, minimálně seznámit s někým, kdo
se stane „andělem strážným“
Postní katechese o mši svaté (po mši svaté?) – skepse, není zájem.
Farní budovy v areálu fary: využití / záchrana? – prosím, poptávejte se: smysluplný projekt (který
přesvědčí farnost i AP) – realizace (lépe instituce) – dlouhodobý pronájem.

Příští FR – před velikonocemi 2022
Zapsal: MM

