
 

 

 

 

Noviny farní rodiny 
občasník Římskokatolické farnosti Benátky nad Jizerou 

KVĚTNÁ NEDĚLE 

03/2022 (No 43)       10. dubna 2022 

Vjezd do Jeruzaléma 

Vstup do Svatého týdne  

Držíte v ruce rozpis bohoslužeb o velikonocích. Dnes Ježíš vjíždí do Jeruzaléma 

jako král. Je s nadšením vítán davy poutníků. Svaté město, místo pokoje vře a hučí, 

trochu poblázněné ve slavnostním očekávání svátků. Beránci bečí a pak už jen mlčí. 

Vše se děje ve spěchu, snad ještě větším, než poprvé v Egyptě. Ježíš obklopený davy 

je sám se svým Otcem, s učedníky pobíhajícími v přípravě velikonoční večeře.  

On ví, co bude následovat za několik málo dnů, a že z města vyjde ven jen několik 

kroků za hradby ne jako král, ale jako odsouzenec, aby zemřel jako obětní Beránek, 

a dosvědčil, že je pravý Král. Tolik by toho mohl (měl?) říci. Rozhlédne se po milo-

vaném městě, zapláče a mlčky jde svou cestou. A při tom všem neztrácí svůj pokoj 

a majestát, před kterým i zdivočelá cháska při zatýkání v bázni padne na tvář.  

Hlučící svět, nadšení a chvat, očekávání a křik zklamání, zloba a urputnost, mod-

litby i kletby, stihnu vše co mám? ... Vše kolem nás víří. Vstoupím do města-místa 

pokoje? Půjdu mlčky s Kristem cestu křížovou? Jak prožijeme svátky je na nás. Ne-

podlehnout shonu, smířit se s bratrem i s Bohem, dobře se vyzpovídat, nenechat si 

vzít modlitbu.  

Přeji Vám požehnaný Svatý týden a prosím: modlete se za nemocné, za konec 

války na Ukrajině a za ty, kdo mají být pokřtěni. 

Na přímluvu sv. Máří Magdalény vám v modlitbě žehnám 

                    P. Marek 

 

Zpovídání ve Svatém týdnu 
 

út 12.4. 14-17 hod. MM/fara 

st 13.4. 19-20 hod. MM/fara 

 Úklid farního kostela út 12.4. od 13 
hod. 

 Zelený čtvrtek Missa chrismatis 
v katedrále sv. Víta od 9:30 hod. 

 Velký pátek je dnem přísného postu! 


