Výzva k tiché adoraci za
mír na Ukrajině

Milostivé léto
Chceme upozornit na Milostivé léto,
které nabízí oddlužení od 1. září do 30.
listopadu 2022.
Arcidiecézní charita Praha nabízí pomoc těm, kteří mají exekuce a dluhy vůči
státu skrze Poradnu pro lidi v tísni (viz.:
https://praha.charita.cz/sluzby/poradna/)
Tato Informace však může oslovit i ty,
kteří chtějí finančně přispět na oddlužení
a efektivně pomoci sejmout břemeno
dluhu.
Více informací v Bulletinu ADCH Praha: https://praha.charita.cz/onas/bulletin/,
článek: Milostivé léto je zpět. Pomozme
zodpovědným dlužníkům zbavit se exekucí.
S přáním všeho dobrého
Sekretariát generálního vikáře
Mons. J. Balíka

Bratři a sestry,
Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské
konference v Evropě, aby se přidaly
k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce
zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se
má konat adorace na svátek Povýšení
svatého Kříže, 14. září 2022. Rozhodli
jsme se k této aktivitě připojit a prosíme
duchovní správce, aby uspořádali nejméně hodinovou eucharistickou adoraci na
tento úmysl alespoň tam, kde se na svátek
Povýšení svatého Kříže koná mše svatá
anebo tam, kde je k dispozici kněz, jáhen
či pověřená osoba k vystavení Nejsvětější
svátosti. Ať nás eucharistický Kristus
naplní svým pokojem, ať je posilou
všem, kterým válka přinesla utrpění
a těm, kteří ji rozpoutali, ať promění srdce, aby mohl opět zavládnout mír.
Mons. Jan Graubner, předseda ČBK
spolu s biskupy českých a moravských
diecézí
Praha, 15. srpna 2022



Pozvánka na Den pro rodinu
Po dvouleté covidové pauze se do Prahy vrací Den pro rodinu. V sobotu 10.
září od 14:00 do 18:00 proběhne na Palackého náměstí a v přilehlých Zítkových
sadech happening za práva rodičů a dětí.
Organizátoři chtějí poukázat na důležitost
rodiny založené na manželství muže a
ženy a na základní lidské právo dětí na
maminku a tatínka. Na programu budou
proslovy osobností veřejného života a to
jak politické reprezentace, tak zástupců
akademické obce či neziskového sektoru
a samozřejmě církevních představitelů.
Událost bude provázet atraktivní program
pro děti a nebude chybět ani koncert. Na
místě bude možné využít informací k
párovému a rodičovskému poradenství.
Organizátorem akce je
Aliance pro rodinu, z.s.

doplnění
ZÁŘIJOVÉHO KALENDÁRIA
Út 6.9.
podvečer poezie s Vojtou
Kotkem, fara 18 hod.
St 14.9.

Svátek Povýšení svatého
Kříže
18:00 mše sv. MM, po mši
sv. tichá adorace do 20 hod.

Uzávěrka pro články do příštího čísla,
(které vyjde nejspíš 25. 9. 2022)
je sobota 17. 9. 2022 Díky vaše redakce
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Noviny farní rodiny
občasník Římskokatolické farnosti Benátky nad Jizerou

22. neděle v mezidobí
08/2022 (No 48)

28. srpna 2022

Banalita
V týdnu jsem se účastnil dvoudenní konference na téma „Šetření sexuálních deliktů v katolické Církvi“. Konferenci pořádala Cyrilometodějská teologická fakulta
University Palackého v Olomouci. Jednalo se hlavně o právní postupy v řešení deliktů podle Instrukce ČBK (Instrukce o postupu biskupů a vyšších představených při
předběžném šetření některých trestných činů proti 6. Přikázání Desatera na území
ČR, 2021) vydané v návaznosti na Apoštolský list Vos estis lux mundi (2019) vydaný papežem Františkem formou motu proprio. Konference se účastnilo i pět biskupů
(oba olomoučtí, sídelní českobudějovický, světící pražský a košický).
Zazněly zkušenosti odborníků jak ze strany církve (z Čech, Moravy i Slovenska),
tak i státních orgánů činných v trestním řízení, ale i z pomáhajících organizací. Nejsilnější ale bylo svědectví jedné oběti roky zneužívané knězem. Po tomto svědectví
bylo v sále dlouhé bolestné ticho. Druhý nejsilnější příspěvek byl od lékařky, forenzní psychiatričky, která pomáhá zneužívaným dětem. Její stručné charakteristiky
diagnóz (poruch) u obětí, i mechanismů jednání pachatelů spolu s vykreslením možností současné psychiatrické léčby zakončila větou „myslela jsem si, že mě po letech praxe už nic nepřekvapí, ale stále znovu se setkávám s novými nemyslitelnými
projevy zvráceností a zla“.
Cestou domů jsem přemýšlel, jaké praktické poučení si z těch dvou dnů vzít.
Nejprve vděčnost. Děkuji Hospodinu za všechny milující rodiče, kteří svou živou
vírou a zájmem o děti vytváří domov: bezpečí, jistotu a přístav lásky. Děkuji všem,
kteří svým dílem přispívají k tomu, aby láska dětí nebyla zraňována a pošlapávána
a mohla dospět a rozvinout se do plného a svobodného sebedarování Bohu a také
partnerovi k vytváření zdravých a silných křesťanských rodin.
A potom zesílené vědomí, že žádný hřích – ani ten sebemenší – není banální.
Člověk se nerodí jako zrůda, nebo predátor a ti, kdo dětem ubližují, jsou nejvíce ti
nejbližší (rodiče příbuzní), kteří mají vytvářet prostředí lásky. Teprve na dalším
místě, často v přímé návaznosti na nefungující rodinu, ostatní: učitelé, trenéři, vedoucí… a také bohužel duchovní. Zvrácenost, ale vlastně každý hřích, roste potichu
jako rakovina z neléčené žádostivosti, kterou nazýváme „legitimní a neškodnou slabůstkou“ a která roste a zakoření v našem jednání tak, že postupně můžeme zcela
ztratit schopnost vidět a rozlišit zlo.
Bůh žehnej našemu snažení o pravé pokání a o stálou nápravu života.
Váš P. Marek

Jak zničit civilizaci:

Poté přišlo všeobecné schválení homosexuálního styku. Jakmile bylo toto
zajištěno, přirozeně následovalo schválení manželství osob stejného pohlaví
v mnoha zemích světa a toto tažení je
stále živé.
Někteří si mysleli, že manželství homosexuálů bude posledním vítězstvím.
Vždyť co víc by si naši sexuální pokrokáři mohli přát?
Ukázalo se, že chtějí ještě víc. Za prvé
trvají na tom, aby nesouhlas s homosexualitou („homofobie“, jak to s oblibou
nazývají) byl považován za stejně zlý
jako rasismus. Stejně jako všichni slušní
lidé považují za hrůzný rasismus, měli by
být všichni slušní lidé zděšeni, když se
setkají s těmi, kdo jsou tak morálně zvrácení, že neschvalují homosexuální nebo
lesbický sex. To samozřejmě znamená,
že všichni věrní křesťané, kteří neschvalují homosexuální sex, jsou velmi špatní
lidé. Přivádí tato implikace naše pokrokáře do rozpaků? Ne, právě naopak. Právě
o to tu celou dobu jde.
Pokud je „homofobie“ stejně zlá jako
rasismus, pak musíme děti učit, aby
schvalovaly pohlavní styk se stejným
pohlavím. A aby nedošlo k nedorozumění, měli bychom dětem vysvětlit, pravděpodobně dříve, než jim bude sedm nebo
osm let, co přesně máme na mysli, když
mluvíme o lásce mezi osobami stejného
pohlaví.
Školy mohou dětem poskytovat příběhy a obrázkové knížky přiměřené jejich věku; umělecky ztvárněné obrázky
souložících hezkých chlapců nebo hezkých dívek. Jak milé. A pokud někteří
nenávistní politici chtějí takové knihy
a takovou výuku zakázat, křičme o morální hrůze „cenzury“, kterou nelze nepociťovat.
Je to snad poslední požadavek našich
sexuálních pokrokářů – aby se naše školy
proměnily ve stroje na morální rozklad a
zvrácenost našich dětí? Vůbec ne. Říkají
nám také, že musíme schvalovat
„transgenderismus“ – skutečně šílenou
myšlenku, že chlapec je dívka, když říká,

Postupně

01.08.2022, The Catholic Thing
Naši současní vylepšovatelé světa jsou
mnohem chytřejší než staří tvůrci revolucí; naši současníci a krajané totiž vědí, že,
chcete-li uspět v radikálním přetváření
světa, musíte svou práci dělat postupně.
Nesnažte se změnit svět přes noc. Dejte si na čas. Rychlost způsobí protitlak.
Buďte evolucionisty, ne revolucionáři.
Lenin spěchal. Chtěl Rusko rychle
proměnit v komunistickou společnost,
což by vyvolalo podobné změny v Německu a dalších zemích. Brzy by byl celý
svět komunistický a všude by zavládly tři
velké ideály francouzské revoluce – volnost, rovnost a bratrství.
Inu, nakonec to tak nedopadlo. Německo mělo svou revoluci, která nebyla
záležitostí komunistů, ale nacistů. A v samotném Rusku – navzdory hladomorům,
občanské válce, gulagům, potlačení všech
občanských svobod, čistkám, monstrprocesům, kulkám v hlavách bezpočtu lidí
a sekerou v hlavě Trockého (který byl
sám velkým zastáncem teroru) – se komunistická utopie nikdy nerealizovala.
Dnešní Rusko by na tom bylo lépe,
kdyby Lenin býval nikdy nežil.
Naproti tomu naši západní pokrokáři
postupují pomalu. Vezměme si sexuální
revoluci. Za posledních šedesát let prošla
mnoha fázemi a možná přijdou ještě další. Její zastánci si však podobně jako rozvážný generál, který postupně dobývá
další a další nepřátelská území, dávali
pozor, aby nikdy nepřešli k další etapě
dříve, než bezpečně zajistí etapu předchozí.
Nejprve přesvědčili desítky milionů
lidí, že smilstvo mezi vysokoškolskými
studenty je báječná věc. Pak získali souhlas se soužitím nesezdaných. Potom
přišly na řadu porody mimo manželství a
svobodné matky. Pak přišlo schválení
potratů.
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že je dívka, a dívka je chlapec, když říká,
že je chlapec. Toto šílenství má velkou
podporu našich kulturních elit, lidí, kteří
by nás ostatní měli vést, a ne zavádět na
scestí.
Očekávám, že pochod k eutanazii
(dalšímu „vylepšení“, které prosazují
pokrokáři) se také vydá chytrou cestou
evoluce, gradualismu.
1. Nejprve přijde lékařsky asistovaná
sebevražda.
2. Poté dobrovolná eutanazie, při níž
člověk požádá o usmrcení nebo dobrovolně přijme vražednou nabídku rodiny
či přátel.
3. Pak „předpokládaná dobrovolná“
eutanazie. Při ní rodina nesvéprávné osoby usmrtí tuto osobu na základě předpokladu, že by si to oběť, pokud by byla
svéprávná, přála.
Jakmile obecně přijmeme, že lidé mohou být zbaveni svého utrpení, aniž by
k tomu skutečně dali souhlas, můžeme
přejít k nedobrovolné eutanazii. I ta bude
prosazována postupně.
4. Nejprve eutanazie pro dobro oběti.
To znamená, že ačkoli nemáme důvod se
domnívat, že by si dotyčný přál být zabit,

víme, že by mu bylo lépe, kdyby zemřel.
A tak ze soucitu…, atd.
5. Dále následuje eutanazie ve prospěch jeho přátel a rodiny – aby se jim
ulevilo od emocionální nebo finanční
tísně.
6. Poté bude následovat eutanazie pro
zmírnění společenské zátěže spojené s
udržováním nepotřebných osob při životě. Možná si nepřejete být zabiti a vaše
rodina si to také nepřeje, ale společnost
už nakonec bude unavena časem, problémy a náklady – nemluvě o ekologické
zátěži – spojenými s odkládáním vaší
smrti.
7. A konečně, eutanazie v zájmu společenského pokroku. Skupina odborníků
pečlivě prozkoumá váš případ a posoudí,
zda vaše smrt přispěje k pokroku lidstva,
či nikoli. Jinými slovy, bude rozhodnutí
pro vaši smrt „na správné straně dějin“?
Pokud ano, odejdete s pomocí nějakého
příjemného opiátu.
Lenin byl blázen, když se snažil
o rychlou cestu k utopii.
David Carlin
Přeložil Pavel Štička
Převzato z www.rcmonitor.cz

Setkání na faře s poezií
a režisérem Ondřejem Sokolem.
Vojty Kotka.
Na žádost zúčastněných a se souhlaV podvečer 7. 7. 2022 přednesl na faře
sem Vojty Kotka jsme dohodli další setv Benátkách nad Jizerou
kání na faře (či farní zaRůže
mladý básník Vojta Kotek
hradě – dle počasí) v úterý
některé ze svých básní.
6. září 2022 v 17:30 hod..
Má planá šípková růže
Básně složil většinou při na pohled krásná a zranitelná
Pokud má někdo z vás
procházkách v přírodě po
zájem přinést svoje litetrny zlých slov
okolí Benátek nad Jizerární výtvory, popř. vyplkdekomu ublížit můžeš
rou.
nit mezery mezi čtením
to bys nechtělaNesešlo se nás na faře
básní hudbou na hudební
a přece tak činíš
moc, ale o to bylo větší
nástroj, který ovládá, bude
v masce anděla.
nadšení z jeho citlivého
vítán.
přednesu a vnitřní hloubky
Pokud se vám básně
básní. Pro mě to bylo "pohlazení" po
Vojty Kotka líbí, jste srdečně zváni i 13.
duši.
září 2022 od 18 hod. do Mladé Boleslavi
Posuďte ale sami. Předkládám vám
do Městské knihovny, kde bude Vojta
jednu z básní ze sbírky Vnitřní země,
Kotek své básně přednášet.
která byla nedávno vydána knižně a slavDěkuji Vojtovi a všem zúčastněným za
nostně pokřtěna v Praze hercem
pěkný zážitek.
MiJa
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