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Základní informace o organizaci 

 

Název organizace:  Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou 

 

Sídlo organizace:  Ladislava Vágnera 70/9, CZ 294 71 Benátky nad Jizerou 

 

Email a web:   www.farnostbenatky.cz, marek.miskovsky@gmail.com 

Zapsána:  Evidovaná právnická osoba registrovaná při Ministerstvu 

kultury, číslo evidence: 8/1-01-004/1994 

Telefonní číslo: +420 724 550 009 

IČ organizace:  48680591 

Číslo účtu:   482350379/0800 

 

 

Zřizovatel:   Arcibiskupství pražské 

Adresa zřizovatele:  Hradčanské nám. 56/16, 119 02 Praha 1 – Hradčany  

Web, email:    https://www.apha.cz/, apha@apha.cz 

Číslo telefonu:  +420 220 392 111 

IČ zřizovatele:  00445100   
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1. Úvodní slovo 

Vážení přátelé,  

Po více než roce dostáváte do ruky Výroční zprávu Římskokatolické farnosti Benátky 

nad Jizerou. Je ohlédnutím za uplynulým rokem, který byl z části, stejně jako rok předchozí, 

poznamenaný proti-covidovými omezeními. V jeho závěru jsme se pak, díky spekulacím a 

turbulencím na trhu s energiemi a následnému krachu našeho dodavatele energií (plyn 

a elektřina) Bohemia Energy, dostali do energetické pasti a byli nuceni hledat alternatívní 

řešení pro provoz – vytápění farní budovy.  

O našich snaženích si přečtete na dalších stránkách. Ale více, než jako „rok konce plynu“, byl 

rok 2021 rokem Svatoludmilským. 1100 let od mučednické smrti kněžny Ludmily, babičky a 

vychovatelky sv. Václava, si připomínala celá společnost. I v Benátkách nad Jizerou se tento 

rok nesl ve znamení svatoludmilských oslav, jejichž vyvrcholením bylo obnovení původního 

ludmilského zasvěcení dražického kostela sv. Martina. Od svátku svaté Ludmily tak napříště 

tento Boží stánek nese jméno sv. Martina a sv. Ludmily.  

Farnost se snažila navzdory nečekaným těžkostem hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, což 

se nám díky sponzorským darům, odpovídáním na grantové výzvy, získáváním dotací, ale na 

prvním místě hlavně díky pomoci Boží, dařilo. 

Společnou snahou celé farnosti je sdílet a předávat víru v Ježíše Krista. Věci, aktivity a snahy 

farnosti jako „neziskové organizace“ tak snad trochu odrážejí naši primární snahu předat víru 

v hodnoty neměnné a trvalé. Ať se za nás přimlouvá svatá Ludmila, naše patronka a 

přímluvkyně u Boha. 

Ing. Marek Miškovský 

administrátor 

  

http://www.farnostbenatky.cz/
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2. Historie farnosti 

 

Katolická farnost v Nových Benátkách je stará jako město samo. Není však nová, jako 

Nové Benátky. Vznikla roku 1350 přenesením farnosti ze Starých Benátek. V dějinách pak 

procházela obdobími rozkvětu i útlumu. V novodobé historii byla farnost Benátky nad Jizerou 

od roku 1982 do roku 1991 neobsazena (spravována pouze ex currendo z Chotětova). Od roku 

1991 jsou Benátky nad Jizerou opět obsazeny a staly se sídelní farností i pro okolní farnosti. 

V roce 2006 došlo ke slučování farností. Zanikly farnosti Kostelní Hlavno a Předměřice nad 

Jizerou a staly se součástí farnosti Benátky nad Jizerou. Do farnosti tak patří obce od Sudova 

Hlavna po Benátky a od Předměřic po Zdětín a kostely v Nových Benátkách (sv. Máří 

Magdalény), ve Starých Benátkách (Nanebevzetí Panny Marie), v Kostelním Hlavně (sv. Petra 

v okovech), v Předměřicích nad Jizerou (sv. Jakuba staršího) a ve Zdětíně (Všech svatých). Na 

jejím území žije přes 11 tisíc obyvatel, z nichž necelé procento pravidelně navštěvuje katolické 

bohoslužby. 

Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou je – navzdory svému věku – živé 

společenství s širokým spektrem aktivit. Vedle hlavního poslání – místa předávání a sdílení 

víry – jsou jejími aktivitami i různé koncerty, historické exkurse, autorská čtení na faře, nedělní 

neformální posezení, táboráky, letní kino a další. Vyjmenovaných aktivit se zúčastňují občané 

všech věkových kategorií. Společným cílem všech aktivit benátecké farnosti je zachování 

křesťanských kulturních hodnot a tradic, a to jak materiálních (budovy, inventář), tak 

hodnotových (uchování mravních hodnot pro příští generace), ale například i integrace nově 

příchozích obyvatel do regionu. 

 

 

 

http://www.farnostbenatky.cz/
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3. Hlavní činnost – pastorace  

 

Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou je živé společenství s širokým spektrem 

aktivit.  

Hlavní náplní – smyslem existence – je pomáhat člověku pozvedat svůj pohled nad pouze 

pozemské cíle, ukazovat na Boha a předávat víru v Ježíše Krista, Syna Božího, který je jediným 

učitelem cesty k Bohu a tak cesty ke štěstí člověka. Farnost, jako celá Církev, disponuje 

pomocí, která se opírá o svátosti (křest, biřmování, eucharistie, smíření, manželství, pomazání 

nemocných, kněžství) a je místem, kde se víra ve společenství kolem Krista, přítomného ve 

svátostech, žije.  

Bohoslužby jsou tak nosnou osou života farnosti. Denně je sloužena mše svatá 

v jednom z pěti kostelů spravovaných farností. Zvláště nedělní mše svaté jsou místem setkání 

s Bohem i člověkem.  

 

3.1. Zasvěcení farnosti mateřskému srdci Panny Marie 

 

Na Nový rok 2021 jsme svěřili naši farnost pod ochranu Mateřskému srdci Panny Marie 

– společně jsme vykonali zasvěcení naší farnosti při bohoslužbách o Slavnosti Matky Boží, 

Panny Marie. Zásvětnou modlitbu posléze všichni farníci dostali k dispozici, aby zasvěcení 

mohli opakovat během celého roku 2021. 

 

3.2. Poutě  

 

V únoru se konala pravidelná každoroční pěší mužská pouť do Staré Boleslavi 

k Palladiu země České do Staré Boleslavi. Pouť do staré Boleslavi si mnozí farníci zopakovali 

i 28. 9. 2021, kdy se na místo vypravili, někteří opět pěšky, při příležitosti slavnostního otevření 

zrekonstruované baziliky svatého Václava, kdy mši svatou celebroval a poutníkům požehnal 

Dominik kardinál Duka. 

http://www.farnostbenatky.cz/
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V sobotu 3. 7. 2021 se benátečtí farníci vydali na Mariánskou pouť do Mcel. Část jich 

s otcem Markem jela na kolech, část přijela autem. V modlitbě jsme pamatovali na celou naši 

farnost. Na konci pozval otec Marek všechny přítomné na slavnostní bohoslužbu 4. 9. 2021 

k nám do Dražic, kdy bude znovu obnoveno zasvěcení kostelíka sv. Martina jeho původní 

patronce sv. Ludmile.  
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V sobotu 21. 8. 2021 pak měla naše farnost vzácnou možnost zúčastnit se soukromé 

poutní mše svaté u hrobu světice, babičky, matky národa a mučednice sv. Ludmily s prosbou 

za babičky a za farnost Benátky nad Jizerou. Farní pouť byla okořeněna komentovanou 

prohlídkou po Malé Straně a Hradčanech. Šli jsme od Klárova a kolem Kampy na Dražického 

náměstí a odtud ke kostelům sv. Josefa, sv. Tomáše, sv. Mikuláše a Panně Marii Ustavičné 

Pomoci se sv. Kajetánem v Nerudově ulici. Tam jsme se zastavili v domě u Dvou Slunců, kde 

bydlel a tvořil spisovatel Jan Neruda. Poté jsme vyšli na Hradčanské náměstí, kde jsme 

absolvovali bezpečnostní prohlídku, abychom mohli vstoupit do magického prostoru Hradu, 

kde jsme navštívili základy kostela Panny Marie z let 882-884 a kolem Katedrály jsme došli 

do románské basiliky sv. Jiří, kde jsme se pomodlili ke sv. Ludmile, jejíž 1100. výročí 

mučednické smrti si letos připomínáme. Byla to pro nás duchovní příprava na dražické 

obnovení zasvěcení kostela sv. Martina sv. Ludmile, které proběhlo slavnostní bohoslužbou 4. 

září 2021 od 10 hodin a bude ji na Dražicích celebrovat biskup Václav Malý. 

 

 

 

Nejde však jen o putování do daleka. V naší farnosti se konají pravidelné poutě i do 

kostelů, které nebývají pravidelně užívány. Pouť Svatoludmilská do kostela sv. Martina 

v Dražicích, jež jí byl původně zasvěcen a v roce 4. 9. 2021 bylo toto zasvěcení slavnostně 

obnoveno, Svatomartinská pouť tamtéž, spojená s martinským průvodem. V zámeckém kostele 

http://www.farnostbenatky.cz/
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v Nových Benátkách pak již tradičně bývají poutní bohoslužby o svátku Narození Panny Marie 

a o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie. 

 

3.3. Náboženství  

 

Místem předávání víry ve společenství vrstevníků jsou hodiny náboženství, které 

vzhledem k malému počtu dětí probíhají na faře. Účastní se jich do dvaceti dětí v celkem 

třech skupinkách. Náboženství pro děti ve školním roce 2021/22 probíhalo v časech: 

* předškoláci: čtvrtek 16 – 16:50 h  

* mladší děti /1. stupeň/: čtvrtek 16 – 16:50 h  

* starší děti /2. stupeň/: středa 16 – 16:50 h 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.farnostbenatky.cz/
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3.4. Letní farní tábor pro ministranty 

 

V srpnu 2021 se v obci Sedlec-Prčice uskutečnil tábor pro ministranty Arcidiecéze 

pražské, který již tradičně pořádala farnost Benátky nad Jizerou. Tábora se zúčastnilo 30 chlapců, 

jednalo se o vydařený ročník. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Hovory o víře 

 

Pro dospělé, zvláště pro ty, kteří se chtějí dozvědět něco o víře a připravují se ke křtu, jsou 

večerní formační setkání v roce 2021 se setkání konala ve středu večer po mši svaté. Účastnilo se 

jich 8 – 10 zájemců. 

 

3.6. Modlitby matek  

 

Ve farnosti se každý týden schází skupinka matek, které se modlí nejen za rodiny své, ale 

i za celou farní rodinu.  

 

 

 

 

 

http://www.farnostbenatky.cz/
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3.7. Duchovní obnovy  

 

Dvakrát do roka se konají duchovní obnovy 

pro farnost, které vede host, kněz z jiné farnosti. 

S velkým úspěchem se v roce 2021 setkala dvoudenní 

předvánoční farní rekolekce 3. – 5. 12. 2021, kterou 

vedl P. Jaroslav Suroviak OCD z Řádu bosých bratří 

blahoslavené Panny Marie z hory Karmel. Začátek 

rekolekce uvedl P. Jaroslav v pátek promluvou při 

večerní mši svaté. Krom sobotních dopoledních 

přednášek a času na modlitbu pak proběhla v sobotu 

odpoledne beseda o Karmelu ve farním společenském 

sále. Po celou sobotu byl P. Jaroslav k dispozici na duchovní rozhovor. Rekolekce byla 

zakončena farní mší svatou v neděli 5. 12. 2021. 

P. Jaroslav Suroviak OCD 

 

3.8. Obnovení patronicia původně zasvěcenému kostelu sv. Ludmile 

Při příležitosti výročí 1100 let od mučednické smrti kněžny sv. Ludmily bylo při slavnostní 

bohoslužbě obnoveno původní zasvěcení kostela v městské části Dražice, který založil Jan IV. 

z Dražic, biskup pražský v letech 1301-1343, a zasvětil ho své osobní patronce sv. Ludmile. 

Hlavním celebrantem byl pražský pomocný biskup Mons. Václav Malý. V rámci bohoslužby 

byla odhalena pamětní deska, která tuto historickou událost bude připomínat budoucím 

generacím. 

 

http://www.farnostbenatky.cz/
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3.9. První sv. přijímání dětí z benátecké farnosti  

 

V neděli 10. 10. 2021 přistoupilo 7 dětí z benátecké farnosti k 1. sv. přijímání.  

 

 

 

 

3.10. Mikulášská nadílka  

 

Nejen dětem z farnosti přichází sv. Mikuláš dát svou nadílku a povzbudit je v konání dobra 

na cestě k Vánocům. 

 

http://www.farnostbenatky.cz/
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3.11. Nové poutní místo Panny Marie Guadalupské 

 

V neděli 12.12. 2021 od 14:30 hod. proběhlo ve farním lese slavnostní svěcení obrázku 

Panny Marie Guadalupské. Obrázek doplnil relaxační a odpočinkovou zónu, kterou se podařilo 

vybudovat díky nadačnímu příspěvku České spořitelny. Akce se velmi vydařila, krom poutních 

modliteb účastníci zažili zpěv farní scholy, opékání buřtů, pro děti byl v lese ukryt poklad...  

 

 

 

 

http://www.farnostbenatky.cz/
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4. Hospodaření farnosti v roce 2021 

Řádek Název ukazatele Účet 
Činnost hlavní 

v Kč 

Činnost 
hospodářská 

v Kč 

Celkem  
v Kč 

  NÁKLADY         
001 Spotřebované nákupy a 

nakupované služby celkem       ř. 
002 až 009 

  1 912 510,36 11 389,15 1 923 899,51 

002 Spotřeba materiálu 501 182 878,38 3 000,00 185 878,38 

003 Spotřeba energie 502 93 265,17 6 000,00 99 265,17 

004 Spotřeba ostatních 
neskladovaných dodávek 

503     0,00 

005 Prodané zboží 504     0,00 

006 Opravy a udržování 511 1 589 013,38   1 589 013,38 

007 Náklady na cestovné 512     0,00 

008 Náklady na reprezentaci 513 14 023,00   14 023,00 

009 Ostatní služby 518 33 330,43 2 389,15 35 719,58 

010 Změny stavu zásob vlastní 
činnosti a aktivace celkem  ř. 011 
až 016 

  0,00 0,00 0,00 

011 Změna stavu zásob nedokončené 
výroby 

561     0,00 

012 Změna stavu zásob polotovarů 562     0,00 

013 Změna stavu zásob výrobků 563     0,00 

014 Změna stavu zvířat 564     0,00 

015 Aktivace materiálu, zboží a 
vnitroorganizač. služeb 

-571     0,00 

016 Aktivace dlouhodobého majetku -572     0,00 

017 Osobní náklady celkem    ř. 018 
až 022 

  5 400,00 5 000,00 10 400,00 

018 Mzdové náklady 521 5 000,00 5 000,00 10 000,00 

019 Zákonné sociální pojištění 524     0,00 

020 Ostatní sociální pojištění 525     0,00 

021 Zákonné sociální náklady 527 400,00   400,00 

022 Ostatní sociální náklady 528     0,00 

023 Daně a poplatky celkem     ř. 024 
až 026 

  8 964,00 46 724,00 55 688,00 

024 Daň silniční 531     0,00 

025 Daň z nemovitých věcí 532 6 864,00 46 724,00 53 588,00 

026 Ostatní daně a poplatky 538 2 100,00   2 100,00 

027 Ostatní náklady celkem     ř. 028 
až 034 

  136 135,52 0,00 136 135,52 

028 Smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
ostatní pokuty a penále 

541     0,00 

029 Odpis nedobytné pohledávky 543     0,00 

030 Nákladové úroky  544 3 655,52   3 655,52 

031 Kursové ztráty 545     0,00 

032 Dary 546 113 249,00   113 249,00 

033 Manka a škody 548     0,00 

034 Jiné ostatní náklady 549 19 231,00   19 231,00 

http://www.farnostbenatky.cz/
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035 Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
a použití rezerv a opravných 
položek celkem     ř. 036 až 041 

  14 324,00 0,00 14 324,00 

036 Odpisy dlouhodobého majetku 551 14 324,00   14 324,00 

037 Prodaný dlouhodobý majetek 552     0,00 

038 Prodané cenné papíry a podíly 553     0,00 

039 Prodaný materiál 554     0,00 

040 Tvorba a použití rezerv 556     0,00 

041 Tvorba a použití opravných položek 559     0,00 

042 Poskytnuté příspěvky celkem     
ř. 043 

  0,00 0,00 0,00 

043 Poskytnuté členské příspěvky a 
příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami 

581     0,00 

044 Daň z příjmů celkem      ř. 045 až 
046 

  0,00 30 020,00 30 020,00 

045 Daň z příjmů za vykazované 
období 

591   30 020,00 30 020,00 

046 Dodatečné odvody daně z příjmu 595     0,00 

047 NÁKLADY CELKEM ř. 
001+010+017+ 
023+027+035+042+044 

  2 077 333,88 93 133,15 2 170 467,03 

  VÝNOSY         
048 Provozní dotace celkem     ř. 049   1 314 400,00 0,00 1 314 400,00 

049 Provozní dotace 691 1 314 400,00   1 314 400,00 

050 Přijaté příspěvky celkem    ř. 051 
až 053 

  449 352,00 0,00 449 352,00 

051 Přijaté příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami 

681     0,00 

052 Přijaté příspěvky (dary) 682 449 352,00   449 352,00 

053 Přijaté členské příspěvky 684     0,00 

054 Tržby za vlastní výkony a za 
zboží celkem     ř. 055 až 057 

  0,00 521 379,00 521 379,00 

055 Tržby za vlastní výrobky 601     0,00 

056 Tržby z prodeje služeb 602   521 379,00 521 379,00 

057 Tržby za prodané zboží 604     0,00 

058 Ostatní výnosy celkem     ř. 059 
až 064 

  136 842,48 0,00 136 842,48 

059 Smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
ostatní pokuty a penále 

641     0,00 

060 Platby za odepsané pohledávky 643     0,00 

061 Výnosové úroky 644 2 407,48   2 407,48 

062 Kursovné zisky 645     0,00 

063 Zúčtování fondů 648 30 000,00   30 000,00 

064 Jiné ostatní výnosy 649 104 435,00   104 435,00 

065 Tržby z prodeje majetku celkem     
ř. 066 až 070 

  0,00 0,00 0,00 

066 Tržby z prodeje dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku 

652     0,00 

067 Tržby z prodeje cenných papírů a 
podílů 

653     0,00 

068 Tržby z prodeje materiálu 654     0,00 

069 Výnosy z krátkodobého finančního 
majetku 

655     0,00 
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070 Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 

657     0,00 

071 VÝNOSY CELKEM    ř. 

048+050+054+058+065 

  1 900 594,48 521 379,00 2 421 973,48 

072 VÝSLEDEK 
HOSPODAŘENÍ PŘED 
ZDANĚNÍM      ř. 071 - 047 

+ 045 

  -176 739,40 458 265,85 281 526,45 

073 VÝSLEDEK 
HOSPODAŘENÍ PO 
ZDANĚNÍ   ř. 071 - 047 

  -176 739,40 428 245,85 251 506,45 

 

5. Další farní aktivity a projekty v roce 2021 

Tříkrálová sbírka 2021 

V roce 2021 se v rámci Tříkrálové sbírky v benátecké farnosti povedlo vybrat 

29 985 Kč. Vybíralo se celkem do devíti pokladniček v těchto lokalitách: v Benátkách nad 

Jizerou, ve Zdětíně, v Předměřicích, v Dražicích a v Sudově a Kostelním Hlavně. Koledovalo 

asi deset skupin koledníků: otec Marek, farnice s dětmi, děti z náboženství, spolek Mondík, ZŠ 

Otevřeno a zapojili se i členové Církve bratrské. 

Likvidace černé skládky ve farním lese 

V sobotu 12. 6. 3021 uspořádala benátecká farnost minibrigádu zaměřenou na úklid a 

likvidaci černé skládky ve farním lese. Část brigádníků dorazila na místo po Jizeře na kánoi , a 

tak měly děti v průběhu akce možnost zpestření. Odpad jsme po dohodě převezli do 

benáteckého sběrného dvora. V poledne jsme se společně pomodlili "Anděl Páně" a k obědu 

jsme si ugrilovali kuřecí řízky. Akci na chvíli přerušil vydatný letní déšť, který příjemně 

pročistil vzduch. I když byla brigáda co do počtu účastníků spíše komorní, všichni si z ní 

odnesli dobrý pocit a příjemný zážitek. 

Prohlídka varhan pro zastupitele města Benátky nad Jizerou 

V úterý 15. 6. 2021 měli zastupitelé města Benátky nad Jizerou možnost zúčastnit se 

komentované prohlídky vzácných historických varhan ve farním kostele sv. Máří Magdalény. 

Poutavý výklad s praktickou ukázkou, jak jednotlivé komponenty varhan fungují, vedl otec 

http://www.farnostbenatky.cz/
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Marek. Na varhany zahrál benátecký varhaník pan Jan Plavjanik. Někteří ze zastupitelů si 

vyzkoušeli, jak se dříve šlapal měch, když ještě stroj nebyl napojen na elektřinu.  

Po prohlídce zastupitelé ještě chvíli poseděli na farní zahradě, kde využili možnost dotázat se 

na upřesnění blížící se realizace projektu rozsáhlé opravy varhan. 30. 6. 2021 pak na svém 

zasedání Zastupitelstva města jednomyslně schválili finanční příspěvek 300 000 Kč na 1. etapu 

oprav vzácných historických varhan ve farním kostele sv. Máří Magdalény v Nových 

Benátkách. Děkujeme jim, že podpořili záchranou této kulturní památky a pomohli ji tak 

zachovat pro další generace. 

 

Pomoc Moravě zasažené tornádem 

 Začátkem července se otec Marek Miškovský vypravil do Moravské Nové Vsi zasažené 

tornádem. Místnímu P. Marianu Kalinovi předal dar (nejen) od benáteckých 42 500 Kč. Pán 

Bůh zaplať dárcům. 

 

 

 

http://www.farnostbenatky.cz/


Výroční zpráva 2021 
Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou 

Ladislava Vágnera 70/9, CZ 294 71 Benátky nad Jizerou 
IČO: 48680591; č. ú. ČS: 482350379/0800; mobil: +420 724 550 009; www.farnostbenatky.cz 

 
 

 

17 

Oprava varhan ve farním kostele, cyklus půlhodinových koncertních 

zastavení  

Od června do října se konaly čtyři varhanní minikoncerty, jejich výtěžek byl použit na 

opravu varhan ve farním kostele.  

Jak jde čas s novobenáteckými varhanami: 

• 1785 zakoupení varhan z r. 1692 varhanáře Petra Dotteho z klášterního kostela sv. 

Václava v Paze na Novém Městě  

• 1786 přestavba varhan, A. Reiss  

• 1882 renovace varhan, K. Eisenhut  

• 1893 vestavba nového nástroje do staré varhanní skříně, Em. Š. Petr, op.59, II/16, mk 

• 1921 oprava varhan, B. Paštika 

• 2004 – 2005 oprava varhan, Chorus Vimperk 

• 2018 posouzení technického stavu varhan – kvalifikovaný varhanář p. Filip Turchich 

• 2019 založena veřejná sbírka 

• 2019 – 2021 pořádání benefičních kulturních, společenských a sportovních aktivit na 

podporu sbírky na opravu varhan, podpořených Nadací Škoda auto (70 000 Kč), 

Městem Benátky nad Jizerou (20 000 Kč), programem Škofit 30 000 Kč 

• 2021 vypracování kvalifikovaného restaurátorského záměru organologem Arcidiecéze 

pražské p. Štěpánem Svobodou 

• 2021 získáno Rozhodnutí - závazné stanovisko Národního památkového ústavu k 

celkové opravě 

• 19. 7. 2021 započetí I. etapy rozsáhlé opravy varhan, demontáž, varhanář p. Filip 

Turchich 

http://www.farnostbenatky.cz/
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Začátek poslední etapy opravy střechy na hřbitovním kostele Nanebevzetí 

Panny Marie 

Jeden z externích zdrojů, které se v roce 2021 Římskokatolické farnosti Benátky nad 

Jizerou podařilo získat, je 300 000 Kč na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie ve 

Starých Benátkách. Tato již velmi potřebná oprava byla podpořena z Havarijního programu 

Ministerstva kultury. Práce na opravě střechy začaly v létě 2021. 

 

http://www.farnostbenatky.cz/
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Autorský večer Josefa Formánka na podporu novobenáteckých varhan  

Ve čtvrtek 21. 10. 2021 se v zámecké konírně konala další z akcí na podporu oprav 

novobenáteckých varhan. Tako akce vynesla pro novobenátecké varhany 11 500 Kč! Pán Bůh 

zaplať všem dárcům i sponzorům samotné akce.  Jednalo se o autorský večer plný čtení, 

vyprávění a pomítání spisovatele a cestovatele Josefa Formánka, doprovázený krásnými 

písničkami mladého talentovaného písničkáře Tadeáše Jezbery. Veškerý výtěžek vstupného šel 

na opravu varhan. Akce se mohla uskutečnit díky štědrým sponzorům. Poděkování patří také 

radě města Benátky nad Jizerou za bezplatné zapůjčení prostorů zámecké konírny a  sklepení.  

Večer se nesl v mystickém duchu, spirituální atmosféru umocňoval prostor, ve kterém se akce 

konala. Zájemci si na místě mohli koupit některou z knih Josefa Formnánka, 
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Granty roku 2021 

Nadace Škoda auto podpořila opravu vzácných varhan ve farním kostele částkou 150 

tis. Kč. Uspěli jsme s projektem "Vraťme hlas novobenáteckým varhanám" v programu "Tady 

jsem doma". Z nadačního příspěvku se spolufinancovala oprava píšťal. Děkujeme!  

Další z grantových řízení, ve kterém benátecká farnost v roce 2021 uspěla, je program 

„Živá komunita“ vypsaný Nadací Via, kde jsme získali prostředky na vybudování veřejné 

odpočinkové zóny ve farním lese, do níž svépomocí brigádně umísťujeme dřevěná Boží muka 

a masivní dřevěný stůl s lavicemi a stříškou. Projekt vybudování místa setkání je příležitostí k 

utužení přátelství pro ty, kdo se budou účastnit realizace stavby a zároveň příležitostí založit 

snad i tradici malých poutních posezením pod obrázkem u Božích muk. Farním lesem 

procházejí/projíždějí místní, přespolní (Předměřice n. J., Kochánky, Lysá n. L.), ale i poutníci 

svatojakubské cesty – vděčných příjemců výsledku projektu tak bude jistě dost.  

 

Správní rada Nadace OF schválila k 15. listopadu rozdělení grantových příspěvků 2021 

v programech Opomíjené památky a Památky a zdraví ve výší 595 000 Kč. Podporovatelé 

Nadace Zuzana a Robert Mistríkovi přispěli nad to částkou 128 000 Kč ze svého fondu.  

Římskokatolická farnost Benátky žádala na 1. etapu oprav varhan ve farním kostele sv. Máří 

Magdalény maximální možnou částku v tomto programu: 50 000 Kč. 30 tis. získala přímo od 

Nadace OF, dalších 20 tis. pak daruje Fond Zuzany & Roberta Mistríkových. Děkujeme!  

http://www.farnostbenatky.cz/
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ČSOB pomáhá regionům – náš projekt na opravu střechy hřbitovního kostela byl 

vybrán mezi čtyři nejlepší ve Středočeském kraji, a proto 7. 12. začala sbírka na dokončení 

oprav střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie.  

Běh pro varhany 2021 

V neděli 19. 9. 2021 se uskutečnil již třetí ročník akce "(Nejen) běh pro varhany 2021".  

Soutěžilo se ve třech základních disciplínách: Běh 1 km, běh 3 km a jízda na kole 10 km. 

Zúčastnilo se na čtyři desítky soutěžících. 

Mimo základní disciplíny (běh či chůze) měli účastníci možnost získat body také v disciplínách 

doprovodných, které tvořily stolní tenis a ruské kuželky. Vše tak bylo napínavé až do poslední 

chvíle.  Nikdo nepřišel zkrátka. Dobrou náladu, výborné domácí pohoštění a skvělý 

doprovodný program si užili úplně všichni. Obrovský úspěch zaznamenala přednáška Dr. 

Aleny Nachtamannové "Liturgická roucha z rukou českých šlechtičen a jejich příběhy." 

Na dobrovolném startovném a vstupném se na opravu varhan vybralo 10 726 Kč.  

Pán Bůh zaplať všem dárcům! 
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Vernisáž výstavy ke 100 letům od narození Jana Pavla II. "KAROL 

WOJTYŁA. NARODZINY“ 

V neděli 24. 10. 2021 se v zámeckém kostele uskutečnila vernisáž výstavy ke 100 letům 

od narození Jana Pavla II. "KAROL WOJTYŁA. NARODZINY“ a vzpomínka bl. „Primasa 

Tisíciletí“ kardinála Stefana Wyszyńskiego.  

Vernisáž uvedli P. Marek Miškovský, starosta Benátek nad Jizerou PhDr. Karel Bendl a p. 

Mariola Světlá z organizace "Klub Polski", která nám do farnosti výstavu zapůjčila. Autorem 

výstavy je Centrum Myśli Jana Pawła II. Akci doprovodila svým zpěvem benátecká farní 

schola.  

 

Adventní dílnička na faře 

V sobotu 20.11. v očekávání adventu (a adventních trhů) se farní sál proměnil 

v radostnou manufakturu a přehlídku dovedností žen a dětí ve výrobě a zdobení adventních 

věnců... 

http://www.farnostbenatky.cz/
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Přechod farnosti na tuhá paliva 

Naše farnost, vědoma si zodpovědnosti k budoucím generacím, se 

1) s ohledem na vývoj cen ropy a zemního plynu na světových trzích, 

2) krachu překupníků na trzích tuzemských, 

3) protože nemá zlaté ani diamantové doly, 

4) protože má les  

od 1. 12. 2021 připojila ke snaze o udržitelný rozvoj a přecházíme v tepelné energii na 100% 

obnovitelné zdroje. 
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Koncert bělské farní scholy 

V sobotu 11. 12. 2021 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie uskutečnil adventní 

koncert duchovní hudby v podání bělské farní scholy. Kdo přišel, rozhodně nelitoval! Zaznělo 

12 krásných duchovních písní, velký úspěch měly i úžasné varhanní improvizace bělského 

faráře P. Kamila Škody. 

Výtěžek vstupného (1 910 Kč) šel na opravu varhan ve farním kostele sv. Máří Magdalény. 

Děkujeme všem dárcům i bělskému farnímu sboru, který nám zprostředkoval krásný adventní 

duchovní zážitek. 
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6. Závěrečné slovo – vize do dalších let  

I rok 2021 byl poznamenán pandemií Covid-19, která se dotkla farnosti omezením 

setkávání lidí na bohoslužbách. Většina přirozených aktivit, které patří k životu Církve ve 

farnosti: výuka náboženství, modlitební skupiny, formační setkání a jiné volnočasové aktivity 

byly obnoveny. Obavy, odcizení a přesun do virtuálního světa sice způsobily mírný pokles 

počtu pravidelných účastníků bohoslužeb, ale dařilo se dále pracovat na projektu záchrany 

novobenáteckých varhan, dosáhnout na některé dotační tituly a otevřít novou dimenzi farního 

lesa, jakožto zdroje ekologicky obnovitelných zdrojů pro energetickou udržitelnost chodu 

farnosti. 

V roce 2022 budeme chtít dokončit opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Starých 

Benátkách, budeme dále pokračovat v opravě kostela sv. Petra v okovech v Kostelním Hlavně. 

Ostatní ekonomické aktivity se budou odvíjet od mnoha proměnlivých faktorů. Čeho se 

nechceme a nemůžeme vzdát, předávání víry a práce s lidmi na různých rovinách, projde tak 

nejspíš ještě jistou transformací, ale věřím, že nebude v zásadě dotčeno.  

Nakonec chci touto výroční zprávou poděkovat všem, kteří aktivně pomáhají chodu farnosti 

a přispívají nejen korunou, ale hlavně svou modlitbou a mnohdy tichým utrpením k tomu, aby 

i další rok mohla naše farnost být místem setkání člověka s člověkem, protože na prvním místě 

setkáním člověka s Bohem. 

Ing. Marek Miškovský 

administrátor 
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