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Týden modliteb za jednotu 

křesťanů 

Od památky Panny Marie, Matky jed-

noty křesťanů (18.1.) do svátku Obrácení 

svatého Pavla, apoštola se modlíme za 

jednotu Církve. Můžete použít modlitby 

za jednotu tak, jak ji zaznamenal roud-

nický převor Petr v době předhusitské 

(viz. str. 5).  

Hromnice 

O svátku Uvedení Páně do chrámu 

(čt 2.2.) bude mše svatá ve Starých Be-

nátkách v 9 hod. a ve farním kostele sv. 

Máří Magdalény v 18 hod. Tímto dnem 

končí prodloužené období vánoční, poté 

z našich kostelů uklidíme Betlémy. 

Presidentské volby 
Když si lid volí hlavu, jde mi z toho 

hlava kolem a když vidím výsledky po 

prvním kole, hlava mi to nebere … Ale 

to co mohu, je modlit se: „Abys nás, Pa-

ne Bože, při zdravém rozumu zachovati 

ráčil!“ 

Modlitba za voliče 

Dobrý Bože, shlédni na lid,  

který se chystá rozhodovat  

o své budoucnosti. 

Svěřujeme ti voliče  

prezidentského hlasování, 

kéž se rozhodují uváženě,  

podle svého nejlepšího přesvědčení. 

Prosíme o moudrost  

pro každého z nás, 

aby naše volba přinesla dobro naší 

zemi. Amen. 

Sbírka na varhany 

Veliké poděkování vám všem, kteří 

jste přispěli do sbírky 

„Vraťme hlas novobená-

teckým varhanám“ pořá-

dané s pomocí programu 

„ČSOB pomáhá regio-

nům“. Tato „rychlá sbír-

ka“ – trvající jeden mě-

síc – vynesla 105.000 Kč 

od dárců. Ve středočes-

kém kraji jsme se umísti-

li na druhém místě, a tak 

dalších 40.000 Kč dosta-

neme darem od ČSOB.  

Díky vám! 

 

Modlitba za prezidenta 

Bože, tobě patří všechno  

na nebi i na zemi, a ti, kdo vládnou, 

jsou ve tvých službách; 

vyslyš naše prosby za budoucího  

nejvyššího představitele našeho státu: 

pomáhej mu, ať poznává,  

co je správné,  

a dobře vykonává svůj úřad,  

aby byl vždycky zajištěn právní řád 

a svobodné rozvíjení  

lidské osobnosti. 

Prosíme o to skrze tvého Syna,  

našeho Pána Ježíše Krista. 

Amen. 

  

 

Noviny farní rodiny 

2. Neděle v mezidobí 

(No 52)       15  

R.I.P. 

Když zemře celebrita (zpěvák, herec, propuštěný vrah) nebo skončí ve vězení 

nemravný excentrik, noviny jsou plné soucitu, všichni se předhánějí, aby položili 

někde ke zdi květinu a zapálili svíčku...  

31. prosince 2022 zemřel emeritní papež Benedikt XVI. V komentářích při jeho 

pohřbu jsme mohli slyšet „kontroverzní“ „ultrakonzervativní“ papež, či bývalý 

„Panzerkardinal“ nebo „pan profesor“. Málokdo zmínil, že to byl velký Evropan, 

protože muž evropské kultury, který neměl jen rozhled, ale tuto kulturu žil a její 

velikost představoval. 

Ano, Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. byl synem Evropy, protože křesťan 

a katolík hluboce zakotvený v tradiční víře svého (bavorského) národa. Vnímal kul-

turu ne jako intelektuální (myšlenkovou) konstrukci či nadstavbu, ale jako součást 

víry, ze které vyrůstá. Proto střežil a hájil neporušenost víry a miloval Církev. 

Sám sebe po zvolení papežem nazval „pokorným služebníkem na vinici Pá-

ně“ (pozdrav z lodžie basiliky svatého Petra po zvolení papežem 19. 4. 2005), které-

mu je mu cizí jakýkoli protagonismus, „nemá žádný program“, ale chce „spolu 

s celou církví naslouchat slovu a vůli Hospodinově“. Zcela v duchu svého biskup-

ského hesla: Cooperatores Veritatis (spolupracovníci Pravdy – srov. 3 Jan 8). 

Jeho velikost a pokora, vnímání papežství jako služby a nelpění na úřadu, ho ved-

ly ke zřeknutí se úřadu papeže, když 11. února 2013 oznámil: „Poté, co jsem opako-

vaně zpytoval své svědomí před Bohem, došel jsem k jistotě, že mé síly, kvůli po-

kročilému věku, již nejsou vyhovující pro adekvátní výkon úřadu“.  

Do konce života pak sloužil Církvi v tichu modlitbou. 

Jako přímý účastník jeho pohřbu mohu dodat svůj dojem, že i jeho poslední roz-

loučení bylo tiché, jaksi plaché (ze strany některých oficiálních účastníků možná 

i rozpačité a trochu chladné). 

Nezemřela žádná celebrita, zemřel dělník na vinici Páně, zemřel muž Církve, kte-

rý stál u jejího kormidla v bouři časů s pohledem upřeným na svého Pána, zemřel 

modlitebník.  

Takovým svět netleská. Jeho velikost ukáže čas.  

Requiescas in Pace, Pater Benedicte!           P. Marek  
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Kdo je katolík? 

Jsem katolička a jsem pro stejnopo-

hlavní sňatky i pro adopce dětí do tako-

vých rodin, zaznělo hrdě z úst političky 

na televizních obrazovkách. V mailové 

poště jsem si přečetl odsouzení papeže 

z úst pisatele, který se považuje za věr-

nějšího katolíka než sám papež. Už jen 

čekám, kdy někdo prohlásí, že je katolík, 

ale ateista, který Boha neuznává, ale 

chce, aby církev uznala práva svých čle-

nů na ateismus. To nejsou věci konzerva-

tismu či pokroku, ani víry, ale rozumu. 

Ano, do církve se vstupuje křtem, ale 

jako bychom nevěděli, že slovo církev je 

z řeckého „kyriaké“ a znamená „ta, jež 

patří Pánu“. Biblickými slovy jsme ve 

křtu umřeli sobě, abychom žili pro Pána. 

Jestli se hlásíme k tak silným slovům, 

mělo by nám dojít, že občas musíme po-

hřbít své nápady a podřídit se tomu, kte-

rému patříme. Jinak nejsme pravdiví ani 

věrohodní. 

Naše sebestřednost a populistická poli-

tika nás přivedly k zadlužení dalších ge-

nerací. To nám nestačí a chceme ještě 

zákonem upřít bezbranným dětem i právo 

na mámu a tátu. Opravdu chceme, aby 

nás jednou tyto děti odsoudily jako zlo-

čince? Vraťme se ke starodávné modlitbě 

předků, kteří prosili, „aby nás Pán Bůh 

při zdravém rozumu zachovati ráčil“. 

Graubner Jan, V tichu, 2022, s. 33-34. 

Modlitba k P. Marii 

Svatá Maria, Matko Boží, 

Tys dala světu pravé světlo 

Ježíše, svého syna, Božího Syna. 

Ty ses zcela odevzdala Božímu volání 

a stala ses pramenem dobroty, 

který z něho vyvěrá. 

Ukaž nám Ježíše. Veď nás k Němu. 

Uč nás poznávat Ho a milovat, 

abychom i my byli schopni opravdové 
lásky 

a mohli se stát uprostřed žíznícího světa 

prameny živé vody. 
(Benedikt XVI., Deus caritas est) 

Ekonomická rada farnosti 

Vzhledem k vypršení/rezignaci mandá-
tu členů ekonomické rady (Anna Kuli-
chová, Zdeněk Kala, Milan Vašek) a nut-
nosti jmenovat radu novou, se vás chci 
dotázat, zda byste někdo nechtěl převzít 
část zodpovědnosti za ekonomický chod 
farnosti. Naše financování se z malé pří-
spěvkové organizace s drobnými ekono-
mickými aktivitami zvolna přesouvá 
k financování specifické (církevní) nezis-
kové organizace, která se bude muset 
o financování celého svého provozu sta-
rat svými (místními) silami. Možná více 
než hledání nových finančních zdrojů, 
nám chybí kvalitní (dělní) lidé, kteří po-
mohou se současným chodem a převez-
mou část stávající agendy, kterou budou 
posouvat dál. Kdo máte zkušenosti, odva-
hu jít po nových cestách a pracovat, zkus-
te mne oslovit.     P. Marek 

Pozvání na pouť mužů 

Dovoluji si vás, muži, bratři, pozvat na 

naši mužskou pěší pouť do Staré Bolesla-

vi. Ježto žijeme v době, kdy si plebs volí 

svého presidenta – p(r)o rozbití králov-

ství o to více vnímaného jako nekoruno-

vaný král, dovoluji si vám nabídnout 

volbu: chcete jít do Staré Boleslavi 

v sobotu 18., nebo 25. února? Prosím 

dejte vědět do 20.1. Po tomto datu bude 

termín určen.       P. Marek 
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K  tobě ať se obrací má modlitba, blažená Panno, neboť tvůj 

sladký hlas nedoléhá ani tak k lidskému sluchu, jako spíše k 

srdci Miláčkovu. K tobě volám, mocná vládkyně světa, Matko Boží, 

požehnaná rodičko Života, prostřednice lidského pokolení, přímluv-

kyně hříšníků. 

P ospěš na pomoc, ať nejsme rozchváceni, ať nejsme zničeni, 

ať se nerozštěpíme. Povstaň, buď k nám dobrotivá, povstaň, 

buď k nám milostivá, povstaň, my sami nemůžeme povstat pod tí-

hou svých hříchů, abychom ukázali svou bídu. 

P ovstaň, přítelkyně, těšitelko ubohých a opuštěných a přítelky-

ně hříšníků, svazkem pokoje spoj znesvářené, vždyť v tobě 

se spojily v podivuhodnou jednotu tak rozdílné přirozenosti tvého 

Syna. Spoj protiklady tak rozdílných chtění, záměrů, citů a názorů 

pevným poutem opravdové a dokonalé lásky. Přijď nám na pomoc! 

My sami nechceme, ba ani nemůže přijít, protože nám brání ctižá-

dost, lakota, marnivost a vášeň. Přijď tedy ty k nám! 

K éž tvé neporušené panenství vyrovná vinu naší porušenosti 

a tvá pravá, Bohu milá pokora naši nadutou domýšlivost; 

kéž tvá všem široce otevřená láska přikryje ubohost našeho sobec-

tví a tvá neposkvrněná čistota kéž zahladí skvrnu našeho rozště-

pení, které jsme způsobili všemi těmito proviněními. Co si sami ne-

zasloužíme, ať nám dá Bůh na tvou slavnou přímluvu. 

Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

Z traktátu Petra Klarifikátora, roudnického převora 

Modlitba k Panně Marii za jednotu Církve 



4 

 

Litanie za pokoru 

Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř naše srdce podle srdce svého! 

Od touhy, abych byl obdivovaný – osvoboď mne Ježíši. 

Od touhy, abych byl oslavovaný  

Od touhy, abych byl oblíbený  

Od touhy, abych byl vážený a známý  

Od touhy, abych byl středem pozornosti  

Od touhy, abych byl chválený  

Od touhy, abych měl přednost před jinými  

Od touhy, abych byl žádán o radu  

Od touhy, aby se souhlasilo s mými názory  

Od touhy, aby mě lidé chápali a uznávali  

Od touhy, abych byl lidmi dobře hodnocen  

Od touhy, aby mě lidé pokládali za skromného a pokorného  

Od touhy vyhnout se všem nepříjemnostem a konfliktům  

Od touhy být s každým za dobře  

Od touhy nemít žádné nepřátele  

Od touhy, aby mé chyby a omyly zůstaly utajené a nebyly zveličované  

Od touhy, aby mé oběti, zásluhy a dobré skutky vyšly jednou najevo  

Od touhy po odměně, vděčnosti a lidském uznání  

Od touhy po mimořádných milostech a útěchách  

Od touhy po velkých a hrdinských dílech a skutcích  

Od bázně, abych nebyl pokořován  

Od bázně, aby mě lidé neodmítali  
Od bázně, abych nebyl tupený  

Od bázně, abych nebyl opomíjený  
Od bázně, aby mi lidé nekřivdili  
Od bázně, abych nebyl urážený a zesměšňovaný  

Od bázně, aby se mnou lidé zacházeli nespravedlivě  

Abych si nikdy nemyslel, že jsem lepší, než druzí – Pane, smiluj se. 

Abych vždy viděl nejprve trám ve svém oku a pak třísku v oku svého bratra  
Abych se necítil nadřazený nad druhého  

Abych snesl bratrskou kritiku a nepřestal s bratrem mluvit  
Abych dokázal po hádce jako první udělat krok ke smíření 

Abych přál druhému jeho úspěch  
Abych byl spokojený, když se jiným bude dávat přednost přede mnou  
Aby mi nevadilo, když jiní budou chváleni a já zůstanu nepovšimnutý  

Abych vždy rozpoznával svůj dluh vůči Bohu  
Abych byl přesvědčen, že stále žiji z Božího milosrdenství  

Dej, abych se stále více umenšoval a Tys, Ježíši, rostl. Amen. 
 
(litanie kardinála Rafaela Merry del Val (1865-1930), v letech 1903-1914 Kardinála 
Státního sekretáře) 
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Svatost se vám nepoštěstí, 
svatost je volba 

Lidé žádají zázraky, aby uvěřili, zna-
mení, aby uviděli, zprávy, aby slyšeli a 
pochopili, cestu, po které by mohli jít a 
dosáhnout spásy a štěstí. 

Zázrakem je Nejsvětější svátost, zna-
mením je kříž, zprávou je evangelium a 
spása přebývá v církvi. 

Nejdůležitějším, nejurozenějším a nej-
světějším znamením je kříž, který je zna-
mením Boží lásky k vám. Učiňte z něj 
i znamení své lásky k němu. Je to zname-
ní lásky, nikoli provokace, a jeho světlo 
bude zářit na celý svět. 

Spása lidstva se uskutečňuje skrze cír-
kev, která je nositelkou plánu, jehož po-
čátkem byl před dvěma tisíci lety Kristus 
a který trvá až do konce světa. Všechny 
vlny zla se roztříští o skálu církve. Plně 
se do ní začleňte a z jejího učení si nevy-
bírejte. 

Nejdůležitější a největší zprávou je 
evangelium, které v sobě nese Kristovo 
učení a z něhož ani jediné písmenko ne-
přestane platit až do konce světa. Kdo 
nezná evangelium, je nevědomým, který 
žije v temnotách, i kdyby jinak vlastnil 
všechno poznání světa. Kdo se nepodřídí 
evangeliu, jako by nežil. Nepřekrucujte 
ho kvůli vlastnímu ospravedlnění. Evan-
gelium je stále stejné. 

Nejdůležitějším zázrakem je Nejsvětěj-
ší svátost, tělo Kristovo, velikonoční Be-
ránek, který  nese hříchy světa, živý Bůh, 
vzkříšený z mrtvých. 

Je zbytečné hledat důležitější znamení 
než kříž. 

Nežádejte o zprávy, které by podle vás 
měly být závažnější než evangelium. 
Nehledejte svou spásu daleko od Kristo-
vy církve. Nerozptylujte se lovením osl-
nivých zázraků, větších, než je Nejsvětěj-
ší svátost. Držte se dál od vší klamavé 
magie, která vás nasměruje pouze 
k prázdnotě. Vyhýbejte se každému zna-
mení, které vás neodkazuje ke kříži. Ne-
věnujte pozornost žádné zprávě, která 

nevychází z evangelia. Odmítejte zázra-
ky, které vás nevedou před Nejsvětější 
svátost. 

V církvi můžete rozeznávat všechna 
tato znamení. Skrze kříž, evangelium, 
Nejsvětější svátost a uprostřed církve 
kráčíte po cestě spásy. Bůh vás předurčil 
ke svatosti, ne ke smrti. Svatost se vám 
nepoštěstí, svatost je volba. 

Nečekejte, že vám ji někdo nabídne 
zvenčí, je potřeba ji žít a uskutečňovat 
v nitru. Boží království je ve vás. Svatost 
je milost a vůle: milost vám dává sám 
Bůh a na vás je prokázat svou vůli. Máte 
potenciál stát se svatými, snažte se, abys-
te jimi skutečně byli. 

Hanna Skandar (ed.), Myšlenky svatého 
Šarbela, Praha 2021, s. 61-62. 

Pastorační rada farnosti 

V květnu t.r. končí pětileté funkční 

období pastorační rady farnosti. Proto po 
Velikonocích proběhnou volby do rady 

nové. Nastává tak šance nového začátku, 
kdy v době kovidové bylo scházení 

(a fungování) pastorační rady v útlumu, 
z něhož jsme se nějak za rok nevyhrabali. 

Dříve, než začne volební proces 
(jmenování volební komise, přihlašování 
kandidátů, vyhlášení termínu voleb a 

volba sama), chci vás poprosit o modlit-
bu za rozlišení kdo by měli být vhodní 

kandidáti (a zda to nejste třeba vy). Ne-
bojte se poté oslovit a povzbudit vhodné 

kandidáty, zda by tuto službu – práci pro 
farnost – nebyli ochotni zastávat.  

Pro vaši informaci složení pastorační 

rady: Jiřina Botošová (09/2022 rezigno-
vala – nenahrazena), Anna Kulichová, 

Marta Filipcová, Milena Jandová, Zde-
něk Kala, Marie Bílková, Zuzana Hoško-

vá (02/2020 rezignovala, nahrazena He-
lenou Husákovou). 

Díky vám P. Marek 


