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Pouť mužů do Staré Boleslavi 

Již tuto sobotu 18. 2. vyrážíme na tra-

diční mužskou pěší pouť do Staré Bole-

slavi. Sraz u benátecké fary v 6:15 hod. 

Návrat v odpoledne.     P. Marek 

Farní rada 

Uctivé pozvání všem radním na setkání 

pastorační farní rady již tuto středu 15. 2. 

od 18:45 hod. na faře v Benátkách nad 

Jizerou. 

Oprava světel 

Dá-li Bůh, tak před velikonocemi pro-

běhne oprava elektroinstalace v kostele 

sv. Máří Magdalény. Sledujte případné 

změny stran místa bohoslužeb. 

Sbírka na pomoc 

postiženým  

zemětřesením 

V naší farnosti spe-

ciální sbírku na pomoc 

postiženým zemím 

neděláme. Využijte, 

prosím, přímo účtu 

Charity. 

Krom finanční po-

moci pamatujte na 

postižené svými mod-

litbami, zvláště na 

těžce zkoušené a pro-

následované křesťany 

v Turecku a Sýrii.  

Díky vám! 

Popeleční středa, přísný půst 

Začátek doby postní, doby obrácení, 

doprovází půst, znamení pokání. Přísný 

půst znamená zdrženlivost (nejíme maso) 

a újmu (nejíme do syta). Pokáním zdr-

ženlivosti jsou vázány osoby zdravé a to 

od 14-ti let, pokáním újmy pak všichni 

zletilí do 60-ti let.  

Postní almužna 

Odříkání (nejen popeleční středy) mů-

žeme projevit almužnou. Proto i letos 

budeme plnit postní kasičky (postničky). 

Výtěžek z kasiček po dvouleté pauze 

poputuje opět na projekt Maryʼs Meals, 

který zajišťuje ve školách v 17 zemích 

světa každodenní jídlo chudým dětem. 
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Klanění předpokládá víru 

Stojíme v předpolí doby postní, plánujeme svá postní předsevzetí. Stojíme na 

konci prvního roku rozšířené války na Ukrajině (nebo devátého celé války). Spolu 

se zprávami o bombardování na Ukrajině neustává bombardování různými propa-

gandistickými zprávami pro a proti válce, pro a proti Rusům či Ukrajincům, nebo 

pro a proti zvolenému či nezvolenému prezidentskému kandidátu v České republice. 

Někteří jsou znechuceni, roste pocit nemožnosti pochopit složitost světa, rozostřuje 

se hranice mezi dobrem a zlem a společnost zvolna prostupují obavy a strach, které 

následně lidi ženou do náručí vůdců s jednoduchými řešeními. 

Mlčenlivá usměvavá Ukrajinka, která k nám utekla před válkou mi řekla: píší nám 

synové z fronty a neprosí o peníze, ale o modlitby.  

Jistě bude naším předsevzetím pro dobu postní nejen odříci si nějaké potěšení, 

omezit se v jídle a pití, trávit méně času s mobilem či na počítači, ale hlavně obnovit 

a upevnit osobní modlitbu. 

Jako přípravu si dejme půst od zpráv ať těch senzačních, rádoby seriózních, ale 

i zaručeně pravdivých a katastrofických. Potom v množství potřeb, za které cítíme 

povinnosti modlit se, odložme aktivismus a hledejme pevný bod. Tím je kříž – stat 

Crux dum volvitur orbis – a ten, který na něm visel, zemřel, a z mrtvých vstal… 

a který zůstává s lidmi v Nejsvětější svátosti. 

V mnoha způsobech modliteb zůstává klanění (adorace) formou nejkrásnější. Kla-

níme se Bohu přítomnému ve svatostánku, klaníme se Bohu sestupujícímu na oltář 

při mši svaté. 

Klanění – nejen v duchu, ale i fyzické: pokleknutí a sklonění hlavy až k zemi – 

má jeden předpoklad: víru, že v prosté způsobě chleba a vína je zde opravdu Ten, 

kterému jedinému se musíme klanět: jediný Bůh pravý a nejvýš Svatý, který je 

osobní a v Trojici. Ano, v eucharistii je plnost bytí, Ježíš Kristus, život sám, v němž 

je lidství součástí božství. 

Jediným vůdcem je Ježíš. Nenabízí cestu jednoduchou, ale cestu přímou, uskuteč-

nitelnou: milovat. Odpovědět na lásku, upřením zraku na Něj, který je Láska. Hodi-

na klanění před Nejsvětější svátostí je časem očisty, proměny, posily. Objevme pev-

ný bod našeho života. Znovuobjevme klanění se Bohu.  

V modlitbě s vámi a za vás P. Marek  
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Dej nám vše poznat tebe 
ve své plnosti. 

ROZHOVOR 

Můžeš se krátce představit? Kdo jsi a 

co děláš?  

Jmenuji se Natálie Neumannová, jsem 

maturantkou na pražském gymnáziu a 

pokud Pán Bůh dá, těším se na Cyrilome-

todějskou teologickou fakultu v Olomou-

ci, kde bych chtěla studovat obor sociální 

práce s dětmi a mládeží. Ráda se věnuji 

dětem, a tak každé léto jezdím na letní 

tábor jako vedoucí. Zároveň pravidelně 

dojíždím do dětského domova rozdávat 

krapet mé lásky a pozornosti. 

Jak se ti líbí v Benátkách?  

Moc, ráda chodím do přírody. Okolí 

řeky je v létě kouzelné a farní les celo-

ročně. Mám ráda večerní návraty do Be-

nátek, kdy při sjezdu z dálnice vidím 

osvícený zámek, vždy mě pohltí pocit 

domova. 

Jaká byla a je tvá cesta k Bohu?  

Myslím, že si Pán Bůh našel spíše mě 

než já jeho. Má cesta k víře započala 

v době, kdy jsem se cítila hodně sama 

a právě Pán mě od mého pocitu samoty 

osvobodil. Také jsem slyšela Otce Marka 

při křtu, těsně než jsme se do Benátek 

stěhovaly, a to pro mě byl další impuls 

začít chodit do kostela a více se do víry 

ponořit. Dnes již není den, kdy bych vstá-

vala či usínala bez Pána Boha.  

Jak se připravuješ na křest?  

Aktuálně se připravuji každý týden 

krátkou katechesí a dennodenním čtením 

písma. 

Rychlá anketa 
Jaké je tvé oblíbené evangelium?  

Nejvíce se mi líbil asi Jan. 

Oblíbené Boží slovo nebo citát? 

Já mám moc ráda úryvek z Lukášova 

evangelia: Čeho je srdce plné, tím ústa 

překypují. 

 

Postní výzvy 
Nejen pro tý-nejdžry 

22+ 

Dívám se kolem sebe a mluvím s vámi. 
Ptávám se, kolik času denně dáte osobní-

mu rozhovoru s Bohem – rozuměj: kolik 
času se denně modlíte. Zazní nějaký váš 

časový odhad a když si probereme jaké 
konkrétní modlitby se během dne modlí-

te, nezřídka dojdeme k celkové délce 
modliteb v řádu minut (někdy i desítky 

sic!). Přitom mám dojem, že ne-malé 
části z vás to nepřijde málo a jen proto, 
že „se farářovi zdá, že se modlíme málo 

a tváří se, že bysme se měli modlit víc“, 
někdy i z pocitu, že „se od křesťana oče-

kává, že se bude modlit“, říkáte: „asi se 
nemodlím dostatečně“. Na omluvu pak 

slýchám, že nemáte čas: ráno pospíchám 
a večer jsem unavený… 

Často ode mě slýcháte jednoduchý ná-

vod k narovnání života modlitby: zkuste 

Oblíbená modlitba?  

Největší smysl mi dává modlitba růžen-

ce. 

Oblíbené poutní a jiné místo?  

Aktuálně mě baví otužování, a tak asi 

Jizera. Při vlezu do vody je to občas šok 

a v mých myšlenkách je čisto, jen mi 

v hlavě zní díky Pánu Bohu 

Co sis přála a splnilo se? 

Splnilo se mi řečnit na větší akci pro 

mladé. Mluvila jsem ohledně svého dob-

rovolnictví, kterému se ve svém volném 

čase věnuji. A byl to neskutečný zážitek. 

Co si ještě přeješ?  

Přála bych si více důvěřovat Pánu Bohu 

a některé věci mu s větší lehkostí ode-

vzdávat.  

Na co se teď těšíš?  

Těším se na znovuzrození do Boží rodi-

ny.  

Děkuji za rozhovor Milena  

Taky děkuji Natálka  
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Láska je zářivým světlem  

Lidé žádají zázraky, aby uvěřili, zna-

mení, aby uviděli, zprávy, aby slyšeli a 

pochopili, cestu, po které by mohli jít a 

dosáhnout spásy aLáska není pouto, pro-

tože je svobodná, zatímco pouto ovládá. 

Bůh je svoboda. 

Láska se nesmí chápat jenom ve smys-

lu lidské náklonnosti, jde o božskou sílu 

Stvořitele, sílu nebeského vzkříšení. 

Láska není pud, který vyvěrá 

z tělesných smyslů, je to síla života pra-

menící z Ducha. 

Láska není mrtvý zvyk, který nás sva-

zuje a připoutává, je to síla neustálého 

obnovování, která vás oživuje a osvobo-

zuje. 

Láska není pocit zaměřený určitým 

směrem, je to světlo zářící do všech 

stran. 

Bůh není ani pocit, ani náklonnost, ani 

zvyk, ani pouto, ani myšlenka. On je 

realita, život a stvořitel, který dává život. 

Láska je zdarma, a aby se mohla daro-

vat, nežádá nic na oplátku, vždy se za-

měřuje na toho druhého. Láska, která 

pochází z člověka, se k němu vždy vrací. 

Když se láska zrodí v samotném člově-

ku, miluje sám sebe, ať je síla jeho lásky 

sebevětší. Ale když člověk čerpá lásku v 

Bohu, přirozeně se zaměřuje na své bliž-

ní. Pokud je láska z tebe, vrátí se k tobě. 

Člověk, jehož láska vychází z něho sa-

mého, miluje sám sebe skrze své bližní, 

ale věří, že miluje své bližní. 

Nikdy si nepleť lásku a touhu, lásku a 

náklonnost, lásku a zvyk, ani lásku a 

pouto. 

Hanna Skandar (ed.), Myšlenky svatého 
Šarbela, Praha 2021, s. 63. 

 

věnovat modlitbě alespoň tolik času, ko-
lik sledování obrazovky televize, mobilu 

a počítače (nemyslím čas práce na počíta-
či). Modlete se alespoň tolik času, kolik 

denně hrajete hry na počítači (Play-
Station), mobilu, a trávíte času na (a)

sociálních sítích, či sledováním videí. 
Tady máme rezervy v řádu více než ně-
kolik desítek minut (či spíše hodin) den-

ně. 

Protože hry jsou chytlavé, je lehké pro-
padnout hráčské vášni a (pro)hrát i celou 

noc. Zvláště, když spoluhráč je počítač 
(mobil), který nepotřebuje spát. Nevím, 

jak se definuje závislost, ale jestli denně 
„mastíte“ nějakou oblíbenou hru a „mu-

síte“ sledovat sociální sítě, tak na nich 
závislí jste. 

Proto nabízím výzvu, která není složitá, 
ale není úplně jednoduchá. Pojďme si dát 
během celé postní doby – od popeleční 
středy do neděle Zmrtvýchvstání včet-

ně (bez výjimky, každý den!) – půst od 

každé obrazovky od 22. hodiny večerní 

do 6. hodiny ranní. Je to celkem 47 no-
cí, kdy se budete moci modlit a klidně 

spát! K podpoře tohoto snažení (boje) 
doporučuji každý večer modlitbu svatého 

růžence. Čas na něj budete mít – to vám 
garantuji. (Kdož už se růženec modlí, ať 

se modlí růžence dva.) 

Není to boj o zbavení se závislosti, je to 
boj o modlitbu, o život s Bohem, o vaši-
naši nezávislost a svobodu! 

Malý mobilní bobřík 

Kdo je scout, ví, co je bobřík mlčení (to 

jako 24 hodin nepromluvit). A co nedívat 
se a vypnout reproduktory? Zkus v době 

postní od soboty od 18. hod. až do ne-

děle 18. hod. mít mobilní telefon jen na 

telefonování, ani zprávy nepsat. Je to 
sebezápor, ale hlavně pomoc, abys den 
sváteční (neděli, den radosti, kdy si při-

pomínáme Kristovo zmrtvýchvstání) svě-
til. 

Přeji požehnaný postní čas. P. Marek 


