Kalendář

co nás čeká a, budete-li chtít, nemine

čt 26.4. dožívá se 75 let náš arcibiskup Dominik kardinál Duka, pamatujte na
něj ve svých modlitbách.
čt 26.4. Přednáška p. Josefa Ulehly: Geopatogenní zóny trochu jinak, fara, začátek v 17 hod. Nebojte se diskuse a přijďte si vyjasnit hranice fyzikální a okultní.
pá 27.4. termín na podání návrhů na kandidáty do farní rady.
pá 27.4. na farní katechesi promítání krátkého dokumentu ze života kněze svatého života P. Jaroslava Zrzavého, faráře u sv. Gotharda v Praze Bubenči (unikátní záběry z před dvaceti lety :-)
so 28.4. Brigáda na farní zahradě (od 9 hod.), organizuje TOP 09.
so 28.4. Brigáda ve farním lese (od 9 hod.), ohlaste se P. Markovi.
út 8.5. farní pouť – pěší – do Mladé Boleslavi, pod vedením p. Tomáše Kroce, mše sv. v Mladé Boleslavi.
čt 10.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně – začátek Svatodušní novény.
11.-13.5. Dívky – víkend na faře. Téma biblické ženy, nácvik žalmu, písně –
nedělní mše, příprava oběd pro maminky – neděle den matek (Jiřina
Botošová).
so 12.5. Arcidiecézní pouť za duchovní povolání na Svatou Horu.
ne 13.5. volby do farní rady na závěr mší svatých.
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Útěk před smrtí
S prvním hříchem, odvrácením od Boha, který je Život, vstupuje do lidských
dějin – do světa – smrt. Člověk se snaží smrti uniknout. Plozením, předáváním
života, nejen naplňuje svůj přirozený úkol, ale snaží se tak oddálit smrt, která
nepochybně přichází. Skrze potomstvo tak získat pro sebe odklad smrti, resp.
smrt relativizovat.
Bůh volí cestu opačnou. Náš Pán byl rozdrcen smrtí, ale tím prorazil cestu k
jejímu zničení. Sám se podrobil smrti a podstoupil ji z vlastní vůle, aby touž smrt
proti její vůli potřel. Náš Pán totiž vyšel a nesl si kříž, jak to chtěla smrt. Na kříži však zvolal mocným hlasem a vyvedl mrtvé z podsvětí, i když se smrt vzpírala.
Skrze tělo, které přijal, jej smrt zabila. Ale stejnou zbraní dobyl nad smrtí
vítězství. Jeho božství se skrylo v lidství a utkalo se se smrtí. Ta zabila i byla
zabita: zabila život přirozený, ji však zabil život nadpřirozený.
Protože by Pán nemohl bez těla propadnout smrti ani by ho bez těla nemohlo
pohltit podsvětí, přišel k Panně, aby si z ní vzal nástroj těla a otevřel jím brány
podsvětí. S tělem, které přijal, vstoupil do pekel, uchvátil jejich bohatství a vyplenil jejich poklady.

so 19.5. večer: Svatodušní vigilie.

Tak přišel k Evě, matce všech živých. Ona je vinice, jejíž ohradu otevřela
smrt – dokonce vlastníma Evinýma rukama – aby ochutnala její plody. Takže
Eva, matka všech živých, se všem živým stala zdrojem smrti.

pá 25.5. Noc kostelů – do programu se zapojují všechny benátecké kostely,
sledujte na: www.nockostelu.cz (Program bude ještě upřesněn). V kostele Nanebevzetí Panny Marie: autorské čtení, hudba…; ve farním
kostele sv. Máří Magdalény: Ticho kostela promlouvá (ztišení před
Pánem Ježíšem přítomným v Nejsvětější svátosti).

Vykvetla však Maria, nová réva, lepší než byla stará réva Eva; a v ní se usadil nový život, Kristus. A když smrt po svém zvyku přišla s jistotou sklízet, netušila, že ve smrtelném plodu je ukryt život, který ji zničí. Když ho tedy smrt bez bázně pohltila, osvobodila život a s ním všechny lidi. (kurzívou z kázání svatého
Efréma, jáhna, Sermo de Domino nostro, 3-4.9)

so 19.5. pražská katedrála – biskupské svěcení Mons. Zdenka Wasserbauera.
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Velikonoce jsou svátky Zmrtvýchvstání, kterého by však nebylo bez Vtělení.
Jinak by Boží Syn nemohl zemřít. Jestliže jsme uvěřili v Ježíše Krista, jděme
s Kristem vstříc smrti. Zemřít hříchu je jediná možnost jak zvítězit nad smrtí.
Proto Církev nejraději křtí o Velikonocích, proto v této době přijímáme svátosti
a zvláště často se zpovídáme a tak znovu povstáváme ze smrti hříchu.
(dokončení na str. 2)

(dokončení ze str. 1)

Proto vás prosím rozmyslete a dobře
zvažte, koho chcete členem farní rady.
Byl bych rád, aby byla ve farní radě zastoupena v průřezu celá farnost.
Abychom splnili požadavky Stanov
PR AP, vyhlašuji tímto

Pro ty, kdo nevědí: nepřistoupit ke
svátosti smíření a k eucharistii déle
než rok, znamená nechápat, co to jsou
to svátosti, a současně i těžký hřích
nelásky, protože ignorace a pohrdání
láskou Boží, která se projevuje ve
svátostech Církve. Mějme odvahu
přestat kličkovat a vstupme do života,
který nekončí.
Nabídněme Kristu svou lásku jako
velkou a všezahrnující oběť. Ať tryská
bohatství našich chvalozpěvů a modliteb k tomu, který nabídl Bohu za
oběť svůj kříž, abychom skrze něj byli
všichni štědře obdarováni.

Volby do Pastorační rady
farnosti Benátky nad Jizerou.
Jmenuji volební komisi ve složení:
Jiřina Botošová, Anna Kulichová a Milan
Vašek.
Časový harmonogram voleb:
do pátku 27.4. doba na podání návrhů
na kandidáty do voleb Pastorační rady.
Návrhy podávejte faráři (administrátoru
farnosti) nebo volební komisi. Navržení
kandidáti musí s volbou souhlasit. Pasivní volební právo má katolík starší 18 let.
so 28.4. zveřejnění jmen kandidátů do
Pastorační rady na farní nástěnce a na
webu farnosti.
ne 13.5. volby do Pastorační rady,
které proběhnou na závěr všech bohoslužeb. Aktivní volební právo katolík starší
15 let, příslušející do farnosti.
st 16.5. (nejpozději) vyhlášení výsledků voleb a jmenování nových členů Pastorační rady na volební období 5 let.

K tomu vám na přímluvu Panny
Marie žehnám
Váš P. Marek

Volby do farní rady
Po roce skončil mandát členům Pastorační rady v naší farnosti., která pracovala
ve složení: Jiřina Botošová, Marta Filipcová, Ivo Harák, Zuzana Hošková, Helena Husáková, Anna Kulichová, Jan
Plavjanik (tento po rezignaci nahrazen
Marií Bílkovou).
Tímto děkuji všem členům Pastorační
rady za jejich práci pro farnost a za přátelské rady v uplynulém roce.
Je tedy třeba zvolit Radu novou, která
(podle „Stanov pastoračních rad arcidiecéze pražské“, dále Stanovy PR AP)
bude volena na období 5 let.
Farní rada je poradním orgánem faráře
(administrátora) a podílí se na spolurozhodování a řešení pastoračních otázek
farnosti.
Voleno bude 5 zástupců z řad farníků.

V Benátkách n.Jiz. 20.4.2018
Marek Miškovský, administrátor

S pokorou je jedna potíž – člověk se s ní
nemůže pochlubit.
Gene Brown
Pokora činí člověka nezranitelným.
Marie von Ebner-Eschenbachová
Sebeláska je větrem nafouklý balon,
z něhož vyrazí tajfun, jakmile do něj trochu píchneme.
Voltaire
Pýcha je útěchou slabochů.
Luc de Vauvenargues
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O darech

Výzvy
► Kdo chce zažít náš farní les na
vlastní kůži a pomoci s jarní údržbou
(dosadba, čištění), začíná se v so 28.4.
u hájenky na Okrouhlíku v 9 hod.
► Hledají se dobrovolníci na úklid
kostela sv. Máří Magdalény – na květen a
dále. Zapište se do rozpisu na nástěnce
v kostele.

Vzhledem k tomu, že naše farnost
měla v minulém roce příjmy přes 700 tis.
(viz. NFR 1/2018), blížíme se hranici pro
platbu DPH. S tím se stáváme zajímavým
subjektem pro případné kontroly finančního úřadu. Abychom v příjmech byli
transparentnější a protože na rozdíl od
jiných příjmů (nájmy, pachty, služby),
jsou příjmy na hlavní činnost Církve
osvobozeny od daní, rozhodl jsem pro
lepší čitelnost rozlišit jednotlivé příjmy
darů zvláštními variabilními symboly,
aby bylo zřejmé, jaký je původ resp. účel
příchozích plateb. Dary poukázané farnosti na farní účet Římskokatolické
farnosti Benátky nad Jizerou: č.b.ú.
482350379/0800, se specifikují:

Živý růženec
Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla
najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí. V sedmnácti letech byla oslovena promluvou faráře,
poznala marnost svého dosavadního způsobu života a rozhodla se ho změnit. O
vánocích složila slib čistoty a postupně
objevila smysl svého života v úctě k Nejsvětější svátosti a v nápravě za urážky
proti Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Založila společenství deseti lidí s názvem "Ti,
kteří dělají nápravu". Společenství podporovalo misie – především modlitbou...
Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy dvacet lidí
se spojuje do jediné růže, která je tvořena
z dvaceti tajemství (růženec radostný,
bolestný, slavný a růženec světla). Členové živého růžence se zavazují denně k
modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka
živého růžence se tak denně pomodlí celý
růženec. (www.vira.cz)
Také v naší farnosti se modlíme Živý
růženec, je nás ale zatím jen patnáct –
potřebujeme dalších pět farníků, kteří
jsou ochotni pomodlit se každý den určený desátek růžence – za farnost. Zájemci
se hlaste u paní Rathouské. Bylo by fajn,
kdybychom už od května – měsíce zasvěceného Panně Marii – byli „komplet“
(všech dvacet modlitebníků)...
Jiřina Botošová

v.s. 1111 – dar Na provoz a hlavní činnost (pastorační aktivity) farnosti
v.s. 333 – dar Na opravu kostela sv. Petra
v okovech v Kostelním Hlavně
Dárci bude s poukázáním finančního
daru na vyžádání vystaveno potvrzení o
přijetí daru dárce tím získá možnost
uplatnit snížení základu daně pro daňové
přiznání.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
V Benátkách n.Jiz. 20.4.2018
Marek Miškovský, administrátor
Největší tajemství? Smrt.
Nejhorší cit? Zášť.
Nejkrásnější dar? Odpuštění.
Nejlepší trasa? Správná cesta.
Nejpříjemnější pocit? Vnitřní pokoj.
Nejlepší přijetí? Úsměv.
Nejsilnější lék? Optimismus.
Největší uspokojení? Splněná povinnost.
Největší síla? Víra.
To nejkrásnější na celém světě? Láska.
sv. Matka Tereza z Kalkaty
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