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Poutní pozvání 

Narození Panny Marie 

V sobotu 8. září Církev slaví svátek 

Narození Panny Marie a my budeme sla-

vit pouť v zámeckém kostele 

v Benátkách. Jste srdečně zváni na mši 

svatou v 16 hodin. Po mši svaté se pak 

přesuneme na farní zahradu, kde bude 

posezení u táboráku. 

Modlitba  

Svatá Maria, Matko Boží, zachovej 

mi srdce dítěte, srdce čisté a průhledné 

jako pramen. Vypros mi srdce prosté, 

které se nermoutí, srdce vznešené, jež 

se dává, něžné v soucitu, srdce věrné a 

velkodušné, které nezapomíná na žádné 

dobro a nevzpomíná na žádnou křivdu. 

Daruj mi srdce tiché a pokorné, milují-

cí bez nároku na odplatu, jež se nevypí-

ná před tvým božským Synem nad ji-

nými. Srdce velké a nezlomné, jež žád-

ná lhostejnost neunaví. Srdce usilující o 

slávu Ježíše Krista, zraněné jeho lás-

kou, srdce, jehož rána bude uzdravena 

až v nebi. 

P. Leonce de Grandmaison 

Svatá Ludmila 

Dražice slaví svatou Ludmilu (původní 

zasvěcení kostela sv. Martina). U té příle-

žitosti bude v sobotu 15. září v 18 hod. 

sloužena mše svatá v dražickém kostele.  

Program celého Dne Dražic a sv. Lud-

mily na www.obcanedrazic.cz.  

Noví jáhni pro arcidiecézi 

V den, kdy slavíme narození Panny 

Marie – v sobotu 8. září – přijmou 

v Praze v katedrále sv. Víta při liturgii 

o 10. hodině z rukou biskupa Václava 

Malého čtyři mladí muži na cestě ke 

kněžství jáhenské svěcení. Je to radost 

pro celou diecézi. Všichni jste srdečně 

zváni k účasti. A i když nepojedete na 

svěcení do Prahy, nezapomeňte naše bu-

doucí kněze podpořit svou modlitbou. 

Různé 

Zapište se na pravidelný úklid farního 

kostela sv. Máří Magdalény (rozpis od 

září na nástěnce za dveřmi kostela). 

Farní knihovna začíná fungovat. Mož-

nost zápůjčky knížek po mši svaté. Bližší 

info pí. Milena Jandová. 

S podzimem bychom rádi ve farnosti 

začali přípravu na svátost biřmování 

pro ty, kteří ji ještě nepřijali. Neváhejte a 

ozvěte se. P. Marek 

Pravidelné páteční katechese začnou až 

od listopadu. 

Náboženství 2018/19 

Ve čtvrtek 13. září v 16 hod. začíná-

me výuku náboženství mladších (3.-6. 

třída) a nejmladších (předškoláci a prvňá-

ci/druháci). Od 17 hod. pak bude mše 

svatá na zahájení náboženství. Kdo jste 

ještě nepřihlásili své děti, neváhejte.  

P. Marek 

  

 

NOVINY FARNÍ RODINY 

Občasník římskokatolické farnosti Benátky nad Jizerou 

22. Neděle v mezidobí   7/2018 (No 14)    2. září 2018 

Děti jdou do školy. Začíná nový školní rok. I pro nás platí: Hora est iam nos 

de somno surgere! [už nám nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku] 

(Řím 13.11). Už je čas k práci. K práci uvnitř, na budování tvé duše, i k práci 

venku, na tvém místě, na budování Božího království1. 

Děláme různá předsevzetí v čem a o co se budeme snažit. Tak vytyčujeme 

cestu k cíli, kterým je svatost. Via eminenter [jedinečná cesta] – a v posledku 

také jediná – ve snaze o svatost je najít „to pravé“, co mám dělat, nalezení Boží-

ho záměru s mým (dnešním) životem, nalezení Boží vůle a ztotožnění se s ní. 

V tom je naše štěstí a spokojenost už zde na zemi. V tom spočívá „zbožštění 

člověka“. Zajímavým obrazem to popisuje sv. Miriam od Ukřižovaného: 

«Viděla jsem člověka, který odevzdal svou vůli Bohu. Když zemřel, byl pře-

nesen do země milosrdenství. Připadalo mi, jako by ta země v sobě měla Boha, 

a ten muž se stal Bohem. Můj průvodce mi řekl: Proč reptáš proti Božím tajem-

stvím? Vezmi nádobu s vodou, vylij ji do moře a pak zkus najít vodu, kterou jsi 

vylila: nepodaří se ti to. Stejně tak se i tento muž, který sem přišel, jakoby ztratil 

v Bohu. Protože svou vůli odevzdal Bohu, Bůh i člověk se stali jedním. Budeš-li 

hledat vodu vylitou do moře, najdeš jen mořskou vodu. A stejně tak uvidíš a na-

lezneš jen Boha, budeš-li hledat tohoto muže»2. 

Obnovme své pevné rozhodnutí dobrovolně žít křesťanským životem – teď, 

každou hodinu i za všech okolností3.  

K tomu vám na přímluvu Panny Marie,  

   jejíž narození i bolest života budeme v tomto měsíci slavit, žehnám 

                    P. Marek 

Nový začátek 

1 ESCRIVÁ DE BALAGUER, J., Výheň, 377, Cesta 2001, s. 92. 
2 ESTRATE, P., Miriam – malá Arabka, Karmelitánské nakladatelství 2015, s. 188. 
3 ESCRIVÁ DE BALAGUER, J., Výheň, 396, Cesta 2001, s. 97. 
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Proste a dostanete (Lk 11,9) 

Ale o co máme prosit? Co chceme od 

Boha dostat? 

V současné době existuje spousta růz-

ných společenství, tzv. ta „spolča“, která 

se modlí a prosí za všechno možné i ne-

možné. I jednotliví lidé prosí Boha o 

spoustu věcí, které často ani za prosbu 

nestojí. 

Prosí se za to, aby měl potomek hezké 

počasí na táboře, aby se kuchařce povedl 

nedělní oběd, aby syn nebo dcera nedo-

stali pětku z diktátu, fotbalista prosí Boha 

za to, aby dal v důležitém zápase gól, děti 

se modlí, aby na Vánoce dostaly hodně 

dárků pod stromeček, atd. Chováme se 

často tak, jako by byl Bůh automat, kam 

místo mince hodíme prosbu a z Pána vy-

padne „espresso s mlékem nebo bez“. 

A to ještě nezmiňuji prosby za něco 

špatného, co by se mělo stát například 

neoblíbenému sousedovi nebo spolupra-

covníkovi v zaměstnání, jako například to 

známé „je jedno, že chcípla koza mně, 

hlavně ať chcípne taky sousedovi“. 

A přitom sv. Jan Zlatoústý jasně říká:  

„Ublížil by císaři ten, kdo by ho prosil o 

halíř; jeho je možno prosit o velké dary. 

Zrovna tak Boha se patří prosit o velké 

věci“. 

Pro nás, křesťany, existuje pouze jedna 

skutečně velká věc, ta největší a jediná 

věc, za kterou musíme prosit a modlit se: 

ZA SPÁSU. 

Měli bychom stále Pána prosit za to, 

aby nám dal vše, co potřebujeme k vlast-

ní spáse i ke spáse našich blízkých. A 

protože víme, že spásy nelze dosáhnout 

jinak než skrze kříž, potom se také patří 

prosit o sílu, abychom to vše potřebné k 

naší spáse dokázali unést, protože ne 

vždy to bude jednoduché a pohodlné. 

Také víme, že není jiné cesty ke spáse, 

než skrze Ježíše Krista (Sk 4,12). Zpro-

středkovaně tedy máme prosit o víru v 

našeho Pána a o lásku k němu. A protože 

také víme, že druhé největší přikázání je 

milovat svého bližního (viz Mt 22,39), 

máme prosit i o lásku k bližnímu. 

A konečně, jak říkal kardinál Špidlík, 

jestliže se modlíme a prosíme ve jménu 

Ježíše Krista, automaticky žádáme, aby 

nám u Otce vyprosil dobro, protože On 

sám je dobro. O nic jiného tedy skrze 

Ježíše Krista nemůžeme prosit, než o 

dobro (viz T. Špidlík: „Umíme se mod-

lit?“, str. 11-12). I když to dobro nemusí 

být vždy podle našich představ, jak jsem 

již poznamenal výše. Jen Pán Bůh ví, co 

je pro nás dobré a podle toho nám nadě-

luje. Například i naše zdraví respektive 

nemoc je relativní věc. Spoustu lidí může 

i nemoc přivést k jejich obrácení a spáse. 

A tak, i když už tedy prosíme o nějaké 

drobnější věci, jako třeba o zdraví své 

nebo někoho blízkého, měli bychom k té 

prosbě vždy dodat „Pane, ale ne má, ný-

brž Tvá vůle se staň“. Tak se přece mod-

lil i Ježíš v Getsemanech v nejtěžší chvíli 

svého pozemského života.  

Anebo: „Pane, odejmi ode mne trápe-

ní, které od Tebe nepochází a dej mi sílu 

nést to utrpení, které mi ze své lásky na-

děluješ“. 

Mějme na paměti, co říkal Pán Ježíš: 

„Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve 

než ho prosíte“ (Mt 6,8) 

A také, jak říkal sv. Augustin: „Bůh 

nás často milosrdně vyslyší a často milo-

srdně nevyslyší“. 

A jak uvádí Benediktin v knize „In 

sinu Jesu“ Ježíšova slova: „Modli se ke 

mně s důvěrou a odevzdaností a nikoli se 

skrytou touhou usměrňovat mou ruku a 

získat ode mne pouze to, k čemu se upí-

náš“. 

A ještě o jednu věc bychom měli pro-

sit a na kterou se často zapomíná: ZA 

MILOST BOŽÍ.  
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Protože nebýt Boží milosti a jeho mi-

losrdenství, nikdo z nás by při posledním 

soudu neobstál a všichni bychom pravdě-

podobně skončili v pekle! 

Tuto svoji úvahu bych rád zakončil 

„drobnou“ poznámkou: 

Pořád se modlíme, pořád o něco prosí-

me a často zapomínáme také náležitě 

Bohu děkovat, klanět se Mu a adorovat 

Ho za všechny ty dary a milosti, které 

nám dává. 

Desítky proseb ze sebe dokážeme chr-

lit na různých setkáních, shromážděních 

a poutích, ale málo se dokážeme ztišit a v 

naprosté tichosti děkovat a adorovat. A 

Pán na to čeká, čeká, že se mu budeme 

klanět, že mu budeme za Jeho lásku dě-

kovat. 

Vždyť denně dostáváme od Něho tolik 

milostí, že máme stále za co děkovat. A 

přitom tak málo lidí přichází ke sva-

tostánku za Pánem Ježíšem, pokleká a v 

tichosti říká „Pane můj, díky za všech-

no“. 

A tak děkujme Pánu za všechny ty 

milosti, kterých se nám dostává, a pros-

me především za to, co k naší spáse po-

třebujeme a za tu největší milost, které se 

nám snad dostane na konci našeho po-

zemského života – za odpuštění našich 

hříchů a přijetí do nebeského království. 

Vždyť, jak už také někdo říkal: V nebi 

nás čekají tři překvapení: První bude to, 

že tam najdeme některé lidi, o kterých 

jsme si mysleli, že tam nikdy nemohou 

přijít. Druhé bude to, že tam naopak ne-

najdeme některé z těch, o kterých jsme si 

mysleli, že tam určitě musí být a to třetí – 

největší překvapení – bude to, že tam 

najdeme sami sebe! 

A tak prosme a hlavně děkujme Pánu 

za jeho milosti a dary a snažme se žít tak, 

abychom se jednou toho třetího překva-

pení dočkali. 

MiVa 

Ze zasedání Pastorační rady  

dne 31.8.2018 

Přítomni: P. Marek Miškovský (MM), 

Marie Bílková (MB), Jiřina Botošová 

(JB), Marta Filipcová (MF), Zuzana Hoš-

ková, Milena Jandová, (MJ) Anna Kuli-

chová (AK). 

Omluveni: Zdeněk Kala. 

KANCIONÁLY – nakoupeny nové. Orazít-

kovat, dát do kostelů v Benátkách. 

HOSPODAŘENÍ – žádost o prominutí dlu-

hu (z dob A. Grygiela) arcibiskupstvím 

zamítnuta. 

KNIHOVNA – uspořádání knih – MJ. 

SVÍCE olejové na oltář k Panně Marii (sv. 

Máří Magdaléna) – dar AK. 

PODSEDÁKY DO LAVIC – nákup látky a 

ušití – MB, AK. 

ZAHÁJENÍ NÁBOŽENSTVÍ – čt 13.9. 16 

hod., mše sv. pro děti v 17 hod. (dále 

jednou za měsíc). 

PROGRAM AKCÍ: září – říjen (viz. na ji-

ném místě). 

VÁNOČNÍ KONCERT (tříkrálový) – zajistit 

hudebníky AK a MB. 

VÝZVA NA PŘÍPRAVU K BIŘMOVÁNÍ – 

MM. 

POKLADNIČKY DO KOSTELŮ – pevné, 

nepřenosné. 

Příští FR středa 7.11.2018 v 19 hod. 

Zapsal MM 

Poděkování 

Touto cestou chci poděkovat sobot-

ním (dne 1.9.) brigádníkům z řad rodičů 

dětí z „Lesní mateřské školky“ (na farní 

zahradě sídlící) Jakubovi, Mirkovi a Gá-

bině za pomoc při vyčištění okapů na 

kostele sv. Máří Magdalény a za pokáce-

ní proschlé břízy v areálu kostela. Pán 

Bůh zaplať! 

P. Marek 


