Když andělé pomáhají

NOVINY FARNÍ RODINY

Mše svaté

V adventní době se v kostele sv. Maří
Magdalény již tradičně objevují papíroví
andělíčci, kteří mají pomoct ekvádorským dětem...
Letos nás napadlo „vyjít s andělíčky z
kostela“ a nabídnout je na Rozsvěcení
vánočního stromu 2.12.2018 na Husově
náměstí. Máme domluvený stánek, kde
bychom vedle andělíčků nabídli také
štrůdly a jiné dobroty, případně knihy z
některého křesťanského nakladatelství. Je
to jistě příležitost i tak trochu prezentovat
naši farnost...
Andělíčky bychom letos vyrobili z
jiného materiálu (dost bylo papíru!) a tak
vás zároveň vyzývám k tvořivosti. Jistě
se mezi námi najdou „šikovné ruce“,
které vytvoří originálního anděla a nebo
několik andělů... V sobotu 24.11. od 16
hodin bude na faře „dílnička“, kde budeme andělíčky, a případně i jiné pěkné
věci, vyrábět. Všichni jsou zváni!
Jiřka Botošová

Dnes 11. 11. od 15 hod. Poutní mše
svatá ku cti sv. Martina v kostele sv.
Martina v Dražicích.
V týdnu od 12 do 16. listopadu jsem
na exerciciích. Proto pravidelné mše svaté ve středu, čtvrtek a v pátek v Benátkách nebudou. Ani páteční katechese
nebude. Děkuji za pochopení. P. Marek
V Kostelním Hlavně jsou mše svaté o
sobotách (jednou za dva týdny) o 18. hod.
V so 1.12. budou přede mší svatou svěceny Adventní věnce.
Slavnost Neposkvrněného početí
Panny Marie oslavíme v sobotu 8. prosince mší svatou v zámeckém kostele
Narození Panny Marie ranní rorátní mší
svatou v 6:30 hod.
Rekolekce
Adventní rekolekce se bude konat dopoledne v sobotu 8.12. Začátek snídaní
po rorátní mši svaté (viz. výše), konec
kolem poledne. Poznamenejte si!
Mikuláš



Dle věrohodných zpráv by měl sv.
Mikuláš dorazit do naší farnosti na den
svého svátku ve čt 6.12. po mši svaté, za
účasti dítek z náboženství k jeho cti v
16:30 hod. ve farním kostele sv. Máří
Magdalény sloužené.

Modlitba

Duchu Svatý, osvěť mě;
Lásko Boží, stravuj mě;
Na pravou cestu přiveď mě.
Maria, Matko, provázej mě;
Spolu s Ježíšem požehnej mně;
Ode všeho zla, ode všeho klamu,
ode všeho nebezpečí ochraňuj mě.

Avízo
Úklid farního kostela před vánocemi je
plánován na sobotu 22.12. od 9 do 12
hod. (K pravidelnému úklidu je též možné se zapsati na rozpis v kostele sv. Máří
Magdalény umístěný)

Sv. Miriam od Ukřižovaného OCD
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Závazky

Když vám někdo nabídne dar na nějakou dobrou věc, můžete a
nemusíte ho přijmout… Přijmete-li ho, vznikne mezi vámi
(obdarovaným) a dárcem vztah: minimálně vděčnosti, ale často také právní vztah.
Majetky, které Církev během staletí získala, pocházejí ponejvíce z darů věřících.
Buď někdo něco daroval (zaplatil, postavil), nebo odkázal. Dar byl často projevem
vděčnosti za dobrodiní, kterých se člověku dostalo od Hospodina. Takový dar se
nazývá „zbožný“, nebo dar „ze slibu“ (ex voto). Jindy byl dar podmíněn nějakou
„protislužbou“: právem mluvit do nějakého (dárcem financovaného) podniku, nebo
jen podmínkou, že ta která věc bude sloužit určitému účelu (klekátko ke klečení,
dům pro chudé), ale ponejvíce, že bude na věčnou paměť za spásu duše dárce pravidelně (např. jednou, či dvakrát ročně) přinášena oběť mše svaté. K tomu účelu vznikají zbožné nadace, či mešní fundace. Výnosy z takové nadace (finanční jistiny,
pole nebo lesa) mají být poukázány tomu, kdo odslouží mši svatou1. Přijetím daru,
resp. správy nějaké nadace, farnost (nebo jiná právnická osoba) na sebe bere závazek dostát povinnosti s darem spojené. Tento závazek zaniká se zánikem nadace.
K zániku může dojít nepřízní osudu: zánikem majetku či jeho rozchvácením
(v dobách válečných či revolučních), nebo vyčerpáním nadace. Takové případy mohou být dárcem předvídány (poukázaná částka má sloužit k odsloužení určitého počtu mší svatých), nebo v závislosti na poklesu hodnoty jistiny dojde k redukci povinností. Tuto redukci (zmenšení povinností) nemůže udělat o své vůli správce nadace, tedy ten kdo je ve věci finančně zainteresovaný (farář, biskup), ale musí žádat
odpovídající vyšší (na nadaci nezávislou) autoritu: farnost diecézi, diecéze kompetentní římskou kongregaci2.
Možná si řeknete, že je to poněkud složité, že by možná bylo jednodušší, aby
mši svatou za dědečka nechali sloužit příbuzní, a tedy proč lidé odkazovali a odkazují majetky Církvi a ne svým potomkům? Inu proto, že Církev a její instituce vždy
skýtaly větší jistotu, že přijaté závazky budou skutečně plněny, což se mnohdy od
vlastních dětí nedalo rozumně předpokládat.
Když se nad tím zamyslíme, můžeme říci, že takové církevní majetky v přísném
slova smyslu nejsou její vlastní majetky, ale majetky svěřené jí do správy. Dalo by
se také říci, že takové majetky (peníze) jsou „svaté“, protože svěřeny na svaté účely
(modlitby, mše svaté). Zcizení či špatná správa pak není pouze „hospodářskou kriminalitou“, ale jistým druhem svatokrádeže.
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Do posledního Kodexu kanonického práva (1983) mnohdy jediný způsob zabezpečení kněží.
Kongregace pro klérus (dle Ap. konst. Pastor Bonus, čl. 97, 2°).

Proto v každé farnosti, kde byly nadace, existují knihy Fundačních mší svatých.
V naší farnosti jsem nalezl pouze jedinou: Seznam fundačních mší svatých v osadě
Novo-Benátecké následkem od nejd. k. a. konsistoře Pražské povolené redukce ze
dne 29. září 1893., č. 7480, z roku 1911. Založená kniha je výsledkem žádaných
redukcí a jsou v ní zaznamenány odsloužené nadační mše svaté až do roku 1952.
Znárodněním – ukradením (komunistickým) státem – tyto nadace fakticky zanikají.
Po roce 2016, kdy byla Církvi navrácena část majetku3, vyvstala otázka povinností z navráceného majetku. Bohužel zakládací listiny (seznamy dárců) jsou těžko
dohledatelné, Fundační knihy často zmizely. Náš farní les na Okrouhlíku (v restitucích skoro celý navrácený) nese název „zádušák“. Ze jména je zřejmé, že byl farnosti poukázán se závazkem modlitby za duši(e). Ale čí? To nevíme.
Protože tzv. restituční zákon (Zák. č. 428/2012 Sb.) „upravuje zmírnění některých majetkových křivd, které byly spáchány komunistickým režimem“, nejedná se
v pravém slova smyslu o „restituci“ – uvedení do původního stavu. Znamená to, že
Církvi nebyly vráceny zdaleka všechny majetky. Krom toho se některé objevily ve
finanční náhradě, která se dělí podle různých klíčů. Není tak možné řešit případy
jednotlivě, ale bylo třeba vyřešit celou otázku komplexně.

Batůžkový projekt

Autorské čtení

MARY´S MEALS (MM) je mezinárodní hnutí, které stojí na velmi jednoduché myšlence: dát najíst alespoň jedno
teplé jídlo dětem ve škole tam, kde chudoba a hlad dětem brání se vzdělávat.
Přístup ke vzdělání pak dětem otevírá
cestu z chudoby...

V neděli 9.12.2018 od 17 hod. na faře.
V návaznosti na autorská čtení Noci kostelů, vás zveme na adventní podvečer na
faře, zaměřený tematicky adventně. Přijďte si poslechnout tvorbu vašich spolubratrů a sester v Kristu
Marta Filipcová

Batůžkový projekt je spíš doplňkem
k hlavní činnosti MM. Děti připravují
batůžky pro školáky v dalekých zemích
podle evidenční kartičky, která obsahuje
školní potřeby, ale i hygienické pomůcky
a další užitečné věci. MM zkompletované
batůžky přiváží tam, kde jsou nejvíc potřeba.

Ze zasedání Pastorační rady
dne 7.11.2018
Přítomni: P. Marek Miškovský (MM),
Marie Bílková (MB), Jiřina Botošová
(JB), Zuzana Hošková, Milena Jandová,
(MJ).
Omluveni: M. Filipcová, A. Kulichová.
Nepřítomni: Zdeněk Kala.
PODSEDÁKY DO LAVIC (v obou kostelech
benáteckých) – poděkování všem ženám,
které vyráběly.
FARNÍ STÁNEK – 2.12. na náměstí u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu (JB),
dílnička (výroba andělíčků) 24.11. fara.
KNIHOVNA – výpůjční řád – MJ.
SVĚCENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ – So 1.12.
18 h Kostelní Hlavno, Ne 2.12. sv. Máří
Magdaléna.
BATŮŽKOVÝ PROJEKT – propagace, film
23.11. po večerní mši sv. (fara).
PROGRAM AKCÍ: listopad – prosinec (viz.
na jiném místě).
SBÍRKA NA VARHANY (u sv. Máří Magdalény) – kdo se ujme organizace? JB.
Příští FR středa 9.1.2019 v 19 hod.
Zapsal MM

Proto se Česká biskupská konference obrátila na Kongregaci pro klérus s žádostí
o instrukce, jak v této situaci postupovat. Na základě reskriptu této Kongregace (ze
dne 6.7.2017, Prot. N. 20172570) kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský,
vydal (dne 21. srpna 2018, čj. A/2018/9036) Generální dekret ohledně závazků mší
sv. mešních fundací, zřízených před nástupem komunismu, kterým rozhoduje, „že
každý zainteresovaný diecézní církevní subjekt (farnost, duchovní správa, seminář)
na území Arcidiecéze pražské, nebo jeho právní nástupce, má povinnost odsloužit
nebo nechat odsloužit 10 zádušních mší svatých za duše zemřelých dárců mešních
fundací zřízených před nástupem komunismu, tj. před 25. únorem 1948, servatis de
iure servandis4“. To vše s výzvou, abychom „tuto závažnou morální povinnost bezodkladně naplnili, protože tak alespoň zčásti naplníme dluh, který vůči našim dobrodincům máme“.
Tyto předepsané mše svaté pro benefactoribus defunctis (za zemřelé dobrodince) budu sloužit vedle těch pro populo (za farnost) o nedělích či velkých svátcích a
jejich sloužení bude vždy oznámeno. Uzavírá se tak jedna z kapitol historie Církve
v naší vlasti...
Přeji vám požehnaný závěr liturgického roku spojený s neutuchající touhou po
osobním obrácení pramenícím z důvěry v nekonečné milosrdenství Ježíše Krista
Krále, který navzdory našim nevěrnostem zůstává věrný.
P. Marek
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Na základě Zákona č. 428/2012 Sb. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) ze dne 8.11.2012.
4
servatis de iure servandis = co má být podle práva zachováno.
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V naší farnosti jsme odstartovali
„batůžkový projekt“ na misijní neděli a
rádi bychom nasbírané batůžky ještě před
Vánoci odvezli do sběrného místa MM.
Pokud se tedy chcete zapojit, je třeba vzít
si soupis potřebných věcí vzadu v kostele
a podle tohoto seznamu uložit věci do
batohu, který už třeba doma nepotřebujete. Batoh i s vyplněným seznamem pak
odnést na benáteckou faru.

Velké poděkování
Velké díky všech návštěvníků benáteckých kostelů patří ženám, které vyrobily a instalovaly nové podsedáky a polstrování na klekátka v lavicích našich
kostelů v Benátkách. Pán Bůh zaplať!
P. Marek

V pátek 23.11.2018 bude po mši sv.
na faře od 19 hod. možnost shlédnout asi
půlhodinový dokument o práci Mary´s
Meals.
Jiřka Botošová
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