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Ještě rychle k připomenutí 

Slavnost Neposkvrněného početí 

Panny Marie oslavíme v sobotu 8. pro-

since v zámeckém kostele Narození Pan-

ny Marie ranní rorátní mší svatou 

v 6:30 hod. 

Mikuláš 

O svátku sv. Mikuláše, ve čtvrtek 

6.12., bude mše svatá s dětmi z nábožen-

ství ve farním kostele sv. Máří Magdalé-

ny v 16:30 hod. Po ní přijde Mikuláš. 

Předvánoční úklid 

farního kostela 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). 

Pravidelné bohoslužby 

ve farnosti Benátky nad Jizerou 

Ne 

8:30 Předměřice (2. a 4. neděli v měsíci) 

10:00 Benátky n. J. 

(1., 3., 5. neděli v měsíci: farní kostel sv. Máří Magdalény 

2. a 4. neděli v měsíci: kostel Nanebevzetí Panny Marie) 

15:00 Zdětín (2.,3.,4.,5. neděli v měsíci) 

St 18:00 Benátky n. J., farní kostel 

Čt 

9:00 Benátky n. J., kostel Nanebevzetí Panny Marie 

14:30 Domov u Anežky (Benátky n. J.) 

jednou za dva týdny 

Pá 18:00 Benátky n. J., farní kostel 

So 18:00 Kostelní Hlavno jednou za dva týdny (1.12. a dále) 

(dokončení z předchozí strany) tisíc 

„lajků“ na facebooku… tedy pokud žiji 

ve skutečném světě. Proto si vážím těch, 

kteří i dnes tvoří a nejsou jen ne-

kulturními konzumenty. Možná píší do 

šuplíku, možná někde v malém okruhu 

známých něco svého nesměle přečtou. 

Proto jsem rád, že se paní Marta Filipco-

vá ujala organizace adventně laděného 

autorského čtení v nedělní podvečer 9.12. 

na faře. Přijďte pobejt a poslechnout si 

z tvorby autorů od nás. 

P. Marek 

P.S. …buchty nechte doma  

Před Bohem není žádné zaměstnání samo 

o sobě ani velké ani malé. Všechno do-

stává hodnotu lásky, s jakou se vykonává.

     (sv. Josémaria, B 487) 

  

 

NOVINY FARNÍ RODINY 

Občasník římskokatolické farnosti Benátky nad Jizerou 

Slavnost Ježíše Krista Krále      25. listopadu 2018 

            9/2018 (No 16)  

O slavnosti Ježíše Krista Krále nám Církev nenabízí příběh zářivé theofanie 

(zjevení Boha), ale naopak, hrůznou scénu z umučení podle sv. Jana, v níž se 

Ježíš ponížený a v poutech objevuje před Pilátem, všemocným představitelem 

všemocného impéria. Mučivě dojemná scé-

na, v níž obviněný bez obhájce je dva dny od 

vzkříšení ve slávě, a ve které v tu chvíli 

mocný je dva kroky od pádu do zapomně-

ní. Který z nich je král? Který ze dvou si 

může nárokovat sku- tečnou moc (Jan 

19,11)? Zdá se, lidsky viděno, že se člověk 

nemůže zmýlit. Ale o to nejde. Hraje se hra, 

v níž má každý svou roli. Rozhodující je 

dialog těchto dvou mužů. Pilát nerozumí 

ničemu, ani Židům, ani Ježíši (Jan 18,35), 

ani hlubokému smyslu rozmluvy (Jan 18,38). 

Pokud jde o Ježíše, jde mu o jedinou věc 

a tou je pravda (Jan 18,37). Celým svým 

životem sloužil prav- dě, svědčil o pravdě. 

Učil pravdě o Otci, pravdě o životě věč-

ném, pravdě o boji, který člověk musí 

vést na tomto světě, pravdě o životě a 

smrti. To všechno jsou zásadní oblasti, ve 

kterých lež či pomýle- ní vedou k smrti. 

Z toho vysvítá, co to znamená být králem Všehomíra: vstoupit do pravdy a 

svědčit o ní (Jan 8,44-45). Všichni Ježíšovi učedníci jsou voláni, aby měli podíl 

na Jeho kralování, pokud „slyší jeho hlas“ (Jan 18,37). Skutečný král je ten, kte-

rý nás pravdou osvobodil (Jan 8,32). To se uskutečnilo Jeho obětí na kříži. Proto 

tento král je současně Nejvyšší velekněz i oběť sama. 

Ať Kristus je Králem našich životů!  

Na přímluvu Marie Panny, Matky Krále králů vám žehná  P. Marek 

Ježíš Kristus je Král 
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Pokud je vám více než dvanáct a ještě 

jste nezačali číst Písmo Svaté, je nejvyšší 

čas začít. Pokud je vám dvacet a nečtete 

denně Písmo Svaté – Nový zákon, je to 

na vážné zpytování svědomí. Pokud je 

vám třicet a ještě jste nepřečetli celé Pís-

mo Svaté, pak se nejspíš jedná o ignoran-

ci (vážný nedostatek vědomostí). 

Možná si řeknete, že je to přehnané, že 

naši dědečkové také nepřečetli celé Pís-

mo Svaté a byli dobrými křesťany. Není 

tomu tak docela. Naši dědečkové (příp. 

rodičové a ti (nej-)starší z vás i sami) 

absolvovali náboženství, které nebylo 

zájmovým kroužkem, na který se chodí, 

když ostatní kroužky dovolí, ale bylo 

součást povinného (byť třeba volitelně) 

školní vyučování s časovou dotací, zkou-

šením a známkami. Součástí výuky byla 

dějeprava, tedy přehled dějin spásy, jiný-

mi slovy výklad základních pasáží Bible. 

To je ostatně část, která se dá i bezpro-

blémově zkoušet, protože se jedná o vě-

domostní obsah. A bez vědomostí je hla-

va prázdná, není o čem přemýšlet. Krom 

znalostí pak praxe – jako dítky chodili na 

školní mše svaté a kázání, modlili se 

(i ve škole!) a společně se připravovali 

na svátosti – vedla k propojování znalos-

tí, a tak k jejich usazování a upevňování. 

V mnohém je nesla, nebo alespoň držela, 

společnost. (Že však samo společenské 

klima nestačí, ukázaly dějiny odpadu od 

víry v minulém století.) Další podstatný 

rozdíl spočíval v objemu informací, který 

naši předkové museli zpracovat a vyhod-

notit. Jednalo se řádově o setiny toho, 

s čím se denně musíme popasovat my: ve 

vlnách informací zachytit, vyhodnotit 

a vyhodit. A i když je druhý krok 

(vyhodnocení) pro mnohé nedosažitelný 

– a možná právě proto – jedná se o vysi-

lující činnost, jejímž výsledkem není 

nějaký praktický přínos, ale pouhé přeži-

tí. Zůstává pouhé vědomí o informaci, 

nikoli informace sama, ta by ubírala mís-

to potřebné pro zítřejší boj. 

Zařadíme-li do této naší situace Písmo 

Svaté, pouze jakožto „zdroj informací“, 

v konkurenci nemá prakticky šanci. Ma-

ximálně vyhodnotíme a – naučeným způ-

sobem – vyhodíme. Dostat do vlastního 

života Písmo Svaté, jakožto inspiraci pro 

praktický život, tak vyžaduje námahu 

změny přístupu. „Kdo nezná Písmo, ne-

zná Krista“ říkával koncem 4. století sv. 

Jeroným. Poznat osobně Krista, seznámit 

se s ním, důvěrně Ho znát a zamilovat si 

Ho, je nutným předpokladem k učed-

nickému následování. Proto dnes, víc než 

kdy jindy, potřebujeme poznávat dějiny 

spásy vedoucí ke Kristu a znát Jeho život, 

jak nám ho svatopisci zanechali.  

Číst denně kapitolu z Evangelií či ji-

ných knih Nového zákona je nutností, 

nemáme-li se stát pouze „chodiči kostelo-

vými“, pro které se i svátosti stanou ne-

pochopitelnými, protože odtrženými od 

Krista a Kristus od našeho života. 

Zkusme se se začátkem liturgického 

roku vydat na dobrodružnou cestu obje-

vování Písma Svatého. Zamilovat si Kris-

ta? Přečíst do roka celé Písmo Svaté? ... 

Rozhodnutí je na každém z nás.  

Kdo máte zájem o radu, ozvěte se. Plán 

četby „ušijeme na míru“. A kdo jste 

v kategorii „ignorantů“ (viz. výše), prv-

ním krokem a dobrou investicí je vlastnit 

svoje Písmo Svaté, nebo alespoň Nový 

Zákon...  

 

 

 

 

       … a začít číst. 

Jsi křesťan? 

Přečetl jsi BIBLI? 

Projekt na liturgický rok 2018-19 

P. Marek 
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NOVÉNA k Neposkvrněnému 

P o č e t í  P a n n y  M a r i e 

Začíná již ve čtvrtek 29. listopadu! 
Texty Novény jsou k disposici v koste-

lích i na www stránkách farnosti. 

Nekonzumní odvaha 

Již v minulých Novinách bylo ohlášeno 

na neděli 9.12.2018 od 17 hod. Autorské 

čtení na faře. Není to nic nového, taková 

čtení probíhala i v rámci našich neděl-

ních agapé. Bohužel prostředí kafe-

buchta-povídání (lépe něm.: quatschen) 

tato čtení posouvala do polohy bzučení 

rádia mezi sousty… V případě alespoň 

trochu uctivého ticha během čtení se pak 

často návštěvníci po anglicku (ač sami 

neangličané!) vytráceli, až autor-čitatel, 

mohl získat dojem, že sám a jeho tvorba 

je toho příčinou. Na omluvu dětí (a jejich 

rodičů) nutno říci, že se v případě agapé 

– jakožto setkání dětí a současně autor-

ského čtení – jednalo o dvě věci praktic-

ky neslučitelné.  

Naopak autorská čtení v rámci Noci 

kostelů ukázala, že setkání s těmi, kteří 

tvoří je přitažlivé. Nejde na prvním místě 

o prostředí, kde se čte (i když to hraje 

svou roli také), ale o skutečnost, že ně-

kdo, koho znám, kdo žije vedle mne, a 

živí se třebas „obyčejnou“ prací jako já, 

mi má co dát, resp. mě nechá nahlédnout 

do svého vnitřního světa cestou velmi 

osobní, intimní – totiž vyslovením sebe 

psanou tvorbou.  

V době kulturního konzumu a ikon 

(Star), které se jimi stávají tím (a mnoh-

dy jen tím), že jsou na obrazovkách ka-

nálů (televizních či YouTube), se může 

zdát, že u nás na vsi či v Benátkách (těch 

nad Jizerou) nic velkého vzniknout ne-

může. Problém je, že velkým chápeme 

to, co je mediálně známé. Hodnotu a krá-

su věci ale nedává reklama, ale vnitřní 

pravdivost: že dílo je tím, čím má být.  

Shakespeare se narodil jen jeden a 

Dante také. Ale co když někdo dovede 

poeticky popsat cestu do Kochánek podél 

Jizery, cestu, po které chodím také já? To 

má pro mne přece cenu větší než (otoč) 

Adventní obnova 

Letošní adventní duchovní obnova se 

bude konat dopoledne v sobotu 8.12. Je 

to v den Slavnosti Neposkvrněného poče-

tí Panny Marie a bude tak závěrem naší 

každoroční Novény k obnovení Zasvěce-

ní naší farnosti Panně Marii. Využijme 

tohoto souběhu k rozšíření své osobní 

duchovní obnovy na celých deset dnů. 

Každodenní krátká modlitba Novény 

může být přípravou, impulsem k revizi 

mého běžného, každodenního jednání. Po 

boku Panny Marie se ptejme: Je můj ži-

vot opravdu křesťanský? Jak se liším ve 

svých postojích, jednání, od těch, kteří 

Boha neznají? Počítám ve svém dni 

s pomocí Boží? Mohu také provést 

„monitoring“ modlitby – kolik času den-

ně trávím na modlitbách? Je ho více, než 

s telefonem v ruce, před obrazovkou tele-

vize či počítače? 

Vlastní rekolekce (z lat. recolligere = 

znovuusebrání) je momentem zastavení, 

stažení se do ticha, které nám má pomoci 

vidět svůj život ve světle evangelia. Bude 

závěrem (vyhodnocením) Novény. 

K rekolekci proto patří zpytování svědo-

mí a dobrá svatá zpověď. Proto je nutným 

předpokladem ticho vnější i vnitřní. Ne-

jedná se o mrtvé ticho, ale o tiché naslou-

chání hlasu Božímu v nás (svědomí) a 

vnuknutím Ducha Svatého (a také o neru-

šení ticha druhých). Nejde o to slyšet 

„zajímavou přednášku“, ale přijmout 

impuls k obrácení., udělat předsevzetí.  

Připomínám, že rekolekce 8.12. začne 

snídaní na faře po rorátní mši svaté 

v Zámeckém kostele, konec kolem poled-

ne.         P. Marek 


