Rorátní zpěvy
V sobotu 8. 12. 2018 od 6:30 hod. se při mši svaté o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie
rozezní benátský zámecký kostel adventními zpěvy – Staročeskými roráty. Vezměte lucerničku a přijďte si
s rozbřeskem zazpívat písně touhy a očekávání události vánoc: Rorate coeli – „Rosu dejte nebesa shůry a
oblakové dštěte spravedlivého, otevři se nebe a vydej spasitele“.
Srdečně zve Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou

Autorská čtení
V návaznosti na autorská čtení Noci kostelů, vás zveme v neděli 9. 12. 2018 od 17 hod. na adventní
podvečer na faře, zaměřený tematicky adventně. Přijďte si poslechnout tvorbu vašich sousedů,
spoluobčanů Benáteckých.
Marta Filipcová & Římskokatolická farnost

Tříkrálová sbírka 2019
Ve dnech 1. – 14. 1. 2019 bude po celé republice probíhat tzv. Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou
ČR. V Benátkách nad Jizerou bude též několik skupinek koledovat. Každá skupina nosí s sebou městským
úřadem zapečetěnou pokladničku, do které sbírá příspěvky na charitní projekty – koledníci vám rádi
projekty představí. Na požádání vám vedoucí skupiny předloží všechny potřebné dokumenty. Pokladničky
se pak rozpečetí opět na městském úřadu, peníze se sečtou a ihned odešlou na konto Charity ČR. Těšíme
se na milá setkání a děkujeme za vaši štědrost.
Za pořádající římskokatolickou farnost místní koordinátor Jiřina Botošová

Půlnoční
O vánocích Léta Páně 2018 budou v katolických kostelích benáteckých bohoslužby: na Štědrý den 24. 12.
bude poslední adventní mše svatá v 7 hod. ráno v zámeckém kostele, od 14 hod. bude otevřený kostel
Nanebevzetí Panny Marie ve Starých Benátkách a bude zpívání u betléma, v 16 hod. v témže kostele zazní
vánoční příběh se zpěvem koled (bohoslužba slova). O půlnoci bude slavná mše svaté v kostele sv.
Máří Magdalény v Benátkách městě. Na Hod Boží vánoční bude mše svatá v 10 hod. u sv. Máří
Magdalény (8:30 hod. Předměřice, 15 hod. Zdětín). O svátku sv. Štěpána bude mše svatá v 10 hod. u
Panny Marie ve Starých Benátkách. Ostatní program podle obvyklého pořadu. Pro více info viz
www.farnostbenatky.cz.

