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BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 

Ne 20.3. Květná ned ěle 8:00 
9:30 

Sv. 
Mikuláš 

Ne 20.3. Křížová cesta v p řírodě 14:30 u Vatěkova 

Čt  24.3. Zelený čtvrtek 18:00 Sv. Mikuláš 

Pá 25.3. Velký pátek – k řížová cesta  
Velký pátek – ob řady 

15:00 
15:30 

Sv. Mikuláš 
Sv. Mikuláš 

So 26.3. Bílá sobota – vigilie 19:00  Sv. Mikuláš 

Ne 27.3. Zmrtvýchvstání Pán ě  
(začíná letní čas) 

  8:00 
  9:30 
11:00 

Sv. Mikuláš 
Sv. Mikuláš 
Okrouhlice 

Po 28.3. Pondělí velikono ční   9:30 Sv. Mikuláš 
 

Pravidelný po řad bohoslužeb: 
Úterý až sobota od 18 hodin u sv. Anny. 
Neděle od 8:00 a 9:30 od 1.1.2016 u sv. Anny,  od Květné neděle 
u sv. Mikuláše; 11:00 Okrouhlice. 
Výstav Nejsvětější svátosti první čtvrtek v měsíci a každý pátek od 
17:30 (v postní době je křížová cesta). 

Dětské bohoslužby jsou každou 1. neděli v měsíci od 9:30. 

SEZNAM FARNÍCH AKCÍ 
Ne 6. 3. 18:00 Setkání starší mládeže na faře 

Pá 11.3. 17:15 Křížová cesta d ětí.  
Po mši setkání mladší mládeže. 

So 12.3.  9:00 Duchovní obnova – viz níže 

Pá 18.3. 16:30 Ministranti – u sv. Anny 

So 19.3.  9:00 Svátost smí ření v kostele sv. Anny  

So 19.3. 14:00 Velký velikono ční úklid  u sv. Mikuláše 

Ne 17.4. 9:30 Bi řmování – biskup Karel Herbst  

Ne 7.5. 15:00 Pou ť na Hrádek do Svaté brány  

So 14.5.2016 
odjezd 7:00 

Festival v Salesiánském st ředisku 
mládeže v Pardubicích – viz druhá strana  

Ne 22.5. 9:30 První sv. p řijímání 

Ne 29.5. 15:00 Boží  tělo  na Konopišti 

Pá 10.6.2016 Noc kostel ů u sv. Mikuláše 

So 25.6.2016 Zahradní slavnost 

Aktuální informace s podrobnostmi jsou na farním webu.  

Farní tábor  letos nebude. 

Pozvánka na postní 
duchovní obnovu 
Srdečně zveme na celodenní duchovní 
obnovu, která bude probíhat v sobotu 
12.3. od 9:00 v kostele u sv. Anny. 
Zakončena bude v 16:00 mší svatou. 

Zpovědní sobota p řed Velikonocemi se uskuteční v sobotu 
19.3. (den před Květnou nedělí) od 9 do přibližně 12 hodin. 



Pozvánka na Salesiánský 
festival, Pardubice 2016  
v sobotu 14. května 2016 

Pro koledníky a pomocníky Tříkrálové sbírky, 
jejich rodiny, přátele i ostatní zájemce do naplnění 
kapacity autobusu. Minulé ročníky viz např.: 
http://www.shm.cz/minule-rocniky-festivalu/ 

Celodenní výlet do salesiánského centra 
v Pardubicích, kde je připraven program pro děti i 
dospělé. Začíná se mší sv. v 10:00h, pokračuje obědem (obvykle guláš 
s chlebem) a po obědě na venkovním hřišti soutěžemi, workshopy, 
divadlem, koncertem a dalšími atrakcemi.  
Odjezd autobusem z Benešova po 7h, návrat podle počasí, obvykle 
kolem 18h. 

Děti do 10 let musí mít doprovod dosp ělé osoby. 

Cestu hradí Farní Charita Benešov, na akci je vstup zdarma, oběd 
(tradičně guláš s chlebem) zajištěn na místě. Počítá se s finančním 
příspěvkem Salesiánské rodině dle možností účastníků (cca 100 Kč 
na osobu). 

Na akci se, prosíme, p řihlašujte do 17.4. 2016 pomocí úst řižku. 
Můžete jej vhodit do krabice v kostele sv. Mikuláše nebo předat panu 
faráři, případně charitním dobrovolníkům – paní Suché, Wagnerové 
nebo Jansové. Bližší informace obdrží přihlášení. Těšíme se na hezký 
den s Vámi! Farní charita Benešov 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – odstřihněte – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Salesiánský festival 2016 p řihlašuji následující po čet osob: 

Dospělí:..........      Děti do 10 let..........     Děti nad 10 let: .......... 

Jméno a příjmení: .......................................................................  

Kontakt (tel. + e-mail):.................................................................. 

Přehled výt ěžků Tříkrálové 
sbírky a jejich využití 
Letošní Tříkrálové sbírky se účastnil hojný počet 
koledníků a celkový výtěžek z koledování a příspěvků v průběhu tradičního 
Tříkrálového koncertu se vybralo 134.792,- Kč. Celkem vyrazilo 22 skupinek se 
svými vedoucími s cílem přinést navštíveným domácnostem v Benešově a okolí 
tříkrálové požehnání a umožnit lidem přispět na účely sbírky. 
Kromě celostátních záměrů Charity České republiky jsou i záměry místní. 
V letošním roce budou z výtěžku sbírky podpořeny tyto organizace: RUAH – mobilní 
zdravotnická a hospicová služba, Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech, Rytmus 
Benešov, Církevní ZŠ a MŠ Archa Petroupim 
Srdečně děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili ať už přímým 
koledováním, nebo pomocí s organizací sbírky a koncertu, či poskytnutím 
pohoštění pro koledníky a členy Sukova komorního sboru. Bez vaší pomoci bychom 
to nedokázali! Přehled výtěžků jednotlivých kasiček je uveden na farním webu. 
Děkujeme, že pomáháte pomáhat. Za FCH Benešov Jitka Wagnerová 
 

Děkujeme všem dárkyním za podporu 
a připojení se k akci “Uple ť čtverec!”  

Z Benešova bylo v roce 2015 odesláno 5 balíků s celkem 1420 ks 
pletených a háčkovaných čtverců, několika svetry, vestičkami, 
rukavicemi a čepičkami a také s mnoha drobnými pletenými 
a háčkovanými hračkami. Čtyři balíky již dorazily na místo určení. 
Děkujeme za všechny dary – pletené čtverce, příze i finanční příspěvky na 
poštovné do JAR zaslané na č. účtu: 3726507349/0800 nebo předané v hotovosti 
pracovnicím Charity, případně p. Timkovi, faráři v Benešově. 
Poštovné se pohybuje v rozmezí 651,- až 806,-Kč za 5-10 kg balík zaslaný 
standardní ekonomickou službou. Doručení trvá 3-4 týdny. 
Nyní p řednostn ě prosíme o pletení pánských ponožek.  Děkujeme! 
Farní charita Benešov, email Charita-BN@seznam.cz 

Budeme rádi za vaše příspěvky, postřehy ze života farnosti nebo 
zážitky z farních akcí. Zasílejte je na mail web@farnost-benesov.cz 

Je to jedinečná příležitost sdílet náš život víry s ostatními  
a obohacovat se vzájemně tím, co nám daroval Bůh. 

Římskokatolická farnost Benešov, Na Karlově 92, 256 01 Benešov 
www.farnost-benesov.cz,  marcel.timko@seznam.cz, 317 721 359 
Neprodejný občasník pro vnitřní potřebu. Příspěvek na jeho náklady dávejte do sbírky. 

Připravil Michal Syrový, web@farnost-benesov.cz 

– – – – – – – – – – – – – – – – 
 


