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Tříkrálová sbírka 2017 
Tříkrálová sbírka je největší veřejnou sbírkou v naší zemi. Probíhá už od 

roku 2001. V benešovské farnosti se jí každoročně účastní přibližně 

dvacet pět skupinek koledníků. Koordinaci zajišťuje Farní charita s 

pomocí dobrovolníků a stálých spolupracovnic. Sbírku budeme zahajovat 

požehnáním koledníkům při mši sv. 1. ledna 2017 v 9:30 v kostele u sv. 

Anny na náměstí. Po jejím skončení bude v zadním traktu kostela 

následovat zápis prvních zájemců o koledování a doprovod skupinek, 

rozdání kasiček a kostýmů.  

I letos bude zachována obvyklá podoba sbírky, kdy už v pátek 6.1.2017 

odpoledne první koledníci obejdou obchody a instituce, na náměstí se 

bude prodávat Tříkrálové trdlo, v kostele sv. Anny budou koncertovat žáci 

ZUŠ Benešov pod vedením C. Sedláčka a v sobotu 7.1.2017 bude od 

rána po celý den roznášeno po městě a okolí Tříkrálové požehnání 

s prosbou o příspěvek do sbírky.  

Abychom mohli proniknout opravdu do všech koutů města, obejít účinně 

panelové domy a rozjasnit lidem vstup do nového roku pěknou koledou 

a požehnáním, potřebovali bychom ještě alespoň 10 dalších aktivních 

skupinek. Budeme moc rádi za děti i dospělé, kteří odhodí rozpaky a 

případný stud, vstanou v sobotu o něco dříve a připojí se k Tříkrálovce. 

Budete sami překvapeni, jak požehnání ve městě působí! Informace 

poskytnou pracovnice Farní Charity, e-mail: Charita-BN@seznam.cz, 

případně osobně. 

Významnou lokální kulturní událostí je už tradiční Tříkrálový koncert 

Sukova komorního sboru, pořádaný v neděli na závěr Tříkrálového 

koledování a jako poděkování všem dárcům. Letos proběhne 8.1. v 15h 

v kostele sv. Anny. Dobrovolné vstupné je také součástí Tříkrálové 

sbírky. Tímto Vás na něj také srdečně zveme. 

Z výtěžku benešovského koledování se nám do farnosti vrátí kolem 60% 

vybrané sumy peněz. Z této částky pak přispíváme organizacím jako je 

Rytmus, Ruah, Hospic Dobrého pastýře, Církevní škola Archa a část 

peněz zůstává také Farní charitě na individuální pomoc potřebným. 

Zveme Vás tedy znovu k účasti na dobré věci ať už aktivním koledo-

váním, pomocí v zázemí sbírky nebo finančním přispěním do kasiček. 

Srdečně děkují dobrovolnice Farní charity Benešov. 

 

Betlémské světlo v Benešově na Štědrý den 
Betlémské světlo si budete moci odnést do svých domovů na Štědrý den 
z Chvojna (mezi 11 až 14h), po dětské mši sv. (začíná v 15h), po půlnoční 
nebo z Masarykova náměstí, kde bude od 16:30 vánoční slovo. Přineste si 
malou lucernu nebo zakrytou svíčku, abyste si mohli odnést Betlémské 
světlo do svých domovů. Motto letošního ročníku zní „Odvážně vytvářet mír“. 

Více na našem farním webu nebo www.betlemskesvetlo.cz 
 

Křesťanské Vánoce 2016 – navštivte 
betlémy a vánoční program i jinde 
Základní myšlenkou tohoto projektu je přiblížit co nejširší veřejnosti 

duchovní poselství křesťanských Vánoc s možností navštívit betlémy a 

tematické programy, které nabízejí během adventu a vánoční doby 

křesťanské farnosti a sbory. Využijte těchto přehledných informací na 

webu www.KrestanskeVanoce.cz a navštivte i vy kostely a betlémy v 

místech, kolem kterých o Vánocích pojedete, nebo je doporučte svým 

známým. 
 

Přístupný betlém v kostele sv. Mikuláše 
Ve dnech od 24.12.2016 do 1.1.2017 bude od 14 do 16 hodin otevřen 

kostel sv. Mikuláše, v kterém bude možné si prohlédnout betlém nebo se 

pomodlit. Napište se prosím na papír vzadu v kostele, kdy budete moci, 

aby byl po celou dobu v kostele někdo přítomný. 

Využijte této možnosti i k pozvání lidí, kteří o tom neví, protože do 

kostela nechodí, ale rádi by této příležitosti využili.  

http://www.farnost-benesov.cz/
http://www.farnost-benesov.cz/betlemske-svetlo/
http://www.farnost-benesov.cz/event/staroceske-vanoce-koledy/
http://www.farnost-benesov.cz/event/detska-bohosluzba-s-vanocni-scenkou/
http://www.farnost-benesov.cz/event/mse-pulnocni/
http://www.farnost-benesov.cz/event/vanocni-slovo/
http://www.farnost-benesov.cz/krestanske-vanoce-2014-navstivte-betlemy-vanocni-program-jinde/
http://www.farnost-benesov.cz/krestanske-vanoce-2014-navstivte-betlemy-vanocni-program-jinde/
http://www.krestanskevanoce.cz/


 

Benešovské roráty budou o všech adventních nedělích v kostele 

sv. Mikuláše od 8:00.  

Pravidelný pořad bohoslužeb: 

Úterý až sobota od 18 hodin u sv. Anny. 

Neděle od 8:00 a 9:30 u sv. Mikuláše a od 1.1.2017 až do Květné 
neděle u sv. Anny; 11:00 Okrouhlice. 

Výstav Nejsvětější svátosti každý pátek od 17:30 a první čtvrtek 
v měsíci. 

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

 

SEZNAM FARNÍCH AKCÍ 

Út 6.12.18:00 Poutní mše sv. v kostele sv. Mikuláše 

Ne 11.12.  
9:00 až 11:30 

Misijní jarmark u sv. Mikuláše  
po obou mších 

Čt 15.12. 14:30 
Vánoční program v Domově seniorů 
pořádaný FCHBN 

So 17.12. 9:00 
Svátost smíření v kostele sv. Anny  
do 12 hodin, více kněží 

Čt 22.12. 17:00 Loutkové divadlo pro děti na faře 

Pá 23.12.  7:00 Zdobení kostela sv. Mikuláše a úklid 

So 24.12. 11:00 Chvojen XIX. Staročeské Vánoce (koledy) 

Ne 25.12. 17:00 Vánoční koncert Musica diversata 

Ne 1.1.  10:30 
Organizační schůzka pro vedoucí 
skupinek Tříkrálové sbírky u sv. Anny. 
Připojte se i vy! 

Pá 6.1.  
až  

Ne 8.1. 

Tříkrálová sbírka s pátečním programem 
na náměstí a v okolních obchodech a 
institucích, celo-sobotním roznášením 
Tříkrálového požehnání po domácnostech 
a nedělním koncertem. 

Ne 8.1. 15:00 Tříkrálový koncert v kostele sv. Anny  

Pá 9.6.2017 Noc kostelů  

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 

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 

Den 
Sv.  
Mikuláš  

Sv.  
Anna 

Okrou-
hlice 

Svátek 

Pá 23.12. 

So 24.12. 
6:00 
6:00 

  Ranní mše sv. s roráty 

Sobota 
24.12. 

15:00 

pro děti 
 22:00 

ŠTĚDRÝ DEN  
S vánoční scénkou pro děti 

24:00   SLAVNOST NAROZENÍ 
PÁNĚ  

24:00 a 9:30 Rybova mše 
Neděle 
25.12. 

8:00 

9:30 
 11:00 

Pondělí 
26.12. 

8:00  9:30 
Sv. ŠTĚPÁNA  
prvomučedníka 

Úterý 
27.12. 

 18:00  
SVATÉ RODINY  
Ježíše, Marie a Josefa  

Sobota 
31.12. 

 17:00  Sv. Silvestra, papeže 

Neděle  
1.1.2017 

 
8:00 

9:30 
11:00 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE 

mailto:marcel.timko@seznam.cz

