• Rytmus Benešov- služby Sociální rehabilitace a Podpora samostatného
bydlení částkou 10 000 Kč
• CZŠ a MŠ Archa - pořízení pomůcek a vybavení částkou 10 000 Kč
• RUAH o.p.s. - nákup zdravotnického materiálu a podpora hospicových
služeb částkou 10 000 Kč
• sociálně slabé na území farnosti částkou 5 000 Kč

www.farnost-benesov.cz

Vytištěno 25.11.2018

Tříkrálová sbírka 2019 – už 4. až 6. ledna
Požehnání koledníkům 1. 1. 2019 při mši svaté v 9:30 v kostele sv. Anny.
Jak pomáhá váš příspěvek do Tříkrálové sbírky?
Z daru, kterým přispějete koledníkům do kasičky, pomůžete z:
65 % přímo ve vašem region na podporu lidí v nouzi – jde o různé formy
pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s
dětmi v tísni a podobně.
15 % využije na své projekty vaše diecézní Charita
10 % pomůže potřebným v zahraničí, např. na udržení zdrojů obživy nebo
vzdělávání, případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních
katastrof
5 % jde na celostátní projekty Charity ČR
a 5 % je režie sbírky.
Z výtěžků Tříkrálové sbírky 2018 podpořila naše dobrovolnická Farní
charita Benešov:
• Hospic Dobrého Pastýře - hospicové služby částkou 25 000 Kč
• Farní charita Vlašim - provoz Charitního šatníku - místa vzájemné
pomoci v Benešově částkou 20 000 Kč

Ze zahraničních projektů Charity ČR podpořených v roce 2018
vybíráme např.:
• Zambie - obnova vodního zdroje a poskytnutí solárního čerpadla
venkovskému zdravotnickému středisku v Nkeyemě v Zambii.
Rozšíření a upravení stíněných prostor v rámci venkovského
zdravotního střediska Mongu Prisons tak, aby mohlo provádět porody.
Částka 100 000 Kč
• Moldavsko - poskytování zdravotnických a sociálních služeb domácí
péče seniorům a chronicky nemocným osobám. Částka 315 798 Kč
• Irák - podpora místních zemědělců, rozvoj podnikaní jako zdroje obživy
pro místní obyvatele. Částka 300 000 Kč
• Gruzie - podpora drobných podnikatelů odlehlých horských oblastech.
Částka 115 673 Kč
• vzdělávání místních odborníků v oblasti paliativní péče pro dětské
pacienty. Částka 105 263 Kč
• podpora vybraných mateřských škol, aby tyto mohly pracovat i s
autistickými dětmi. Částka 85 000 Kč
Vice na: https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky-2018/
Těšíme se na všechny koledníky a dobrovolníky, kteří mají chuť
pomáhat dobré věci.
Všem dárcům předem děkujeme za štědrost!
Farní Charita Benešov

Přístupný betlém v kostele sv. Mikuláše
Ve dnech od 24.12.2018 do 1.1.2019 bude od 14:00 do 16:30 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.

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH
Den

Sv.
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OkrouSvátek
Mikuláš Anna hlice

Úterý
25.12.

24:00
8:00
9:30

Středa
26.12.

9:00

Čtvrtek

9:00

Pátek

9:00

Sobota
Neděle
30.12.

Společný předvánoční úklid kostela sv.
Mikuláše

22:00

ŠTĚDRÝ DEN

Ne 2.12.
9:00 až 11:30

Misijní jarmark u sv. Mikuláše po obou mších a
farní kafe

11:00

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
24:00 a 9:30 Rybova mše

St 5.12. 15:00

Vánoční program v Domově seniorů pořádaný
FCHBN – vystoupení dětského pěveckého sboru

Čt 6.12.17:00

Poutní mše sv. v kostele sv. Mikuláše

So 8.12. 9:00

Adventní duchovní obnova v kostele sv. Anny

Svátek sv. Jana Evangelisty
Svátek svatých Betlémských
dětí

So 15.12. 9:00

Svátost smíření v kostele sv. Anny
do 12 hodin, více kněží

Pá 22.12. 9:00

Zdobení stromků u sv. Mikuláše a úklid

Svátek sv. Tomáše Becketa

Po 24.12. 11:00 Chvojen XX. Staročeské Vánoce (koledy)

18:00
11:00

Pondělí
31.12.

17:00

Úterý
1.1.2017

8:00
9:30

Zdobení adventních věnců - tavnou pistoli,
náplně + ev. drobné dekorace s sebou

So 1.12. 9:00

Sv. ŠTĚPÁNA
prvomučedníka

8:00
9:30

Pá 30.11.16:00

Roráty

6:30
Pondělí 15:00
24.12. pro děti

SEZNAM FARNÍCH AKCÍ

SVÁTEK SVATÉ RODINY
Ježíše, Marie a Josefa
Sv. Silvestra, papeže

11:00

SLAVNOST MATKY BOŽÍ
PANNY MARIE

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. až do Květné neděle u
sv. Anny; 11:00 Okrouhlice.
Výstav Nejsvětější svátosti každý pátek od 17:30 a 1. čtvrtek v měsíci.
Dětské bohoslužby budou každou 1. neděli v měsíci od 9:30.

Út 25.12. 17:00

Vánoční koncert Musica diversata

Út 1.1. 9:30

Požehnání koledníkům v kostele sv. Anny

Pátek 4.1.
až
Neděle 6.1.

Tříkrálová sbírka s pátečním programem od 14h
na náměstí a v kostele sv. Anny a celo-sobotním
roznášením Tříkrálového požehnání po
domácnostech.

Ne 6.1. 15:00

Tříkrálový koncert Sukova komorního sboru
a hostů v kostele sv. Anny

Pá 24. 5. 2019

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

