SEZNAM FARNÍCH AKCÍ

www.farnost-benesov.cz

Vytištěno 24.3.2019

Ne 14.4. Křížová cesta v přírodě
Čt 18.4. Zelený čtvrtek
Pá 19.4.

So 6.4. 9:00

Velký velikonoční úklid u sv. Mikuláše

So 6.4. 19:00

Koncert komorního souboru MELOS pod
vedením Tadeáše Tulacha, v kostele sv. Anny

So 13.4. 9:00 Svátost smíření v kostele sv. Anny (do 12h)
Velikonoční koncert Pěveckého sboru
Gymnázia Benešov, v kostele sv. Mikuláše

Ne 5.5. 15:00

Chvojen – poutní slavnost

So 11.5. 7:00

Tříkrálový výlet – Festival SHM Pardubice

14:30 u Vatěkova

Pá 24.5.2019

Noc kostelů u sv. Mikuláše

18:00 Sv. Mikuláš

17:30
18:30

8:00
9:30

Sv.
Mikuláš

Velký pátek – křížová cesta 15:00 Sv. Mikuláš
Velký pátek – obřady
15:30 Sv. Mikuláš

So 20.4. Bílá sobota – vigilie

20:00 Sv. Mikuláš

Ne 21.4. Zmrtvýchvstání Páně

8:00 Sv. Mikuláš
9:30 Sv. Mikuláš
11:00 Okrouhlice

Po 22.4. Pondělí velikonoční

Postní duchovní obnova v kostele sv. Anny

So 27.4. 19:00

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH
Ne 14.4. Květná neděle

So 30.3. 9:00

9:30 Sv. Mikuláš

Pravidelný pořad bohoslužeb:
Úterý až sobota od 18 hodin u sv. Anny.
Neděle od 8:00 a 9:30 od 1.1. 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.

20:00
21:00
22:00

mše svatá na farní zahradě u kapličky Panny Marie
Koncert Pavla Helana - „vlídný písničkář“, finalista
soutěže Česko Slovensko má talent 2013
Občerstvení, možnost prohlídky obou zvonic
PhDr. Libuše Váňová „Liturgický rok a lidové obyčeje“
Meditativní pásmo hudby a slova – Schola od sv.
Mikuláše – zpěvy z Taizé

Ne 26.5. 9:30

První sv. přijímání

Ne 16.6. 9:30

Mše a svátost biřmování v kostele sv.
Mikuláše, ostatní nedělní mše nejsou!

Pá 21. – 23.6.

Víkendovka pro mládež na Hrádku u Vlašimi

Ne 23.6. 15:00 Boží tělo na Konopišti
So 10.8.

Poutní slavnost sv. Vavřince – plánované
svěcení zvonů, Okrouhlice

So 7.9.

Zahradní slavnost

Aktuální informace s podrobnostmi jsou na farním webu.

Pozvánka na Salesiánský festival,
Pardubice v sobotu 11. května 2019
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/

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2019

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.

Organizace Tříkrálové sbírky probíhala v letošním roce stejně hladce
jako v letech předcházejících. Díky zapojení více lidí do přípravy celé
sbírky a ochotě mnohých věnovat svůj čas a energii se podařilo
dosáhnout neuvěřitelného výnosu a to 221 588 Kč.
Letošní koledníci museli odolávat nepřízni počasí, pršelo téměř po
celou dobu sobotního koledování. Jim proto patří velký dík za to, že
navštívili řadu občanů Benešova, ale i obcí v jeho okolí, namátkou
jmenujme Soběhrdy, Okrouhlice, Dlouhé Pole, Boušice, Dobříčkov,
Roubíčkova Lhota, Vranovská Lhota a Vranov, Čeňovice, Úročnice.

Děti do 10 let musí mít doprovod dospělé 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, přihlašujte do 30.4. 2019 pomocí ústřižku.
Můžete jej vhodit do krabice v kostele 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 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dospělí:..........

Děti do 10 let..........

Děti nad 10 let: ..........

Jméno a příjmení: .......................................................................
Kontakt (tel. + e-mail):..................................................................

–––––––––– ––––––

Salesiánský festival 2019 přihlašuji následující počet osob:

V letošním roce jsme po roční přestávce opět využili velkorysé
sponzorské nabídky pana Paluše a dobrovolníci tak během pátku na
Masarykově náměstí pekli trdelníky a výnos z jeho prodeje putoval
do tříkrálových kasiček.
V závěru je potřeba si ale uvědomit, že mnohem důležitější, než
samotný finanční výnos ze sbírky je největší přínosem to, že lidé
netrpělivě vyčkávají koledníky, kteří jim přichází předat Boží
požehnání. A to je to nejúžasnější na celém tříkrálovém snažení.
Poděkování všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do Tříkrálové
sbírky 2019.
Farní charita Benešov

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

