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Od června 2014 je pro vás vytvořen nový farní web. 
Jsou na něm všechny důležité informace přehledně na jednom místě. 
Stále aktualizovaný kalendář všech bohoslužeb, náboženství, společenství 
i výjimečných akcí s možností propojení do vašeho osobního kalendáře 
v mobilu či počítači. 
Fotky, videa, články a komentáře z většiny proběhlých akcí. 
Pozvánky, zápisy z farních rad, důležité zprávy z Vatikánu, ČBK… 
Web již obsahuje několik stovek článků a událostí v kalendáři. 
Doporučuji se zaregistrovat, abyste mohli dostávat mailem informace o 
novinkách a měli přístup i k internímu obsahu. V případě problémů pište na 
email web@farnost-benesov.cz 

Zde jsou pouze úvody některých článků a akcí.   
Více se dočtete na farním webu www.farnost-benesov.cz 

 

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 Pokoj ve mně – pokoj s tebou. 
Betlémské světlo se i v naší zemi stává dalším symbolem Vánoc. 
Cestuje každoročně až z Betléma a může se dostat do všech 
domácností v Evropě. Organizace se chopil Junák – svaz skautů a 
skautek.  
Více na našem farním webu nebo www.betlemskesvetlo.cz 

Adventní duchovní obnova v sobotu 12.12.  
Srdečně zveme na duchovní obnovu, která bude probíhat v kostele 
sv. Mikuláše v sobotu 12.12. od 9 do 12 hodin. Mimo jiné bude 
výstav Nejsvětější svátosti i čas na rozjímání. 
O týden později v sobotu 19.12. bude od 9 hodin v kostele sv. Anny 
k dispozici více kněží pro udílení svátosti smíření. 

Křesťanské Vánoce 2015 
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 24.12.2015 do 1.1.2016 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. 

V Muzeu Podblanicka (Malé náměstí 74, Benešov) probíhá výstava 
betlémů pod názvem „Chtíc, aby spal“. Je otevřena až do 9.1.2016 
v úterky až soboty 9-12h a 13-16h.  



 

Benešovské roráty budou o všech adventních nedělích v kostele 
sv. Mikuláše od 8:00. V adventu bude probíhat sbírka na 
provedenou opravu vitráží v kostele sv. Anny za 127 400 Kč. Lze 
požádat o potvrzení daru pro snížení daňového základu. 

Pravidelný pořad bohoslužeb: 
Úterý až sobota od 18 hodin u sv. Anny. 
Neděle od 8:00 a 9:30 u sv. Mikuláše a od 1.1.2016 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 
Čt 3.12. 16:30 Loutkové divadlo pro děti – O zlaté kuličce 

Farní sál 
Ne 6.12.  

7:30 až 11:30 
Prodej křesťanské literatury před kostelem 

Ne 6.12.  
9:00 až 11:30 

Misijní jarmark u sv. Mikuláše po obou 
mších 

So 12.12. 9-12h Duchovní obnova – viz předchozí strana 
St 16.12. 14:00 Vánoční program v Domově seniorů 

pořádaný FCHBN 
So 19.12. 9:00  Svátost smíření v kostele sv. Anny do 12h 
Ne 3.1.  19:00 Organizační schůzka pro vedoucí skupinek 

Tříkrálové sbírky bude na faře. Připojte se i vy! 
Pá 8.1.  

až  
Ne 10.1. 

Tříkrálová sbírka proběhne o víkendu od 8. 1. 
do 10. 1. s pátečním programem na náměstí a 
v okolních obchodech a institucích, celo-
sobotním roznášením Tříkrálového požehnání 
po domácnostech a nedělním koncertem. 

Ne 10.1. 15:00 Tříkrálový koncert v kostele sv. Anny  
Pá 10.6.2016 Noc kostelů  
So 25.6.2016 Zahradní slavnost 

Setkání mládeže probíhá jednou měsíčně. Začíná se v pátek mší 
svatou v 18:00. Starší mládež 4.12., mladší (5.-9. třída ZŠ) 18.12. 

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 

Okrou
hlice 

Čtvrtek 
24.12. 

ŠTĚDRÝ DEN  
S vánoční scénkou o Třech stromech 

15:00 
pro děti 

22:00 

Pátek 
25.12. 
2015 

SLAVNOST NAROZENÍ 
PÁNĚ 
V 0:00 a 9:30 Rybova mše 

0:00 
8:00 
9:30 

11:00 

Sobota 
26.12. 

Sv. ŠTĚPÁNA  
prvomučedníka 

8:00 
 

11:00  

Neděle 
27.12. 

SVATÉ RODINY:  
Ježíše, Marie a Josefa  

8:00 
9:30 

11:00 

Čtvrtek 
31.12. Sv. Silvestra, papeže 17:00  

u sv. Anny 
Pátek  

1.1.2016 
SLAVNOST MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE 

8:00 u sv. Anny 
 15:00  11:00 


