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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 počítače. 
Fotky, videa, články a komentáře ze všech 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.   
Více se dočtete na farním webu www.farnost-benesov.cz 

 

Biskupové svolávají 
první Národní 
eucharistický kongres 
Na plenárním zasedání České biskupské konference v říjnu 2013 bylo 
rozhodnuto uspořádat v roce 2015 první Národní eucharistický kongres. 
Jednotlivé farnosti a diecéze se na něj budou připravovat šest měsíců, od 
začátku roku 2015 až do červnové Slavnosti Těla a Krve Páně – hlavního 
dne pro farnosti. Kongres vyvrcholí celostátním sympoziem v Brně mezi 
15. a 17. říjnem 2015. Národní eucharistický kongres není jednorázovou 
akcí, ale nabídkou celoroční i celoživotní cesty. 

 

Evropská pou ť důvěry 
i v naší farnosti  
Od 29.12. do 2.1. proběhla v naší farnosti 
jedinečná akce. Velice děkujeme všem, kteří 
se na této pouti důvěry jakkoli podíleli, protože 
bez obětavé pomoci tolika lidí by ji nebylo 
možné uskutečnit. Fotky a odkazy na všechny 
promluvy a videa České televize jsou na našem farním webu. 

Prob ěhlo setkání s M. Doležalem 
o kn ězi Josefu Toufarovi 
Večer 25.2.2015, v den 65. výročí mučednické smrti 
P. Josefa Toufara, se uskutečnilo setkání s Milošem 
Doležalem „Jako bychom dnes zemřít měli“, které nám 
přiblížilo život, kněžství a mučednickou smrt číhošť-
ského faráře. 
Na farních stránkách jsou podrobné informace vč. videa 
obdobného setkání a odkazu na film In nomine patris (2004, Viktor Preiss 
v roli faráře Toufara). 

Pozvánka na duchovní 
obnovu 27.3. a 28.3.2015 
Srdečně zveme na duchovní obnovu, která bude 
probíhat v pátek 27.3 18-20h a v sobotu 9-17h. 
Program se bude prolínat s již tradiční svátostí 
smíření. Téma bude se samotnou svátostí 
korespondovat. 
Na obnovu je nutné se p řihlásit ! Proč? Pro účastníky bude zajištěn oběd, 
byli bychom rádi, kdyby celou obnovu mohli všichni prožít v tichosti, bez 
nutnosti zajišťovat běžné denní  povinnosti. 
Vedena bude sestrou Angelikou. Je určena pro celé rodiny a mládež 
z farnosti. Program bude napasován přímo na skupinu, která se přihlásí. 
Pište se vzadu v kostele sv. Anny. 

 



SEZNAM NEJBLIŽŠÍCH FARNÍCH AKCÍ  
27.a 28.3. Duchovní obnova – viz předchozí strana 

neděle 
5.4.2015 

FARNÍ KAFE – příležitost k vzájemnému setkání. 
I nadále bude 1. neděli v měsíci od 10:30 na faře. 

10.–12.4. Děti z misijního klubka jedou do Špindlerova Mlýna 
na horské klubání. 

sobota 
16.5 2015 

Festival v Salesiánském st ředisku mládeže v 
Pardubicích , čas ranního odjezdu bude upřesněn 

pátek 
29.5.2015 

Noc kostel ů 
20:00 Kate řina Lachmanová – Karikatury Boha 

konec 
května  

Sjetí řeky Sázavy . Rafty z Týnce do Pikovic. 
Termín bude upřesněn. 

30.5.  
až  

6.6.2015 

Dny víry v Praze  Jedná se o týdenní evangelizační akci, která se 
uskuteční od 30. května do 6. června 2015 (navazuje na Noc 
kostelů) na území celé Prahy. Cílem akce je oslovit a zaujmout co 
nejvíce obyvatel města, představit život místní církve, 
zprostředkovat zkušenost s Kristem a nabídnout navazující 
kontakty a program. Více http://dnyviry.evangelizace.cz 

Sobota 
6.6.2015 

14:00 

Zahradní slavnost (obdobně jako loni) 
Divadlo Víti Marčíka jr. 
Doprovodný program bude probíhat na téma 
„Příroda je boží dar“.   

Sobota 
15.8. až 
sobota 

22.8.2015 

Farní tábor bude na stejném místě jako loni 
(podsadové stany, Oslov u Zvíkova). Program bude 
dvojí podle počtu přihlášených dětí. Pro starší od 13 let 
formou teambuildingu + pomoc s menšími. 
Téma tábora je „Cesta kolem světa za 80 dní“. 

Přirozená metoda plánování rodi čovství  – kurs je určen 
manželským párům, snoubencům i mládeži. Jedná se o 6 večerů. Při 
dostatečném zájmu domluvíme termíny konání a přizveme lektory. 

 
Postní košík : Během postní doby mohou děti do kostela přinášet 
sladkosti, které si dokáží odříct. Je možné je ukládat do košíku k tomu 
určenému. Po skončení postu budou sladkosti předány dětem, jejichž 
rodiče jim je koupit nemohou. 

 

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 

Ne 29.3. Křížová cesta v p řírodě 14:30 Vatěkov 

Čt  2.4. Zelený čtvrtek 18:00 Sv. Mikuláš 

Pá 3.4. Velký pátek – k řížová cesta  
Velký pátek – ob řady 

17:30 
18:00 

Sv. Mikuláš 
Sv. Mikuláš 

So 4.4. Bílá sobota – vigilie 20:00 Sv. Mikuláš 

Ne 5.4. Zmrtvýchvstání Pán ě 
  8:00 
  9:30 
11:00 

Sv. Mikuláš 
Sv. Mikuláš 
Okrouhlice 

Po 6.4. 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 u sv. Mikuláše, 11:00 Okrouhlice. 
Výstav Nejsvětější svátosti každý pátek od 17:30 a první čtvrtek 
v měsíci. 

Dětské bohoslužby v ned ěle od 9:30 : 15.3., 19.4., 17.5. a 7.6.  

Svátost smí ření bude dopoledne 28.3.2015 v průběhu duchovní 
obnovy nebo standardně přede mšemi svatými. 

Boží  tělo  bude opět na Konopišti, v neděli 7.6.2015 od 15h. 

Misijní ned ěle bude 18.10.2015 

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 oboha-
covat se vzájemně tím, co nám daroval Bůh. 

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

Připravil Michal Syrový, web@farnost-benesov.cz 


