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Tříkrálová sbírka  
už 4. - 6. ledna 2020 
Požehnání koledníkům: 1. 1. 2019 při 
mši svaté v 9:30 v kostele sv. Anny. 
Letos začínáme sobotním 
koledováním a roznášením požehnání 
do většiny domácností v Benešově i 
okolí. Následuje nedělní tradiční 
koncert v 15:00h v kostele sv. Anny. 

V  pondělí 6. ledna se bude na Masarykově náměstí prodávat tříkrálové 
trdlo, v kostele nám zahrají žáci ZUŠ a bude pokračovat koledování a 
roznášení požehnání do institucí a obchodů. 
Během minulé Tříkrálové sbírky v  lednu 2019 se podařilo vybrat 
neuvěřitelných 221 588,- Kč a pokrýt návštěvami s požehnáním značnou 
část města i okolních obcí. Proto neváhejte a připojte se k našim 
kolednickým skupinkám a zažijte tu obohacující atmosféru sdílení 
tříkrálového požehnání s ostatními lidmi, nebo přijďte na koncert, 
případně zakupte v pondělí v poledních hodinách naše výborné tříkrálové 
trdlo. 
Těšíme se na všechny koledníky a dobrovolníky, kte ří mají chu ť 
pomáhat dobré v ěci. Věříme, že díky vám se dobré dílo zda ří, stejn ě 
jako v p ředchozích letech. 
Všem dárc ům předem d ěkujeme za št ědrost!   

Farní Charita Benešov 
 

Přístupný betlém v kostele sv. Mikuláše 
Ve dnech od 24.12.2019 do 31.12.2019 bude vždy od 14:00 do 1 6:30 
otevřen kostel sv. Mikuláše, v kterém bude možné si prohlédnout betlém 
nebo se pomodlit. Zájemci o službu,  napište se prosím na papír vzadu 
v kostele do seznamu, aby byl po celou dobu prohlídek v kostele někdo 
přítomný. 

Využijte této možnosti  i k pozvání přátel, kteří do kostela běžně nechodí, ale 
rádi by této příležitosti využili a přišli se podívat na „Jesličky“. 
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Sbírka na opravu kostela sv. Anny 
Kostel sv. Anny, součást barokní piaristické koleje, dílo známého italského 
architekta Alliprandiho, místo shromažďování Božího lidu, významný 
urbanistický prvek, turistický cíl, i jasný orientační bod, stojí v Benešově na 
náměstí již od roku 1710, kdy byl posvěcen.  
Od té doby jej farnost díky štědrosti mnohých dárců spravuje a udržuje. Za 
okupace i socialismu se vztahy společnosti k církvím obecně silně narušily, 
takže se od té doby významně nedostává různých věcí, nejen financí. Nutná 
údržba se tedy celá desetiletí řešila svépomocí, jako např. úklid půdních 
prostor od holubů nebo oprava fasády v roce 1984. Po revoluci se více 
investovalo do interiéru kostela. Pravidelná účast ve výběrových řízeních na 
prostředky na údržbu a opravy církevních památek nepřinesla farnosti za 
posledních 15 let bohužel žádné dotační prostředky. Arcibiskupství pražské, 
vlastník koleje, nám na opravu kostela přispěje 0,5 mil Kč. Město Benešov 
tak, pomineme-li farnost jako vlastníka, zůstává jediným dlouhodobým 
přispěvatelem na údržbu této památky, jemuž tímto také děkujeme.  
Zub času, nevhodná úprava střechy z období před 150ti lety a omezené 
možnosti údržby způsobily, že krov se nachází ve velice špatném stavu, 
napadení dřevomorkou způsobuje sesedání střechy a celková oprava je nyní 
více než nutná.  
Farnost tedy, se souhlasem KÚ Středočeského kraje, vyhlašuje veřejnou 
sbírku na opravu kostela sv. Anny  a zřídila pro tento účel transparentní 
účet u České spo řitelny číslo:  

5416511309/0800 
Rozpočet opravy je: 
5 234 779,- Kč na hlavní a nejnutnější opravu krovu a střechy  
1 300 000,- Kč na každou z dalších 3 fází opravy kostela 
K  dispozici máme 1 mil Kč z rozpočtu farnosti + přislíbené 2 mil Kč  
Zbývá nám tedy shromáždit: 6 134 779 ,- Kč. 
Za jakékoliv p říspěvky na transparentní konto p ředem děkujeme! 

Farní rada ŘKF Benešov 
 



 

 
Benešovské roráty  budou o všech adventních nedělích v kostele 
sv. Mikuláše od 8:00.  
 

Pravidelný po řad bohoslužeb: 
Úterý až sobota od 18 hodin u sv. Anny. 
Neděle od 8:00 a 9:30 u sv. Mikuláše, v období 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: každou 1. neděli v měsíci od 9:30. 
 

 

SEZNAM FARNÍCH AKCÍ  
So 30.11. 16:00 Požehnání adventního v ěnce, Dlouhé pole 

Ne 1.12.  
9:00 až 11:30 

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

Út 3.12. 18:00 Ekumenická bohoslužba, kostel sv. Anny 

St 4.12. 15:00 Vánoční program v Domově seniorů, Farní 
charita Benešov 

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

So 7.12. 19:30 Koncert MELOS, kostel sv. Anny 

So 14.12. 15:00 Adventní duchovní obnova v kostele sv. Anny 

So 21.12.  
9:00 až 12:00 

Svátost smí ření v kostele sv. Anny, více kněží 

Po 23.12. 9:00 Zdobení stromk ů u sv. Mikuláše + společný 
úklid kostela 

Út 24.12. 11:00 Staročeské Vánoce  (koledy), kostel Chvojen  

St 25.12. 17:00 Váno ční koncert  Musica diversata , Mikuláš 

St 1.1. 9:30 Požehnání koledník ům v kostele sv. Anny 

Sobota 4.1.  
až  

Pondělí 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 5.1. 15:00 Tříkrálový koncert  Sukova komorního sboru 
a hostů v kostele sv. Anny  

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 

Úterý  
24.12. 

6:30   Roráty 

15:00 
pro děti  22:00 ŠTĚDRÝ DEN 

24:00   
SLAVNOST NAROZENÍ PÁN Ě  
24:00 a 9:30 Rybova mše Středa 

25.12. 
8:00 
9:30  11:00 

Čtvrtek  
26.12. 9:30   Sv. ŠTĚPÁNA  

prvomučedníka 

Pátek  9:30   Svátek sv. Jana Evangelisty 

Sobota   18:00  Svátek sv. Betlémských dětí 

Neděle 
29.12. 

8:00 
9:30  11:00 

SVÁTEK SVATÉ RODINY   
Ježíše, Marie a Josefa 

Úterý   
31.12: 

17:00   Sv. Silvestra , papeže 

Středa 
1.1.2020  

8:00 
9:30 

11:00 SLAVNOST MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE 


