
T	Předvánoční zpívání koled bude v kapli sv. Anny v Nové Vsi v sobotu  
17. prosince od 16:30 hodin.

T	24. 12. od 21:45 (před „půlnoční“) bude chrámový sbor zpívat koledy. 
T	Při mších v Chýnově 24. a 25. 12. zazpívá chrámový sbor Vánoční 

mši koledovou Ed. Marhula. Dále ji zazpívá při mši na sv. Štěpána  
v Radeníně od 10 h. 

T	Jesličky v Chýnově budou přístupné 25. a 26. 12. od 14:00 do 16:00 a také 
před a po každé mši.

Drazí spoluobčané! Milí bratři a sestry!
Už před Vánocemi vidíme dost vánočních znamení: v obchodech, na ulicích, před domy. Jsou 
tam stromy, světla, hvězdy... A vidíme také už betlémy.
Vrcholem tohoto všeho bude 25. 12. se svým předvečerem, Štědrým večerem. A bude to 
pokračovat 26. 12.
Od starověku křesťané slaví narozeniny Ježíše Krista 25. 12. (Narodil se před víc než 2000 
lety v Betlémě, to je městečko blízko Jeruzaléma.) Lidé si často gratulují k narozeninám už  
v předvečer. (V mé rodině to bylo zvykem.) Tak vznikl Štědrý večer.
Když slavíme narozeniny člověka, znamená to: Jsme rádi, že tě máme. Tím víc to platí v případě 
Pána Ježíše. Je opravdu světlem našeho života, je naším spasitelem. Už z jeho narození se 
můžeme radovat. Kvůli tomu ho naši předkové oslavili o Vánocích, nikoli Dědu Mráze!
Přeji Vám všem dobré požehnané Vánoce v okruhu Vašich rodin, ale i všem osamělým, kteří 
také patří k Boží rodině, k rodině Krista.

                     Váš Páter Karel 

Vánoční bohoslužby
Chýnov Hartvíkov Hroby

24. 12. Štědrý den 14:00 pro děti,
22:00 „půlnoční“ 16:00

25. 12. Boží Hod vánoční 8:30 10:00 11:30
26. 12. sv. Štěpána 8:30 10:00 Radenín
29. 12. čtvrtek 18:00
31. 12. sv. Silvestr 15:00
1. 1. Matky Boží, Panny Marie 8:30 10:00 11:30

Vánoce 2016

PŘIJĎTE S NÁMI STRÁVIT ODPOLEDNE ŠTĚDRÉHO DNE...
od 14:00 program pro děti v kostele, 

budeme zpívat koledy, sestavovat velký betlém, zdobit stromeček a bude i živý betlém... 
díky hasičům bude k dispozici horký čaj



Opravy v roce 2016
Chýnov 
V chýnovském kostele proběhla letos drobná oprava elektronického zabezpečovacího zařízení, výměna 
kamery a ozvučení (výměna jednoho mikrofonu).
Na faře probíhá oprava omítky severní stěny. Byla udělána většina prací na spodní polovině. Stará omítka 
musela být z 99 % otlučena a nahrazena novou omítkou. Sokl bude dokončen příští rok. Děkuji městu 
Chýnov za příspěvek na tuto opravu.

Hroby
Restaurování bočního oltáře svatého kříže dospělo do finále - letos byly restaurovány sochy dvou andělů 
vedle Krista na kříži. Paní restaurátorka Hana Vítová odstranila pozdější přemalby a dala těmto sochám 
původní vzhled. Zároveň byly ošetřeny proti červotoči. Tuto opravu z 90 % financovalo Ministerstvo 
kultury, celková částka pro letošní rok byla 159.505,- Kč.

Hartvíkov 
V létě jsme svépomocí vymalovali sakristii vápnem, aby se v rohu neopakoval problém s plísní. Děkuji 
manželům Křivánkovým za pomoc.                                                                               Mgr. Václav Mikula

Proč nám v Chýnově nezvoní zvony?
Jednoho horkého červencového večera přišla bouřka a blesk uhodil přímo do věže kostela. Byla to opravdu 
velká rána, která také měla velké následky. Ve věži shořela elektronika, která ovládá zvonění, dva zvonové 
elektromotory ze tří a zařízení pro přenos internetového signálu, které tam má firma Primenet. Vyhořelo 
také ovládání mechanického natahování hodin, které instaloval pan 
Kapler. V kostele ještě přestal fungovat jeden mikrofon a kamera 
pro monitorování prostoru, na faře počítač, tiskárna a telefonní 
adaptér. Tyto problémy jsou již vyřešeny. 
Problém je ovšem se zvony a zvoněním. Elektromotory  
u dvou zvonů půjdou snadno nahradit, i když nejsou levné. 
Elektronika řídí rychlost a sílu tahu motoru, aby napodobila 
zvoníka, který napřed zvon rozhoupá, pak ho držuje  
v kyvu a nakonec dobrzdí, aby se neotloukal. Elektroniku 
instalovala  před patnácti lety německá firma Perner, která mezitím 
ukončila činnost v ČR, funguje už jen v Německu. Koupit od 
nich nové zařízení by bylo velmi drahé, naštěstí se nám podařilo 
sehnat jednoho mladého šikovného elektrikáře, který již takovou 
práci dělal na Klokotech a je schopen elektroniku vytvořit  
a naprogramovat. Celková čáska na pokrytí opravy zvonů bude asi 
46.000,- Kč. 

Mgr. Václav Mikula



Tříkrálová sbírka
Do koledování se letos v lednu zapojilo 34 dětí a 13 
dospělých vedoucích skupinek. V Chýnově, Dolních 
Hořicích, Radeníně, Hartvíkově, Nové Vsi a Kozmicích 
vybraly děti celkem 55.072,- Kč. Z těchto peněz šlo 
19.600,- Kč pro dvě děti na Haiti, 13.696,- Kč na činnost 
Farní charity v Táboře, 2.500,- Kč dětem ze sociálně 
slabších rodin na letní tábor chýnovské farnosti. Zbytek 
peněz jde na činnost Charity ČR u nás i ve světě a také 
na organizaci a propagaci této sbírky. Všem dárcům 
patří velké poděkování! Stejné využití peněz plánujeme 
i v roce 2017. Pokud chcete přispět, můžete poslat DMS 
KOLEDA na číslo 87777.
Informace o našich adoptovaných dětech najdete 
na internetových stránkách Arcidiecézní charity  
v Olomouci, kterou najdete na adopce.jsemvidet.eu 
(přihlášení jménem: juzova a heslem: juzova655).

Václav Mikula

Haiti po hurikánu
Jen pár dní po říjnovém hurikánu odjeli na Haiti 
pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc. Přímo 
v terénu vypracovali projekt „Střechy a školy pro oběti 
hurikánu Matthew“. Pomůžou více než 700 lidem z jihu 
a severozápadu země, kterým zničil hurikán obydlí. 
Zajistí peníze a potřebný stavební materiál a Haiťané se 
chopí oprav a staveb.
Humanitární tým navštěvoval rodiny, které přišly 
při hurikánu a následných záplavách o své domovy. 
Prvních deset přístřeší začali Haiťané opravovat  
v horské vesnici Maniche. Žádosti o pomoc přichází  
z mnoha dalších zdevastovaných míst.
Projekt Charity počítá také s obnovou škol v Roche  
a Bateau na jihu země (oprava budov, nákup lavic  
a dalšího vybavení) a Baie de Henne na severozápadě 
(nákup nových učebnic a potřeb zničených záplavami). 
V těchto školách studuje téměř 600 haitských dětí,  
z toho přes 200 podporuje Charita a čeští dárci v Adopci 
na dálku. Škola v Baie de Henne byla během jediného 
měsíce dvakrát uzavřena kvůli záplavám a sloužila 
jako útočiště pro ty, jejichž domy utopila voda a nánosy 
bahna.
V Baie de Henne žijí i dvě děti podporované v Adopci na 
dálku z darů Tříkrálové sbírky na chýnovsku. Chlapec 
Bendjy a dívka Rosecincia by měli být v pořádku. 

Lída Jůzová

Rosecincia a Bendjy, 
naše adoptované děti



4. - 9. 1. Ekumenické bohoslužby se konaly 
střídavě ve sboru Církve bratrské, Církve 
československé husitské a v našem kostele.
9. a 10. 1. Tříkrálová sbírka: 9 skupinek kolednic 
a koledníků vyšlo do ulic v Chýnově, Kozmicích, 
Nové Vsi, Dolních Hořicích, Hrobech, Terezíně a 
Radeníně. Výsledky naleznete na str. 3.
3. - 5. 3. tradiční postní Duchovní obnova 
s P. Jiřím Můčkou, OMI, z Klokot.
11. 3. každoroční Velikonoční veselice o Květné 
neděli a koncert souboru D.N.A.
24. 3. Zelený čtvrtek: velikonoční dílna pro děti 
na faře, účastnilo se jí kolem 25 dětí a desítka 
dospělých.
24. 4. pouť ke kapli sv. Vojtěcha na Pacové hoře  
u jeskyně.
8. 5. První svaté přijímání čtyř dětí z chýnovské 
farnosti.
14. 5. o svátku svatého Jana Nepomuckého konáme 
každoročně „pouť od Jana k Janu“ z Lejčkova do 
Horních Hořic.
23. 5. každoroční dětská vikariátní pouť, které se 
účastnil pan Mikula s dětmi z farnosti, byla letos  
v Českých Budějovicích. 
22. 5. Slavnost Nejsvětější Trojice; poutní mši 
sloužil P. Günther Ecklbauer, náš bývalý kněz. 
29. 5. slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo. 
Letos jsme mši slavili na pódiu za kostelem, po ní 
následoval krátký průvod se zpěvem a družičkami 
k oltáři před městským úřadem k požehnání pro 
město a jeho obyvatele.
10. 6. jsme se zapojili už popáté do Noci kostelů. 
Pro farníky i návštěvníky jsme připravili prohlídku 
hodinového stroje a varhan a ochutnávku mešních 
vín. 
11. 6. pořádali jsme zájezd do Rakouska. Navštívili 
jsme koncentrační tábor Mauthausen, nový kostel 
ve Steyru, barokní skvost Garsten a poutní místo 
Sonntagberg.  
24. 6. mše pro děti se konala u Civínů v Zárybničné 
Lhotě. 
26. 6. pouť v Hartvíkově o svátku sv. Petra a Pavla 
s P. Mariuszem Piwowarczykem.

Co se dělo ve farnostech 
        v roce 2016

koncert souboru D. N. A. 

první svaté přijímání v Chýnově 

Noc kostelů

pouť v Chýnově



16. 7. pouť na svátek svaté Markéty v Radeníně.
31. 7. pouť ke sv. Anně v Nové Vsi u Chýnova.
14. až 20. 8. týdenní tábor na faře v Borotíně, který 
každoročně organizujeme pro děti nejen z našich 
farností. Letos se pobyt nesl v duchu doby a života 
Karla IV. Tábora se účastnilo 10 dětí.
21. 8. pouť o slavnosti Nanebevzetí Panny 
Marie nebyla v Hrobech, ale v Chýnově kvůli 
opravě silnice. Slavili jsme ji s P. Mariuszem 
Piwowarczykem.
11. 9. jsme se vypravili na pouť ke svaté bráně 
na Klokoty. Dílem pěšky, na kole či autem se nás 
nakonec sešlo 31. 
27. 8. pouť o svátku sv. Bartoloměje v Poříně.
22. a 25. 9. jsme společně v Nové Vsi a v Hartvíkově 
oslavili krásné výročí, 75. narozeniny našeho 
kněze P. Karla.
1. 10. na Celodiecézní pouť v Nových Hradech 
byly zvány nejen děti, ale všichni věřící, konala se 
u příležitosti konce Roku milosrdenství.
říjen - růžencové pobožnosti se konají v Nové Vsi 
a Chýnově.
15. a 16. 10. posvícení - výročí posvěcení kaple  
nebo kostela se tradičně slaví v Poříně a v Nové Vsi  
u Chýnova.
22. 10. v rámci oslav 1035. výročí první písemné 
zmínky o městě Chýnov byl velký zájem 
o prohlídku kostela a zvláště o výstup na věž.
23. 10. Misijní neděle - děti z Misijního klubka
prodávaly svoje výrobky před kostelem, dohromady 
se sbírkou z této neděle putuje na misie 6.235,- Kč.
25. 10. vikariátní setkání kněží a asistentů. Po mši 
v chýnovském kostele byla porada v restauraci.
29. 10. a 1. 11. na všech pěti hřbitovech našich 
farností jsme se modlili za zemřelé.
12. 11. každoroční oslava svátku sv. Martina. 
Začali jsme scénkou o sv. Martinovi, následoval 
světelný průvod s lampiony přes náměstí ke škole. 
Děti se mohly svézt na koni, ochutnat martinské 
rohlíčky a dostaly komiks.
27. 11. slavnostní zahájení adventu u kaple Panny 
Marie v Zárybničné Lhotě.
10. 12. Vánoční dílna pro děti i dospělé na faře, 
které se účastnilo na třicet dětí a desítka dospělých.
15. a 17. 12. každoroční adventní duchovní 
obnova, tentokrát s P. Mariuszem Piwowarczykem  
z Klokot.

pouť v Horních Hořicích

tábor pro děti v Borotíně

pouť na Klokoty

vikariátní konference v Chýnově 



svatého Vojtěcha nebo svatého Jana Nepomuckého.  
A při tomto putování si intenzivněji uvědomujeme, 
že s sebou ve svém srdci přinášíme své prosby  
a těžkosti, jež chceme v cíli cesty složit k nohám našich 
mučedníků a prosit je o mocnou přímluvu. Zároveň 
ale jistě každý přichází také naplněn vděčností za dar 
stvoření, za nádhernou přírodu, za každý strom, květ, 
za spolupoutníky, kteří nás doprovázejí, a nakonec za 
každý krok, který jsme na této cestě schopni udělat.
 Možná, že by bylo dobře, kdyby se „chýnovské“ 
významové rozdíly mezi poutí a putováním postupně 
setřely, aby všechny poutě i putování byly stejnou 
měrou události jak slavnostní a výjimečné, tak i niterné 
a duchovní.                          Mgr. Alena Strašrybková

Z kroniky farosti Hartvíkov
24. září 1946 zemřel v Hartvíkově děkan Karel 
Anděl a je tam také pohřben. Farnost zůstala 
neobsazena a duchovní správa přifařených obcí 
přidělena duchovní správě v Chýnově, ve Zhoři 
a Cetorazi (Antonín Šmíd a Ondřej Rytíř). Až do 
června 1954 byla duchovní správa obstarávána 
z Cetorazi (později z Pošné) a z Chýnova. Od 
června 1954 bydlel v Hartvíkově a obstarával 
duchovní správu chýnovský kaplan Cyril Václav 
Kaňák, který se velice o Hartvíkov zasloužil. 
Musil se však odstěhovat a farnost byla přidělena  
15. 8. 1959 administrátoru z Věžné Františku 
Uhlířovi. Narodil se 30. 8. 1923 ve Velké u Milevska, 
ordinován 27. 6. 1948 v Českých Budějovicích. 
Od 1. 7. 1948 působil v Přešticích u Plzně až do 
30. 11. 1951, kdy byl povolán k PTP. Po návratu 
11. 6. 1954 byl ustanoven administrátorem 
v Pošné a Cetorazi. Od 4. 11. 1958 vyměnil  
s P. Nakládalem pro nemoc Pošnou za Věžnou 
a z Věžné dojížděl do Cetoraze. Po odchodu 
P. Kaňáka z Hartvíkova 15. 8. 1959 dojíždí i do 

Hartvíkova. Dnem 1. července 1964 byl ustanoven 
administrátorem v Katovicích u Strakonic. Poté 
administroval farnost P. František Brož dojížděním 
z Věžné. Byl současně administrátorem v Cetorazi. 
K 1. 5. 1971 byl dekretem biskupského ordinariátu  
v Českých Budějovicích se státním souhlasem 
církevního tajemníka ustanoven excurendo 
administrátorem Cyril Ludvík Petrů, člen řádu 
premonstrátů. Poprvé sloužil mši 9. května. 
Náboženství začal učit v Dolních Hořicích (5 dětí),  
a v Prasetíně (11 dětí).
 Kostel potřebuje nové žlaby a okapy, věžní hodiny 
nejdou - není, kdo by je natahoval. Vlhkost od 
základů je zvláště na severní straně značná, okna 
potřebují zasklít. Na faře bydlí pan Švec - někdejší 
kostelník. V jedné místnosti zůstaly svršky po 
zemřelé paní Uhlířové. Je třeba vyměnit některá 
okna. 
V kapličce nad Lejčkovem směrem k Oblajovicům 
ukradena socha sv. Jana Nepomuckého - zůstala na 
místě jen palma, atribut. Socha pocházela údajně  
z Věžné.                           (zápisy z let 1946 - 1971)

Putovat – putování, pouť
Malé jazykové zamyšlení
 Čeština je řeč nesmírně bohatá a významově 
pestrá. Tak můžeme ze slovesa putovat vytvořit hned 
dvě podstatná jména označující děj. Jednak přidáním 
přípony –ní podstatné jméno slovesné putování 
(podobně jako například tancovat – tancování, sklízet 
– sklízení, zpívat – zpívání), jednak naopak odebráním 
přípony další podstatné jméno pouť (podobně jako 
tancovat – tanec, sklízet – sklizeň, zpívat – zpěv). 
Zatímco v  prvním případě vyjadřuje podstatné 
jméno spíše probíhající proces, v druhém případě jde  
o označení výsledku děje.
 V našem chýnovském prostředí bychom 
mohli možná vystopovat mezi oběma výrazy ještě 
další významový rozdíl. Pouť je prostě pouť – ta 
naše chejnovská většinou koncem května nebo 
začátkem června už takové malé předznamenání 
prázdnin, slavnostní mše svatá, nádherně vyzdobený 
kostel, kadidlo, varhany, zpěv, … ale také 
kolotoče, různé atrakce, zmrzlina, cukrová vata… 
Rádi se o tomto výjimečném víkendu scházíme  
s příbuznými a přáteli, ať už u sváteční tabule 
s řízkem a bramborovým salátem nebo u kávy  
a pouťových koláčků a užíváme si vzájemné 
pospolitosti a radosti.
 Naproti tomu slovo putování se hodí daleko 
více k akcím zdánlivě méně významným, a sice  
k našim výpravám ke kapličkám národních světců, které  
se nacházejí na území našich farností. Tentokrát jde totiž 
opravdu o proces, o děj, zkrátka jde o to, dopravit se, 
doputovat – pokud možno po svých – k významnému 
místu spojenému s památkou těchto světců, konkrétně 



Našim nemocným
Srdečně zdravíme všechny nemocné. Myslíme na ně při bohoslužbách.
Jsou trápení v tomto světě. Křesťané trpí jako ostatní, ale mohou trpět s našim Pánem i s bolestnou matkou. 
Rádi je navštívíme a přineseme jim sv. přijímání, v Chýnově pan Mikula a já, v táborské nemocnici my, 
obláti z Klokot.
Při příležitosti pohřbů jsem někdy slyšel, že ten člověk pravidelně chodil do kostela, dokud mohl. A pak 
musel zůstat doma. Je mi líto, když takoví lidé potom zůstanou bez svátosti. Prosím, volejte nás!

                                                                                                         Pater Karel

Kauza hřbitov v Hartvíkově
 Ohradní zeď kolem hřbitova v Hartvíkově se na východní 
straně naklání a hrozí spadnutím na silnici, která vede podél 
hřbitova. Majetková situace je taková, že farnost Hartvíkov vlastní 
větší část pozemku hřbitova. Provozovatelem hřbitova je obec 
Dolní Hořice, která vlastní menší polovinu pozemku hřbitova.  
Do roku 1956 provozovala hřbitov farnost. To chtěl tehdejší 
komunistický režim změnit, aby omezil činnost církví.  
V souladu s nařízením tehdejšího Ministerstva zdravotnictví byl 
hřbitov předán do správy Národního výboru. Proto 7. prosince 1956 
sepsal kněz Václav Kaňák s předsedou MNV Oblajovice Ant. Mackem 
dohodu, ve které farnost předává Národnímu výboru hřbitov včetně 
márnice, studny a knihy hrobových míst, a „péče a udržování pohřebiště 
přechází dnem 1. ledna 1957 na místní národní výbor v Oblajovicích“. 
 Nyní je potřeba opravit hřbitovní zeď a farnost a Obecní úřad 
mají rozdílný názor. Vedení obce se vyjadřuje, že opravu zdi má udělat 
farnost jako vlastník pozemku. Já, jako správce majetku farnosti, si 
myslím, že to má udělat obec (jako nástupce MNV) v rámci „péče 
a udržování pohřebiště“. Farnost nevybírá poplatky z hrobů, to dělá obec (přestože to není její majetek). 
Nepřijde mi správné, aby obec vybírala poplatky na hřbitově, ale zeď opravovala farnost (z kostelních sbírek). 
Mimochodem, farnost v roce 2007 opravila za 70.000 Kč bránu na hřbitov, která je na pozemku obce. 
 Na posledním jednání jsme se dohodli na kompromisu, že farnost zkusí požádat o dotaci a obec 
finančně přispěje. Jako projev dobré vůle jsem se nabídl, že začnu vyřizovat potřebné dokumenty s památkáři 
a stavebním úřadem. Mezitím se Štěpán Hladík domluvil s Ing. Peškem, který nakreslil dvě varianty opravy, 
za které jsem vděčný. 
 V případě ostatních hřbitovů (i bývalých) našich farností – v Chýnově, Radeníně, Hrobech i Poříně 
– je převzaly do majetku obce, vybírají z nich poplatky a starají se o ně.                            Mgr. Václav Mikula

Z farních financí (k 7. 12. 2015)

Příjmy: v Kč Hartvíkov Hroby Chýnov
sbírky a dary 52.437,- 27.629,- 95.238,-
dotace a granty 0,- 140.000,- 30.000,-
úroky, nájmy, prodeje, ostatní příjmy 2.652,- 13.536,- 51.482,57
Výdaje: v Kč
opravy kostela, fary 3.956,- 161.025,- 61.535,-
elektřina, plyn 1.717,- 4.365,- 28.156,-
květiny, výzdoba 0,- 0,- 1.618,-
ostatní režie 14.342,- 9.222,- 31.871,-
odeslané sbírky a odvody pro diecézi 12.600,- 6.629,- 22.387,-

Číslo účtu farnosti Hroby je 2000324207/2010, Hartvíkov 157749837/0300, 
Chýnov 182551267/0300. 

 Děkujeme moc všem, kteří přispěli na kostel nebo přiložili ruku k dílu!
Dary pro farnost lze odečíst ze základu daně z příjmu. Po předložení potvrzení o daru na 

Finančním úřadu vám bude při ročním zúčtování daně vráceno asi 15 % z darované částky.



Zpravodaj farností Hartvíkov, Hroby, Chýnov. Vydávají římskokatolické farnosti uvedené v hlavičce dvakrát ročně. 
Evidenční číslo MK ČR E 16371. Neprodejné. Náklad 1900 výtisků.

http://farnost.katolik.cz/hartvikov http://farnost.katolik.cz/chynov
http://farnost.katolik.cz/hroby http://www.oblati.cz 

duchovní správce, kněz:
P. Karel Zaiser, OMI
Staroklokotská 43, Tábor-Klokoty 
tel. 381 212 969, 381 232 584 
mobil: 731 402 860 

materiální správce, opravy, matriky:
Mgr. Václav Mikula, jáhen 
Zámecká 6, Chýnov
tel. 381 297 334, mobil 776 016 769
chynov@katolik.cz

Bohoslužby během roku
všední dny: Chýnov čtvrtek v 18:00 (první pátek v měsíci v 14:00 v domově seniorů)

neděle: Chýnov 8:30, Hartvíkov 10:00, Hroby (první neděli v měsíci) 11:30
Vyučování náboženství probíhá na faře každý čtvrtek od 14:30

Klidné a požehnané prožití 
vánočních svátků,

radost, zdraví, štěstí 
a vše dobré v novém roce 2017!

P. Karel, OMI, a V. Mikula

Statistiky obřadů a svátostí
V Chýnově letos bylo 9 křtů, 13 církevních pohřbů a dvě svatby.  

Ve farnosti Hroby byly dva pohřby.  
V Hartvíkově byly tři pohřby. 

Misijní klubko – pozvání pro děti
Misijní klubko je parta správných kamarádů, kteří patří do Papežského misijního 
díla dětí a přes celý svět staví MOST. Jak? Svou Modlitbou, Obětí, Službou, 
Tvořivostí. 
Nadšených mladých misionářů je v naší zemi již přes dva tisíce ve více jak 
150 klubkách, která jsou rozesetá po celé republice. Už od ledna se scházíme 
a zveme všechny děti, které mají chuť si hrát, zpívat, povídat i vyrábět  
a pomáhat přitom dětem na celém světě. Sejdeme se každou poslední neděli  
v měsíci po mši sv. (cca v 9:30) na faře, konec je v 10:30.

Jako každoročně nabízíme stolní - týdenní kalendář

Duchovní toulky po Táborsku

Kalendář obsahuje fotografie kaplí, kostelů, božích 
muk i zvonic z Táborska, katolické kalendárium, 
adresář farností vikariátu Tábor a na každý týden citát 
k zamyšlení. 

Cena kalendáře je 60,- Kč.
K dostání je v kostelích, 

v knihovně v Chýnově a v drogerii u paní Strakaté. 


