
T	Předvánoční zpívání koled bude v kapli sv. Anny v Nové Vsi v sobotu  
16. prosince od 17:00.

T	Na Štědrý den od 14:00 připravujeme program pro děti v kostele, budeme 
zpívat koledy, sestavovat velký betlém, zdobit stromeček atd...

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 10:00. 

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

Drazí bratří a sestry v našich farnostech! 
 Blíží se Vánoce, důležité dny pro naše rodiny. Ve víře vzpomínáme narození Ježíše 
Krista. Bůh se stal jedním z nás, stal se člověkem. Znamená to, že nás má rád. Z toho se 
můžeme radovat.
 Náš jáhen Mgr. Mikula se stal kaplanem v Táborské nemocnici. Přejeme mu Boží 
požehnání pro tento důležitý úkol. A děkujeme mu za 15 let služby jako administrátor 
chýnovské farnosti (v Hrobech 16 a v Hartvíkově 18 let). Jsme rádi, že nám zůstane jako 
horlivý farník a jáhen.
 Vám všem a Vaším radostné svátky a požehnaný Nový rok!

                     Váš Páter Karel 

Vánoční bohoslužby
Chýnov Hartvíkov Hroby

24. 12. 4. neděle adventní,                                                                                                                                        
            Štědrý den

8:30 mše sv 
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
31. 12. neděle, sv. Silvestr 8:30 10:00
1. 1. Matky Boží, Panny Marie 8:30 10:00

Vánoce 2017

Vánoční koncerty v chýnovském kostele
V neděli 17. prosince od 15:00 vystoupí táborský pěvecký spolek Hlahol  

s programem Vyšla hvězda jasná
a ve středu 27. prosince od 17:00 zahraje trio Juráň - Kubát - Hodina  

(varhany, kytara, housle, zpěv). 



Zpravodaj farností Hartvíkov, Hroby, Chýnov. Vydávají římskokatolické farnosti uvedené v hlavičce dvakrát ročně. 
Evidenční číslo MK ČR E 16371. Neprodejné. Náklad 190 výtisků.

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

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

Změna ve správě farnosti
Mgr. Václav Mikula nastoupil v září do táborské 

nemocnice na plný úvazek jako kaplan,
 proto se i materiálním správcem farností stal 

P. Karel Zaiser.

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 2018!

P. Karel, OMI

Statistiky obřadů a svátostí
V Chýnově letos bylo 5 křtů a 10 církevních pohřbů.  

Ve farnosti Hroby byl jeden křest a 7 pohřbů.  
V Hartvíkově byly dva křty a tři pohřby. 

Opravy ve farnostech
Chýnov: v kostele bylo na začátku roku zprovozněno zvonění zvonů, které vyhořelo v loňském roce při 
zásahu věže bleskem. Na opravu přispělo Město Chýnov ze svého rozpočtu částkou 30.000,- Kč. Poškozený 
zesilovač kostelního rozhlasu byl opraven v prosinci. Všem dárcům srdečně děkujeme!
Ve farnostech Hartvíkov a Hroby byly uprováděny pouze drobné udržovací práce: jako třeby výměna 
popadaných tašek po vichřici v listopadu. Děkujeme firmám Petrastav Radenín a Jordák Nová Ves.
Na ministerstvo zemědělství byla v únoru podána žádost o dotaci na opravu hřbitovní zdi v Hartvíkově, 
dosud nám nepřišla odpověď.
Podle pokynu otce biskupa bylo nutné založit účty pro všechny farnosti u České spořitelny. Nová čísla účtů:
farnost Chýnov 4757602319/0800, Hartvíkov 4757591349/0800, Hroby 4757497379/0800
Dosavadní účty jsou zrušeny.                                                                                                   Václav Mikula

Tříkrálová sbírka 
Začátkem ledna se zapojilo do tradiční sbírky v našem okolí 10 skupinek koledníků, 
které se skládaly z 31 dětí a 11 dospělých. Těmto ochotným spolupracovníkům patří 
velká pochvala. V Chýnově, Dolních Hořicích, Radeníně, Hartvíkově, Nové Vsi  
a Kozmicích vybraly děti celkem 48.782,-. Všichni, kteří přispěli, si zaslouží velký dík.  
Z těchto peněz podporujeme dvě děti na Haiti (devítiletý Bendjy z chudé rodiny  
a stejně stará Rosecincia, které zemřela maminka) a Charitu v Táboře. 
Informace o našich adoptovaných dětech najdete na internetových stránkách Arcidiecézní charity  
v Olomouci, na webu adopce.jsemvidet.eu (přihlásit se můžete jménem: juzova a heslem: juzova655).

Václav Mikula


