ZPRAVODAJ FARNOSTI
HARTVÍKOV
HROBY
CHÝNOV

Vánoce 2021

Drazí farníci, drazí obyvatelé celého farního obvodu!
Od 1. prosince 2021 jsem se stal novým duchovním správcem farnosti Chýnov, do které
dnes administrativně spadá mnohem větší území než je jen okolí Chýnova. A tak jsem
použil do oslovení pojem "farní obvod" a ne farnost, jak by bylo formálně správnější, ale
trochu zavádivé. Není to tady pro mne neznámý kraj. Po misijním působení v
západních Čechách jsem se před třemi lety vrátil do naší klokotské komunity oblátů,
kde jsem vlastně začínal. Moje působení, které zahrnuje téměř celou republiku,
několikrát "zasáhlo" i Chýnovsko. Na oplátku zde bude také nadále přítomno i
působení otce Karla Zaisera, než se najde nějaké stabilnější řešení. Ale věřím, že máme
před sebou pěkné měsíce vzájemné spolupráce s Vámi se všemi. Přeji Vám i jménem
otce Karla požehnané a hluboké svátky a těšíme se na viděnou.
P. Martin Sedloň, OMI

PŘEHLED VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB
CHÝNOV

HARTVÍKOV

HROBY

půlnoční 22:00 hod. mše sv. 16:00 hod.
P. Karel
P. Karel
8:30 hod. mše sv. 10:00 hod. mše sv. 11:30 hod.
Boží Hod vánoční 25. 12. 2021 mšeP.sv.Martin
P. Karel
P. Martin
mše sv. 10:00 hod.
8:30 hod.
Svátek sv. Štěpána 26. 12. 2021 mšeP.sv.Martin
P. Martin - Radenín
mše sv. 15:00 hod.
Sv. Silvestra 31. 12. 2021
P. Martin
Slavnost Matky Boží
mše sv. 8:30 hod.
Panny Marie 1.1. 2022
P. Martin
mše sv. 8:30 hod. mše sv. 10:00 hod.
Neděle 2.1. 2022
P. Martin
P. Martin
Štědrý den 24. 12. 2021

ŠTĚDRÝ DEN PRO DĚTI
Štědrodenní odpoledne věnujeme dětem. Od 14:00 do 15:30 hod. pro ně bude připravený program se zpíváním
koled a betlémským příběhem. Samozřejmě budeme dodržovat všechna protiepidemická opatření, pokud to bude
možné, proběhne program v kostele, pokud ne, sejdeme se společně před kostelem.
Všichni si budou moci do svých domovů odnést nejen radost a světlo ve svých srdcích, ale také záři plamínku,
dovezeného skauty z dalekého Betléma.

ADVENT
Roráty
Ranní adventní mše svatá v našem
kostele osvětleném pouze plamínky
svíček se letos uskuteční v sobotu 11.
prosince od 7 hodin. Vzhledem k
nepříznivé epidemické situaci nebude
možná následná společná snídaně na
faře.
Bohužel budeme muset zrušit i
plánovanou vánoční dílnu pro děti.

Duchovní obnova
Duchovní obnovu s P. Martinem
Sedloněm budeme mít šanci prožít
ve čtvrtek 16. prosince – v 18 hodin
mše svatá s promluvou – a v sobotu
18. prosince – od 9 hodin příležitost
ke svátosti smíření a od 10 hodin
mše svatá.

Zpívání koled
Náš chrámový sbor zve všechny ke
společnému zpívání koled do
Dobronic v sobotu 11. prosince od 17
hodin a do Nové Vsi na sobotu 18.
prosince také od 17 hodin.
Předvánoční úklid a výzdoba
kostela
Sejdeme se ve středu 22. prosince ve
14 hodin.

VÁNOCE
O Štědrém večeru před půlnoční Ve čtvrtek 30. prosince od 17 hodin se
bude chrámový sbor zpívat koledy.
v kostele uskuteční sváteční
vánoční varhanní koncert. Matěj
Oba sváteční dny, na Boží Hod a na Bok na varhany a Karel Mužátko na
svátek sv. Štěpána budou pro trubku přednesou autorská díla a
veřejnost přístupné od 14 do 16 hodin vlastní úpravy koled a dalších
jesličky.
klasických skladeb.

JUBILEUM P. KARLA ZAISERA
Otče Karle, Tvůj život je docela
napínavý a čtenáře našeho
zpravodaje budou Tvoje osudy jistě
zajímat. Začněme od počátku,
narodil ses v nelehké době,
uprostřed války …
Válka moje dětství určitě ovlivnila.
Když padl v roce 1943 můj otec,
maminka se vrátila se mnou k svým
rodičům do Berndorfu (jižně od
Vídně), kde jsem většinou vyrostl. Jen
ke konci války jsme utekli a nakonec
jsme zůstali tři roky v Tyrolsku v údolí
Zillertal ve velké chudobě. Začal jsem
tam chodit do školy a moje první
učitelka byla velmi hodná řeholnice.
Jaká byla Tvoje cesta ke kněžství?
Už ve druhé třídě jsem na otázku, čím
bych chtěl být, napsal, že učitelem a
potom farářem. Toto přání se mé
rodině nelíbilo a brzy mě opustilo.
Teprve kolem maturity jsem o
kněžství začal uvažovat vážněji, ale
studovat jsem odešel do Vídně
historii a němčinu. Ve druhém
semestru jsem se stal členem Mariiny
legie a tam se víra stala středem
mého života (modlitba, každodenní
mše, ministrování, setkání s jedním
oblátem).

Docela logicky. V osmdesátých letech
jsem působil v Gmündu, tedy
bezprostředně na hranicích s
Československem. A v té době bylo
pro nás i Česko docela exotickou
zemí. A po sametové revoluci náš
provinciál usoudil, že by bylo dobré,
aby se obláti vrátili do Čech, kde mezi
válkami působili. Tehdy mohl uvolnit
tři spolubratry, P. Čížkovského, který
v té době žil v Africe a bylo mu už 70
let, P. Günthera, který byl ještě
jáhnem, a jednoho Poláka. Mně se to
zdálo takové docela nejisté, a proto
jsem nabídl našemu provinciálovi, že
bych se mohl učit česky "do rezervy".
On si to kvůli mému věku nedovedl
představit (to mi ale řekl roky
potom), ale přesto mi dal odvahu
přihlásit se do kurzu (jako koníček). A
když se mě později v roce 1993
Nepředstavoval sis, že jako člen zeptal, co bych rád dělal, a já jsem
misijního řádu budeš působit mu odpověděl, že bych rád odešel do
někde v Africe nebo na Dálném Československa, souhlasil.
východě?
Ne, za gymnaziálních studií mně sice A jak ses tedy naučil česky?
misie za mořem velmi imponovala, S prvními českými slovy jsem se
ale pak v legii jsem myslel víc na setkal vlastně už v dětství. V
pastoraci v Rakousku.
Rakousku žije spoustu lidí s českými
kořeny, a proto jsou poměrně častá
Místo exotické ciziny, ses nakonec česká příjmení a mě vždy zajímalo, co
dostal do Česka. Jak k tomu došlo? znamenají. Ve škole jsem se učil

angličtinu, později latinu, takže
například ve Francii jsem se docela
dobře mohl orientovat a rozuměl
jsem třeba různým nápisům. Tak
tomu v Čechách vůbec nebylo, tady
jsem se cítil úplně ztracený, ale byl
jsem zvědavý a byl jsem rád, když mi
v roce 1990 jeden známý
zprostředkoval týdenní pobyt ve
Čkyni, a tam se dostavily první
úspěchy s češtinou – dokázal jsem
říct „prosím“ a nevyslovitelné slovo
„děkuji“ a také jsem si opsal základní
modlitby a snažil jsem se je naučit.
No a když se rozhodlo, že se moje
působiště přesune do Čech, začal
jsem intenzivně studovat – jeden
semestr v Praze a poté na
arcibiskupském semináři v Olomouci.
To mi ovšem bylo už přes 50 let.
Během svého kněžského působení
jsi prošel několika různými
farnostmi v Rakousku a v Čechách,
které z těch míst jsi měl nejraději?
Na tuhle otázku pro mě není lehké
odpovědět. Všude se mi moc líbilo,
všude jsem našel přátele, i když byly
také potíže. V Rakousku mi nejvíc k
srdci přirostlo poutní místo Maria
Taferl v Dolním Rakousku.
Mohl bys srovnat situaci a stav
církve v Rakousku a v Čechách?

V obou zemích prožila katolická
církev těžké období za 2. světové
války, v Čechách ovšem následovalo
čtyřicetileté období komunistického
útlaku, kdy byla přetržena kontinuita
normálního vývoje. Posledních třicet
let prožíváme opět v podobných
podmínkách, a to v takových, kdy
život církve ohrožuje především
konzumní způsob života a blahobyt,
a já mám pocit, že pro předávání víry
mnohdy nestačí jenom tradiční
katolická rodina, ale že lidé potřebují
osobní obrácení, určitý intenzivní
zážitek, například v nějakém
společenství.

na tomto životním období nějaké
přednosti, nějaké výhody oproti
mladšímu věku?

Především jsem vděčný za to, že
jsem zdravý, což pro mne nebylo
vždy samozřejmé, jako chlapec jsem
býval dost často nemocný. A také mi
pomáhají mé zkušenosti. Sice teď
více zapomínám a často něco
hledám, ale zato vím, kde mám
hledat :)
Děkuji za rozhovor a děkuji
jménem všech farníků především
za 14 let Tvé duchovní služby v
Chýnově, Hartvíkově a Hrobech.
Přejeme Ti hojnost Božího
V letošním roce jsi oslavil požehnání, pevné zdraví, klid a
osmdesáté narozeniny, Nalézáš radost ze života.

Děkuji za všechnu pomoc, spolupráci, laskavost a za přátelství, co jsem našel na Chýnovsku, v naší velké
farnosti včetně Hrobů a Hartvíkova. Váš starý Páter Karel

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
66008822/0800,
on-line
na
www.trikralovasbirka.cz
nebo
sledováním Tříkrálového koncertu
9. ledna 2022 od 18 hodin na ČT1.
Pokud by se chtěl kdokoli zapojit do
koledování
nebo
organizace
Spolu s táborskou Charitou všechno připravujeme tak, aby mohla sbírka Tříkrálové sbírky a osobně se tak
proběhnout, jako tomu bylo dříve v minulosti, tedy i s koledníky. Koledování účastnit této tradiční a největší
bude v naší farnosti probíhat v sobotu 8. ledna 2022. Kdyby to nebylo možné, sbírkové akce, bude více než vítán.
budou na různých místech k dispozici stejně jako loni statické pokladničky.
Pro informace se ozvěte paní M.
Burdové tel. 606358244.
Přispět ale bude možno více způsoby: bezhotovostním darem na účet
Po Vánocích budeme mít opět
možnost zapojit se do Tříkrálové
sbírky, podpořit charitní dílo a
začít tak nový rok dobrým
skutkem.

STATISTIKY OBŘADŮ A SVÁTOSTÍ
V Chýnovské farnosti (Chýnov, Hroby, Hartvíkov) se letos uskutečnilo 11 křtů, 2 svatby
a 7 církevních pohřbů.

FOTOOHLÉDNUTÍ ZA HUDEBNÍM FESTIVALEM

Olga Černá a Vladimír Roubal na Přednáška Karla Vošty na chýnovském hřbitově
zahajovacím koncertu

Cello ansámbl sv. Cecilie v Bílkově ateliéru

Pěvecký sbor Novocantus u hrobu
Františka Bílka

A ty, dítě, budeš nazváno prorokem Nejvyššího,
neboť půjdeš před Pánem připravit jeho cesty,
dát jeho lidu poznat spasení
v odpuštění jejich hříchů
pro niterné milosrdenství našeho Boha,
v němž nás navštíví jako Svítání shůry,
aby se ukázal bydlícím v temnotě a stínu smrti
a přivedl naše nohy na cestu pokoje.
Zpravodaj farnosti Hartvíkov, Hroby, Chýnov. Vydává římskokatolická farnost Chýnov dvakrát ročně.
Evidenční číslo MK ČR E 16371. Neprodejné. Náklad 600 výtisků.

