Velikonoce 2018
Drazí bratři a sestry v našich farnostech Chýnov, Hartvíkov a Hroby!
Blíží se Velikonoce, slavnost našeho vykoupení, a to je vrcholem církevního nebo liturgického
roku.
Rodiny sice víc slaví vánoce, narození našeho Pána, ale Vánoce a Velikonoce patří k sobě
navzájem: Boží syn se stal člověkem (Vánoce), aby nás zachránil (Velikonoce). Všechno se
konalo pro nás.
Jako farnost oslavíme velikonoční tajemství od Zeleného čtvrtka do velikonoční noci, a pak ještě
velikonoční týden a potom ještě velikonoční dobu až do letnic, do seslání Ducha Svatého.
Přeji nám všem pěkné jaro (i léto!), ale především radostné požehnané Velikonoce s našim
Spasitelem!
Váš Páter Karel

Velikonoční bohoslužby
Hroby, Radenín
Chýnov
Zelený čtvrtek 29.3.
Velký pátek 30.3.

18:00
křížová cesta 15:00
obřady 18:00

Veliká noc 31.3. (sobota)

Hartvíkov

Hroby 16:00

21:00

19:00

Neděle - Hod Boží 1.4.

8:30

Hroby 11:30

pondělí velikonoční 2.4.

8:30

Radenín 10:00

10:00

Pozvánky:
Svatý Vojtěch
Kolem svátku sv. Vojtěcha děláme poutní procházku ke kapli na Pacové hoře. Letos půjdeme
nejbližší neděli 22. dubna. Vyjdeme v 15:00 od posledních domů ulice Na Skalici, modlitba u
kaple nad jeskyní bude v 16:00.
Noc kostelů
Po loňském pěkném průběhu bychom se chtěli i letos přidat k evropské akci „Noc kostelů“,
která se koná v pátek 25. května večer (o víkendu, kdy bude také pouť). Začátek bude v 19 h,
můžete se těšit na dějiny kostela, výstup na věž, ochutnávku mešního vína ...
Poutní zájezd do Rakouska plánujeme na sobotu 16. června.

Opravy:
Hroby
Chystá se 1. etapa restaurování bočního oltáře sv. Václava, podařilo se získat dotaci
Ministerstva kultury.
Hartvíkov
Chystá se oprava hřbitovní zdi, která hrozí zřícením. Podařilo se získat dotaci Ministerstva
zemědělství, která pokryje větší část nákladů, dále přispěje obec Dolní Hořice.
Tříkrálová sbírka
Začátkem ledna chodilo v Chýnově a okolí 12 skupinek koledníků, kteří celkem vybrali 60 989,Kč. Z toho podporujeme dvě desetileté děti na Haiti ve městě Baie-de-Henne v rámci Adopce na
dálku (platíme jim školu). Další část peněz je pro táborskou Charitu (středisko Auritus) a pomoc
Charity u nás i v zahraničí. Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří přispěli při Tříkrálové sbírce.
Poutě v našich farnostech:
Pouť ke kapli sv. Vojtěcha na Pacové hoře v neděli 22. dubna Vyjdeme v 15:00 od posledních
domů ulice Na Skalici, modlitba u kaple nad jeskyní bude v 16:00.
Pouť od Jana k Janu od kaple nad Lejčkovem do Horních Hořic v sobotu 19. května, v 16:00
začneme u kaple mezi Lejčkovem a Oblajovicemi, v 17:00 bude mše v Horních Hořicích.
Noc kostelů v pátek 25. května večer . Začátek bude v 19:00
Pouť o slavnosti Nejsvětější Trojice v Chýnově v neděli 27. května, pozvání přijal P. Martin
Sedloň OMI
Pouť o svátku sv. Petra a Pavla v Hartvíkově v neděli 1. července, mše v 10 h. Pozvání přijal
P. Tomáš Vyhnálek OMI
Poutní mše o svátku sv. Markéty v Radeníně v sobotu 14. července večer.
Pouť o svátku sv. Anny v Nové Vsi v neděli 29. července.
Pouť o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v Hrobech v neděli 19. srpna.
Poutní mše o svátku sv. Bartoloměje v Poříně bude v sobotu 25. srpna večer.
Pouť u kaple v Zárybničné Lhotě bude v neděli 26. srpna odpoledne.
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
Správce farností:
P. Karel Zaiser, OMI
Tábor-Klokoty, Staroklokotská 43
Tel: 731 402 860
http://farnost.katolik.cz/hartvikov
http://farnost.katolik.cz/hroby

jáhen:
Mgr. Václav Mikula
mobil 776 016 769

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