
Velikonoce 2019 

 

Drazí bratři a sestry v našich farnostech Chýnov, Hartvíkov a Hroby, 

Velikonoce jsou vrcholem církevního nebo liturgického roku. Vzpomínáme našeho vykoupení. Předtím je 

doba připravování, postní doba. Potom následuje zase dlouhá velikonoční doba ( sedm neděl) až do 

seslání Ducha Svatého (Letnice). Informujeme nyní, jak toto všechno chceme oslavit v našich farnostech. 

Možná že tento rok vyjde ještě jeden zpravodaj začátkem léta.  

Přejeme Vám všem radostné požehnané Velikonoce! 

Váš P. Karel a spolupracovníci 

VÝROČÍ P. JOSEFA KOMÍNKA 

Tento rok uplyne 100 let od narození a zároveň 30 let od úmrtí P. Josefa Komínka, který vedl chýnovskou 

farnost od roku 1962 plných 27 let a kterého máme mnozí v živé paměti. Ve výroční den jeho narození, 

tedy v neděli 3. března, bude za něj v Chýnově sloužena mše svatá.   

 

POSTNÍ DOBA 

Postní dobu, čtyřicetidenní přípravu na Velikonoce, zahájíme letos Popeleční středou 6. března.  Mše 

svatá s udílením popelce bude tento den v 18 hodin. Ve čtvrtek 7. března mše svatá nebude. 

V následujících týdnech budou vždy ve čtvrtek před mší svatou od 17:15 hodin probíhat v Chýnově 

v kostele pobožnosti křížové cesty. Vedení křížových cest převezmou postupně farníci z jednotlivých 

obcí:    14. březen Chýnov 

             21. březen Hroby 

             28. březen Nová Ves 

              4. dubna Kloužovice 

             11. dubna děti 

 

Jako každý rok, tak i letos se před Velikonocemi uskuteční duchovní obnova. Tentokrát to bude ve 

čtvrtek 11. dubna a v sobotu 13. dubna. Duchovní obnovu povede P. Karel Mec , ve čtvrtek bude od 18 

hodin mše svatá s promluvou a v sobotu od 9 hodin příležitost ke svaté zpovědi a od 10 hodin mše svatá. 

 



Na Zelený čtvrtek dopoledne, kdy děti mají prázdniny, uspořádáme velikonoční dílnu, kde si děti budou 

moct uplést pomlázky, namalovat vajíčka a vytvořit různé jarní dekorace. Dílna se uskuteční v městské 

knihovně od 9 do 12 hodin. 

 

 

BOHOSLUŽBY VE VELIKONOČNÍM TÝDNU 

 Chýnov Hartvíkov Hroby/Radenín 

Zelený čtvrtek  
18. dubna 2019 

18:00 hodin mše svatá   

Velký pátek  
19. dubna 2019 
 

15:00 hodin  
křížová cesta na Močítkách 
18:00 hodin velkopáteční 
obřady 

 
15:00 hodin 
velkopáteční obřady - 
Hroby 

Bílá sobota  
20. dubna 2019 
 

21:00 hodin 
vigilie Zmrtvýchvstání Páně 

19:00 hodin  
vigilie Zmrtvýchvstání 
Páně 

 

Slavnost Zmrtvýchvstání 
Páně  
neděle 21. dubna 2019 

8:30 hodin mše svatá 
 

10:00 hodin mše svatá 
Hroby  
11:30 hodin mše svatá 

Velikonoční pondělí  
22. dubna 2019 

8:30 hodin mše svatá 
 

 
Radenín  
10:00 hodin mše svatá 

 

 

Pouť ke kapličce svatého Vojtěcha 

 

Ani letos nevynecháme na svátek svatého Vojtěcha pobožnost u kapličky na 

Pacové hoře. Na pouť se vypravíme v neděli 28. dubna. Pěší poutníci vyrazí 

v 15 hodin od posledních domů Na Skalici a předpokládáme, že v 16 hodin se 

sejdeme u kapličky, kde se společně pomodlíme. 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2019 

Děkujeme všem ochotným koledníkům i štědrým dárcům, díky nimž se 

v našich farnostech na účel Tříkrálové sbírky 2019 vybralo 68 711,- Kč. 

Obzvlášť potěšitelné je, že se podařilo rozšířit oblast sbírky a že se 

tentokrát do koledování zapojil i Turovec. 

 


