
18:00 hod.
 

Bílá sobota 16. 4. 2022

 

Květná neděle 10. 4. 2022
mše sv. s žehnáním ratolestí  8:30 hod.

 
10:00 hod

Zelený čtvrtek 14. 4. 2022

ZPRAVODAJ FARNOSTI 
HARTVÍKOV 
HROBY 
CHÝNOV

Velikonoce 2022

PŘEHLED VELIKONOČNÍCH  BOHOSLUŽEB
CHÝNOV HARTVÍKOV HROBY

Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně  17. 4. 2022
Pondělí velikonoční 
18. 4. 2022

VELIKONOČNÍ POSELSTVÍ
Vybráno z knihy Marka Orko Váchy Radost z Boha

Víra je pozvání obyčejných lidí k neobyčejným věcem.
V katolické církvi nejsme spolek lidí, shromážděných za účelem oprav církevních památek, nejsme spolek lidí, který
chce ve společnosti prosadit svůj názor na rozvody heterosexuálů a sňatky homosexuálů… Jsme spolek lidí
zraněných Bohem, … jsme lidé, kteří především hledají Boží království, kteří poznali trýzeň žízně a dotkli se studny…
Nikoliv příručka dovoleného a zakázaného, ale radost z odpuštění hříchů. … Protože o nic menšího se nejedná, než o
proměnu sebe a následně o proměnu světa.

křížová cesta 13:30 hod.
velkopáteční obřady 15:00 hod.

21:00 hod.

 8:30 hod.

8:30 hod.
 

 10:00 hod.
Radenín

Velký pátek 15. 4. 2022

19:00 hod.

10:00 hod. 11:30 hod.

Vážení přátelé!
Známý francouzský básník Paul Claudel napsal: „Od prvních Velikonoc už smrt nezabijí.“
To neznamená, že by už neviděl, jak lidé umírají. Bylo to ale jeho vyjádření toho, čím byl
obdarován, když jako dospělý přijal dar víry a stal se křesťanem. Pohled na smrt se mu
změnil. Ano jedna z věcí, do které nás zve tajemství Velikonoc je mít účast na novém
pohledu na smrt. Objevit cestu jak za smrtí najít život. Přeji nám všem, abychom se
nechali o letošních Velikonocích proniknout právě tímto novým pohledem a ve světle
Ježíšových slov: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít“( Jan
11,25) nahmatali naději, která je nám všem nabídnuta. 
Přeji krásné a hluboké Velikonoce.

 P. Martin OMI

Mše svaté v Hartvíkově se nyní konají každou druhou neděli v měsíci. 
Nejbližší termíny jsou tedy: 13. 3., 10. 4., 17. 4., 8. 5., 12. 6. a poutní mše svatá 26. 6. 2022.



POSTNÍ DOBA
Popeleční středa
Popeleční středa připadá letos na 2.
března - mše svatá bude v Chýnově v
18 hodin, následující den, ve čtvrtek 3.
3. ale mše svatá nebude.
Na Popeleční středu se po čtení
evangelia žehná popel a přítomným
se jím dělá na čele znamení kříže.
Popel symbolizuje obrácení. Má nám
připomínat, že jsme prach a v prach
se obrátíme, jak zní stará formule při
udělování popelce. 
Popele se dříve užívalo i jako čisticího
prostředku. Toto znamení nás tedy
vybízí, abychom vstoupili do postní
doby vědomě a prožívali ji jako čas
vnitřního očišťování. Máme zapotřebí
důkladně pročistit všechno, co se za
celý rok proplížilo do našeho srdce a
poskvrnilo je.
 

Duchovní obnova
Duchovní obnova proběhne 
 podobně jako před Vánoci, tentokrát
s P. Karlem Zaiserem.  Ve čtvrtek 7.
dubna se uskuteční v 18 hodin mše
svatá  s promluvou a v sobotu 9.
dubna bude od 9 hodin příležitost ke
svátosti smíření a od 10 hodin mše
svatá.
Křížová cesta
Vedle odříkání (půstu) a almužny
(příspěvku na dobrou věc) je
modlitba třetím hlavním projevem
postní doby. Využijme možnosti
rozjímat nad utrpením našeho Pána
v pobožnosti křížové cesty, a to
každý čtvrtek v 17:30 hodin před mší
svatou v kostele v Chýnově.
Jednotlivé křížové cesty by měli
farníci připravit podle následujícího
rozpisu:

10. 3. 2022 Chýnov
17. 3. 20202 Hroby
24. 3. 2022 Nová Ves
31. 3. 2022 Kloužovice
7. 4. 2022 dětská
Na Velký pátek 15. dubna se chceme
křížovou cestu pomodlit v přírodě a
vnímat tak Boží přítomnost a
Kristovu lásku nejen v kostele, ale i v
chrámu přírody. Pokud bude příznivé
počasí, sejdeme se ve 13:30 hodin v
ulici K Močítkům a vydáme se na
malý okruh podél potoka k viaduktu
a zpět do města. Velkopáteční
obřady budou potom následovat v 15
hodin v kostele.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Letos jsme v Tříkrálové sbírce
vybrali v naší velké farnosti
úctyhodných 92 257,- Kč. Všem
štědrým dárcům upřímné Pán Bůh
zaplať!

Výnos sbírky je rozdělen podle
předem daného klíče: 65 %
vybraných prostředků se vrací
charitám, které je vykoledovaly, 15 %
je určeno na velké diecézní projekty,
10 % putuje do krizového fondu,
odkud jsou uvolněny při
mimořádných událostech a na
pomoc v zahraničí, 5 % využije na své
projekty Charita Česká republika, 5 %
tvoří zákonné režie sbírky.

 

Charita Tábor, pro kterou jsme
koledovali i my, použije vybrané
peníze kromě jiného například na
projekt „Táborská stravenka“, který
dává lidem bez domova šanci
zapojit se do úklidu města a za
hodinu své práce získat stravenku v
hodnotě 60,- Kč. Pomáhá tak těmto
lidem obnovovat pracovní návyky a
nabízí jim možnost být prospěšnými
pro společnost. 
Táborská charita provozuje také
centrum adiktologických služeb
Auritus, nouzovou noclehárnu pro
muže, občanskou poradnu, terénní
program a dobrovolnické centrum.
Více informací naleznete na
internetových stránkách táborské
charity https://tabor.charita.cz/ 
 

EKONOMICKÁ ČINNOST
Ekonomická rada předložila výsledky hospodaření farnosti Chýnov za rok 2021 (k nahlédnutí u paní Petry Stejskalové).
Proběhla inventarizace - v Chýnově fyzicky, bez připomínek. Hartvíkov a Hroby pouze předání z minulého roku. 
V minulém roce bylo vyměněno 5 oken ve farní budově v přízemí a bylo opraveno sociální zařízení (voda, odpady).
V roce 2022 by měla být vypracována studie na rekonstrukci celého prvního patra fary a obnovena spolupráce s
biskupstvím na tomto projektu.
Velkou zátěží je údržba kostela v Radeníně.
Byla podána žádost na dotaci z Jihočeského kraje na uskutečnění cyklu koncertů vážné hudby v srpnu a září (podobně
jako v roce 2021)

https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/

