
Svatý týden a velikonoční kalendář v roce 2018 Svitavy, Vendolí, Sklené a Hradec n.S. 
Velikonoce nejsou pohádka, ale svědectví o vítězství Života. 

 
KAPLE DOMOVA NA ROZCESTÍ BUDE OD VELIKONOC UZAVŘENÁ, BOHOSLUŽBY BUDOU BÝVAT VE FARNÍM KOSTELE 

                  
Sobota 23.3.  
Šumperk farní 
kostel 

Meziděkanátní setkání mládeže (od 13 let) v Šumperku od 8.00 do 15.30;   info  a 
přihlašování ne webu: www.bit.ly/dekanatko   info: P. Petr Krajčovič, P. Václav Dolák  
předprogram v pátek Večer chval; možnost přespání ve spacáku; odjezd info Vojta Matoušek 

Sobota 24.3. Svátost smíření:   kostel  sv. Josef v sobotu 24.3. od 17.30 
                               zpovídá  P. Karel Macků, P. Pavel Michut  a místní kněží 

Den/místo Farní 
kostel 

 Kostel 
sv. Josef 

USP 
Domov 

Vendolí Sklené Hradec poznámka 

Květná neděle  
25.3. 
K. Horka 11.00 

začátek na 
náměstí 
9.30 
 

7.30 16.30 10.00 11.00 8.00 Odevzdávají se krabičky 
s postní almužnou 
15.00  křížová cesta ve 
farním kostele 

Zelený čtvrtek  
29.3. 

18.00 - - 16.30 - 17.00 
adorace  

Umývání nohou /Svitavy /  
21.00  večerní bdění 

Velký pátek   
30.3. 

18.00 - - 16.30 - 17.00 sbírka na Svatou zemi  
Půst od masa (od 14 let) a újmy 
(18-59let) 

30.3.  Velký pátek -   farní kostel Svitavy  8.00 chvály, 9.00 růženec, 12.00 křížová cesta, 
                                  15.00 korunka k Božímu milosrdenství, 18.00 velkopáteční obřady, večerní  bdění, 
 Svitavy  příležitost ke zpovědi od 8.15 – 9.00 a po večerních obřadech 
Bílá sobota 31.3.     B.k. 8.00 ranní chvály,   Sy- 8.30 nácvik ministrantů, 10.00 agapé ministrantů  
Sy příležitost ke zpovědi  od 8.30 – 9.30;  také první zpověď prvopřijímajících; 

celodenní bdění u Božího 
hrobu 

Veliká noc  
31.3. 
sobota 

19.30 
po mši 
agapé 
stodola 

- - Od15.00  bdění 
17.30 

- 19.30 
po mši 
agapé na 
faře 

 Agapé = pohoštění 
možnost nosit občerstvení  
do stodoly  
od 15.00 – 16.00 fara 
Svitavy  

Ne velikonoční  
1.4. žehnání pokrmů 

9.30 7.30 16.30 10.00 11.00 8.00 15.00 požehnání Sy  
Sbírka na kněžský seminář 

Po velikonoční  
2.4. 

9.30 7.30 16.30 10.00  11.00 8.00 Mše jako v neděli 

Út velikonoční   
3.4. 

18.00  -     

St  velikonoční  
4.4. 

18.00  -   17.00  

Čt velikonoční  
5.4. 

9.00  -     

Pá velikonoční  
6. 4. 

18.00  - 9.00   17.00 15.00 adorace; šestý 
den novény k primici 

So velikonoční  
7. 4.  

9.30 
pomazání 
nemocných 

18.00 
pomazání 
nemocných 

-    První sobota 
zasvěcení Panně 
Marii Fatimské 

8. 4. Neděle    
Božího 
milosrdenství  

9.30 
 
16.30  

7.30 - 
 

10.00 
pomazání 
nemocných 

11.00 
pomazání 
nemocných 

8.00 
pomazání 
nemocných 

 
9.30 mše zaměřená pro 
rodiny s dětmi 

Dá-li Pán, tak v sobotu 30. června bude náš farník Ondřej Poštulka vysvěcen na kněze. 
 Na sobotu 7. července plánujeme primiční slavnost v 10.30. 
    Prosíme o modlitbu za požehnání pro Ondřeje a dle možností i o vaši pomoc s realizací vlastní slavnosti. 
Pomoci můžete vaším zapojením – využijeme mladé i staré, muže i ženy, kluky i holky... Ženy se mohou 
podílet úklidem a přípravou kostela, napečením cukroví nebo pomocí s pečením primičních koláčků. Muži 
mohou pomoci s přípravou farního areálu, úklidem po primici, pořadatelskou službou, zvoněním na zvony 
apod. Mládež se může zapojit do práce obsluhy, do přípravy programu, do stavění, do úklidu a tak dále. 
Děvčata mohou primici ozdobit jako družičky, chlapci mohou ministrovat. Zpěváci jsou vítáni do sboru... 
Kdo jste ochotní pomoci, prosíme, ozvěte se Zdeňkovi Pešinovi, který byl pověřen organizací 
primice a koordinací souvisejících činností. Telefon je 737 587 686. Kdo byste byl ochoten primici 
podpořit například finančním darem, nad rámec vašich běžných sbírek, můžete přispět do pokladničky u 
bočního oltáře Srdce Ježíšova ve farním kostele Svitavy nebo dar předat knězi, který vám může vystavit 
potvrzení o daru (pro daňové účely). Rodina Poštulkova nám v Ondřejovi dává největší dar, teď je řada na 
nás ostatních… :)               Primičním darem za všechny naše farnosti pro primicianta je ornát a kalich. 
 



sobota 14.4.                    farní kostel Svitavy Velikonoční koncert ekumenických přátel 
pondělí 30. dubna          stavění máje na farním dvoře a opékání buřtů 
úterý 1. května               děkanátní  pouť v Rychnově v 11.00 v lese kaple Panny Marie u studánky;                                             
                               farní kostel Sy 18.00 samostatná májová pobožnost; zveme ministranty a družičky 
sobota 5. května        pouť ke svatému Janu Sarkandrovi katedrála Olomouc 
neděle 27. května      pouť Dolní Hradec  a Javorník  v 11.00  
neděle 3. června      1. svaté přijímání v 9.30 farní kostel Svitavy;  
sobota 30. června     kněžské svěcení v Olomouci v 9.30 
čtvrtek 5. července   tradiční pouť na Velehradě 
sobota 7. července     primiční mše v 10.30 začíná průvod z kostela sv. Jiljí 
sobota 14.července    pouť za obnovu rodin a za povolání     Olomouc - katedrála 
neděle 22. července   pouť v Kamenné Horce 
neděle 22. července   pouť u sv. Anny v Lánech – 15.00  
čtvrtek 26. července   vlastní den poutě sv. Anny Lány v 15.00  
neděle 29. července    závěrečná pouť u sv. Anny v 15.00 
6. srpna mše v kostele sv. Josefa ve Svitavách ke cti P. Engelmara (výročí kněžského svěcení), za    
                                    všechny, kdo se rozhodují o svém povolání 
sobota 11. srpna adorační den farnosti Svitavy 
středa 15. srpna Hradec nad Svitavou pouť ke cti blahoslaveného Engelmara za všechny novokněze   
                                                                                                                 (výročí primice P. Engelmara) 
sobota 1.9. vigilie poutě sv. Jiljí v 16.00 
neděle 2.9. pouť sv. Jiljí; mše v 7.30 a v 9.30 

 
JAKÉ PROJEKTY OPRAV JSOU V RÁMCI FARNOSTÍ: 
    Chtěl bych velmi poděkovat všem, kteří pravidelně přispíváte do sbírek či věnujete dary na kostel a 
farnost. To, že se mohou realizovat opravy kostelů, je díky vaší štědrosti a velkorysosti. Děkuji také za 
každou službu pro kostel a farnost; myslím si, že každý je jedinečně potřebný a dobro, které vykoná či 
nevykoná je nezastupitelné. 
 
Římskokatolická farnost Vendolí b.ú: 1280096389/0800    

 letos budeme revitalizovat nátěr stěn věže kostela a opravu kaple Panny Marie (střecha) 
vše v řádu cca 1.000.000,-Kč; naše spoluúčast je 300.000,-Kč; díky za podporu a pomoc; 
roční režijní náklady farnosti cca 12.000,-Kč (elektřina, pojištění, odvody, poplatky účtu) 

 
Římskokatolická farnost Svitavy běžný účet u České spořitelny 1286823399/0800     

 oprava  kostela sv. Josefa (financování je  na nástěnce kostela) farní spoluúčast 135.000,- 
 letos pokračujeme v renovaci oltáře Nejsvětější Trojice u sv. Jiljí – spoluúčast 35.000,-Kč  
 revitalizujeme nátěry zdí kostela sv. Maří Magdalény v Kamenné Horce letos 150.000,-Kč 
 ve farním kostele začneme opravovat 1 vitráž, naše spoluúčast je 125.000,-Kč  
 statika farního kostela – projekt 

(roční náklady kostelů: elektřina 48.000,-Kč; plyn 15.000,-Kč; srážková voda 65.000,-Kč) pojištění a 
odvody 31.000,-Kč; mzdový fond 58.000,-Kč; daň z nemovitosti 26.000,-Kč) 
                                
Římskokatolická farnost Hradec nad Svitavou b.ú. 1280095319/0800 pokud proběhne celá oprava 
střechy lodi kostela (výměna krytiny a dřevních prvků) naše spoluúčast bude 800.000,-Kč.  Obec Hradec 
n. S. přislíbila 100.000,-Kč, Arcibiskupství olomoucké 180.000,-Kč; potom budeme potřebovat cca 
520.000,-Kč vlatních prostředků mimo to, co již máme splaceno. Děkuji všem, kteří podporujete farnost 
i dílo blahoslaveného Engelmara.  Díky!    
(roční náklady kostelů a kaplí elektřina  27.600,-Kč; náklady fary plyn, elektřina 10.600,-Kč; 
režie farnosti  - 25.400,-Kč (pojištění, poplatky účtu, žádosti o opravy, daň z nemovitosti);  
mzdový fond 20.000,-Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                 Pokoj Vzkříšeného  Pána všem farníkům vyprošují  
P. Jan Slíva  mob. 731402045; P. Petr Krajčovič mob. 731604582;Václav Dolák, farář m. 604326621 


