
Svitavské poutní bohoslužby u sv. Jiljí v roce 2018  
         
1. 9. sobota vigilie pouti  
 v 16.00hod mše.sv.  celebruje  P. Mgr. ICLic. František Zehnal, Th.D. a místní kněží 
                              sbírka na opravy  
 po mši tradiční Jiřinková slavnost ve farní stodole  
 
2.9. neděle   
  7.30hod. mše.sv. za farníky   
  9.30hod. mše.sv. s provedením „Mozartovy korunovační mše“, po mši žehnání školních pomůcek 
                              obě mše sv. celebruje viceděkan  P. Miroslav Hřib a je sbírka na opravy 
 15.00hod. svátostné požehnání -  předchází ve 14.15hod  večeřadlo 
  po požehnání setkání ve farní stodole - káva a čaj  
  19.00hod. tradiční poutní koncert  v kostele sv.Jiljí  - tentokrát v podání „Invisible trio“ 
  Mše sv. v okolí: 8.00hod.Hradec nad Svitavou, 10.00hod. Vendolí, 16.30hod. farní kostel Svitavy 

Další ohlášky 
8.9. sobota  mše sv. v 18 hod. v kostele sv. Josefa výroční slavnost posvěcení chrámu  
9.9. neděle  mše sv. v 11 hod. v Kamenné Horce 
  setkání seniorů 3.9. pondělí v 15 hod. a dále každé první pondělí v měsíci na faře ve Svitavách  
   pastorační rada 22.9 pátek. v 19.00hod. na faře ve Svitavách 
   výuka náboženství 7. 9. a dále každý pátek ve 13.15hod 2.-4.třída, ve 14.00hod 5.-9.třída, fara Svitavy       
   příprava na biřmování 7.9 v 19 hod. 8.třída, 9. třída, střední školy a starší, fara Svitavy   
                         přípravy se mohou účastnit i ti, kteří k biřmování nejdu, jako výuky náboženství. 
      K biřmování nesmí být nikdo nucen, ale pokud biřmování přijmu, beru odpovědnost za farní   
      společenství  
Ekonomika  
Římskokatolická farnost Vendolí b.ú: 1280096389/0800     Díky za podporu a pomoc. Realizuje se  revitalizace nátěru stěn 
věže kostela a oprava střechy kaple Panny Marie – za cca 1.000.000 Kč; naše spoluúčast 300.000 Kč;  
 
Římskokatolická farnost Svitavy b.ú. 1286823399/0800   Jsme vděčni za malé i velké dary. 

• farní kostel realizovali jsme opravu vitráže  Panny Marie s Ježíškem 209.300,-Kč  
                           probíhá revitalizace nátěru průčelí fasády  - svépomocí 
• sv. Josef oprava  kostela (financování je uvedeno na nástěnce kostela) 
• sv. Jiljí  renovace oltáře Nejsvětější Trojice 300.000 Kč – pokračujeme dle spoluúčasti 
• sv. Maří Magdaléna Kamenná Horka realizovali jsme revitalizaci nátěrů zdí kostela a probíhá restaurátorský 

průzkum vnitřních maleb kostela 
                              
Římskokatolická farnost Hradec nad Svitavou b.ú. 1280095319/0800 Realizuje se výměna krytiny a dřevních prvků střechy 

lodi kostela za cca 2.000.000 Kč; naše spoluúčast na celou střechu lodi kostela  600.000,-Kč. Bude probíhat oprava střechy 
sakristie a nad kaplí.  Děkuji všem, kteří jste poskytli dary a půjčky na opravy; můžete-li kdo půjčit, budu rád, chybí nám 
ještě 500.000,-Kč na předfinancování. Nátěry fasády kostela děláme svépomocí. 

Petice 
      Petice na podporu manželství muže a ženy -  potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jenom tak můžeme dosáhnout, aby o 
požadavku petice jednali ve Sněmovně. Petice musí proběhnout výhradně papírovou formou, protože zákon zná petice pouze v 
této formě. Petici mohou podle zákona podepsat všichni občané (není omezena věkem, pouze schopností porozumět předmětu 
petice a souhlasem s jejím požadavkem) a i cizinci zdržující se na území ČR.  
Děkuji 
     - za jakoukoliv finanční pomoc   - osobní nasazení pro farnost  - za dary a pomoc při primici  -  za zorganizování a  podporu 

prázdninových táborových chaloupek  - za páteční modlitební apoštolát ve farnosti.    Pán  Bůh zaplať! 
 Prosím                                                                                                                                                                              

o nahlášení svých nemocných doma nebo v nemocnici.  Rádi je navštívíme.  
Oslava 
 1.9.2018 sobota v 10.30 hod. bude probíhat v Olomouci v katedrále  oslava 70 let života našeho arcibiskupa. Jsem přesvědčen, 

že  alespoň někteří se této oslavy zúčastní. Proto pokud někdo nemá možnost se tam dostat nebo pokud naopak někdo má místo 
v autě a chtěl by do Olomouce někoho vzít, ať se přihlásí u faráře. 

Vítáme 
do našeho týmu bohoslovce Josefa Hováda, který u nás má vykonat roční pastoračně pracovní praxi. 
 
Vaši kněží:   P. Václav Dolák  604326621;   P. Petr Krajčovič  731604582;    P.Jan Slíva  731402045 


