
 
Adventní punčování na faře: pro starší děti a mládež  

 pátek  21.12. po mši  (punč připravuje bohoslovec Pepa) 
 

předvánoční zpovídání ve Svitavách:  
sobota 22.12. kostel sv. Josefa od 17.30 P. Karel Macků; P. Pavel Michut a místní kněží 

 
Ministrantský nácvik neděle 23.12. po mši v 9.30 Svitavy v kostele (Pepa) 

 
Vánoční a novoroční bohoslužby v roce 2018/2019 

Svitavy, Vendolí, Sklené, Hradec n. S, Kamenná Horka 
 

 

Den/místo Sy farní kostel 
Bílý kostel 

Sy sv. Josef 
Červený kostel 

Vendolí Sklené Hradec poznámka 

 
Sobota 22.12. 

 18.00    od 17.30 ZPOVÍDÁNÍ u sv. Josefa     

 
Neděle 23.12. 

9.30 
16.30 

7.30 10.00 11.00 8.00  

Pondělí 24.12. 
Štědrý den 

15.00 betlémské světlo 
15.00 mše pro děti  
24.00 „Hej Mistře…“ 

 22.00 
 

 22.00  
Rakos 

 při mši svatých sbírka na kostel 
20.30hod.  Kamenná Horka  

Úterý 25.12.  
Narození Páně  

9.30  
16.30 

7.30  10.00 
 

11.00  8.00 
 

při mši svatých sbírka na kostel 
 
15.00 farní kostel Svitavy 
POŽEHNÁNÍ a setkání u Betléma 
koledy 

Středa 26.12.  
sv. Štěpán 

9.30  7.30  10.00 
 

 8.00  při mši svatých sbírka na kostel 
15.00 farní kostel setkání u Betléma 
18.00 farní kostel koncert 
DALIBOR 

Čtvrtek  27.12. 
Sv. Jana  

9.00     při mši ŽEHNÁNÍ VÍNA 

Pátek 28.12 . 18.00    16.00  

Sobota 29.12.  18.00     
 
Neděle  30.12. 

9.30 dopoledne 
žehnání koledníků 
16.30 

7.30 10.00 11.00 8.00 při dopoledních mši svatých ve 
farním kostele OBNOVA 
MANŽELSKÝCH SLIBŮ   

 Pondělí  
31.12. 
 sv. Silvestr 

9.00 
16.30  

 10.00  16.00 
 

odpolední mše je s platností 
slavnosti zasvěceného svátku 
20.30 Kamenná Horka  
23.30  kostel sv Josefa TICHÁ  
ADORACE  

Úterý 1.1.   9.30 
16.30  

7.30 10.00 11.00 8.00 15.00 farní kostel Svitavy 
POŽEHNÁNÍ 

 Středa  2.1 18.00      
 Čtvrtek  3.1.   9.00      
 Pátek 4.1.  
 

18.00  9.00   
16.00 

 

Sobota  5.1.  18.00    Koclířov duchovní obnova 
Neděle  6.1. 
Zjevení Páně 

9.30 mše pro děti a 
mládež 
15.30 !!! 

7.30 10.00 11.00 8.00 Žehnání vody, kadidla, křídy  
16.30 Tříkrálový průvod ve 
Svitavách 
9.30 představení prvopřimajících 

Neděle 13.1. 
Křest Páně 

9.30 
16.30 

7.30 10.00 11.00 8.00 Končí doba vánoční 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

        Nejbližší termín další přípravy na 1. svaté přijímání: při a po mši v 9.30 h ve Svitavách je 
6.1.2019;  jde již o 5. setkání v kostele, věk přijímajících je ponechán na rodičích, dítě však má absolvovat 
řádnou výuku náboženství a účastnit se celé nedělní mše včetně homilie. Kluci jsou zváni k ministrantské 
službě. K obřadu představení prvopřijímajících dětí jsou zváni především rodiče a kmotři prvopřimajících. 
Celá příprava na 1. sv, přijímání je svěřena bohoslovci Pepovi. 
     
 Náboženství pro malé i velké na faře v Hradci nad Svitavou bude v neděli 13.1. po mši (Pepa). 
 
Ministrantská schůzka po mši v neděli 20.1.2018 
 
               
Nic není samozřejmostí, díky všem! 
 
              V  roce 2018 jsme mohli prožít velké obdarování, protože rodák z našeho kraje slavil 
primici a v následující den v neděli požehnal ve farním kostele ve Svitavách nově opravenou vitráž 
s vánočním tajemstvím. Přejeme a vyprošujeme všem farníkům a lidem dobré vůle, aby Panna 
Maria nás držela ve svém náručí, abychom nevzdávali úsilí o dobrý duchovní zápas. Nebezpečí 
sobectví útočí na každého z nás, a proto nám svatí září a ukazují, že gravitaci našeho života lze 
překonávat a je možné být dobrým i tehdy, kdy je to těžké. Nečekat až nás někdo osloví, ale hledat 
sami cestu, ke které nás Duch vybízí, jak ve společném úsilí svědčit, že Bůh přišel mezi nás. Aby se 
tak i naše farnost stala domem chleba (Betlémem) pro ty, kteří mají hlad po blízkosti Ježíše - 
Emanuela (Bůh s námi). 
 

    Pán Bůh ať všem požehná za vykonané služby zajištění zpěvu, hudby, výzdoby a úklidu 
kostelů, za ministrantskou, kostelnickou, varhanní, lektorskou, akolytskou, misijní a modlitební 
službu, za odbornou svépomoc..., za vedení Slůňat, Misijního klubka, Charity, Modliteb matek, 
Modliteb rodin, Seniorů.., za služby občerstvení, obsluhy a vaření při akcích farnosti zejména 
primice, díky za modlitby i finanční podporu.  

 
Ekonomika 
Římskokatolická farnost Svitavy b.ú. 1286823399/0800   
 Děkuji nejen těm, kdo přispívají do sbírky, ale i těm, kteří věnují dary na farnost.  
                V tomto roce jsme opravovali kostel sv. Josefa náš podíl je 140.000,  
farní kostel restaurování vitráží náš podíl je 110.000, hřbitovní kostel sv. Jiljí - oprava bočního 

oltáře náš podíl 35.000; revitalizace Kamenné Horky s podílem 300.000,-Kč; dar Arcibiskupství 
olomouckého 200.000,-Kč nám pomohl dostat se do pozitivních čísel. 

                 
Římskokatolická farnost Vendolí b.ú: 1280096389/0800 podařilo se zrealizovat revitalizace věže a 

opravu střechy kaple Panny Marie s naším podílem 300.000,-Kč. V současné době nemáme žádný 
dluh díky svépomocné práci při opravách a daru Arcibiskupství olomouckého 185.000,Kč. 

. 
Římskokatolická farnost Hradec nad Svitavou b.ú. 1280095319/0800  

         Oprava střechy kostela a sakristie dohromady 1.500 000,-Kč Příspěvky: SZIF 700.000,-  
(pouze na střechu kostela; dar  obec Hradec n.S. 100.000,-Kč, Ministerstvo kultury 225.000,-Kč; 
Pardubický kraj 130.000,-Kč; dar Arcibiskupství olomouckého 200.000,-Kč; zbytek musíme dát z 
farnosti Hradec nad Svitavou: vše je zaplaceno, mimo Sklené máme půjčky ve výši 300.000,-Kč.  

 Do farnosti patří kostel ve Skleném (19-1280095319/0800), který má stále dluh cca 200.000,-Kč.   
                
Pokoj a dobro, zdraví a Boží požehnání v novém roce vyprošují svitavští kněží 
 
    P. Václav Dolák, farář (604 326 621); P. Petr Krajčovič (731 604 582); P. Jan (731 402 045);   
a pastorační asistent bohoslovec Pepa (728 983 398).                                                                                           


