
Bohoslužby SVITAVY, HRADEC N. S., SKLENÉ, VENDOLÍ 2019 
sv. Josef – „červený“ kostel, ulice U stadionu; farní kostel – „bílý“ kostel na náměstí; sv. Jiljí – kostel na hřbitově 

Datum Liturgická památka Místo Hod. Úmysl 

Sobota 
27.7. 

sv. Gorazda a druhů žáků sv. 
Cyrila a Metoděje 

   
sv. Josef 18.00 Za + Evu Mokráčkovu, rodiče Polákpovy a Zimovy 

Neděle 
28.7. 

17. neděle v liturgickém  
mezidobí 
 
 
9.30 pouť v Městečku Trnávce 
 
11.00 pouť v Radiměři u sv. An-
ny 
 

sv. Josef 7.30 Za + Jaroslava Hubáčka a rodiče 

Hradec 8.00 Za + rodiče Vojtovy, Korcovy jejich živou a + rodinu a za 
++++ 

far. kostel 9.30 Za  Oldřicha  Janderu a Václava Římala 
(Missa mundi) 

Vendolí 10.00 Za + manžela Karla Svobodu, + syny Karla a Stanislava, a 
rodiče Navrátilovy 

Sklené 11.00 Na daný úmysl 

kaple sv. 
Anny 

14.30 Večeřadlo 
15.00 Za farníky 

far. kostel 16.30 Za farníky 

far. kostel 19.30 Adorace (od 20.00 společné rozjímání), duchovní příprava 
na biřmování; jsou pozvání biřmovanci, rodiče, kmotři 

Pondělí 
29.7. sv. Marty 

far. kostel 9.00 Na úmysl celebranta 
kaple Lány 
Maie 18.00 Na úmysl celebranta 

Úterý 
30.7. 

sv. Petra Chrysologa, biskupa a 
učitele církve 

   
sv. Jiljí 18.00 Za + Elvíru Huschkovou 

Středa 
31.7. sv. Ignáce z Loyoly, kněze 

far. kostel 18.00 Na poděkování za 20 let života manželů 
Hradec 19.00 Na úmysl celebranta 

Čtvrtek 
1.8. 

sv. Alfonse z Liguori,biskupa a 
učitele církve 

far. kostel 9.00 Za kněžstvo, bohoslovce, povolání, rodiny,dobrodince, 
nemocné , pronásledované a za P. Petra Šabaku 

   

Pátek 
2.8. 

Panny Marie Královny andělů 
(Porciunkulové odpustky) 
sv. Eusébia , biskupa 
sv, Petra Juliána Eymarda, kněze 

Vendolí 9.00 Na úmysl dobrodince 
far. kostel 15.00      Adorace 
far. kostel 18.00 Za farníky 

Hradec 19.00 Za + Bohuslava Haita, rodiče, sourozence  a + syna Karla, 
+++ 

Sobota 
3.8. Koclířov duchovní obnova 

  17.00 Roubanina ,   18.00 Deštná 
sv. Josef 18.00 Na úmysl celebranta 

Neděle 
4.8. 

18. neděle v liturgickém  
mezidobí  

sv. Josef 7.30 Za + Olgu Koprivňanskou 

far. kostel 9.30 Na úmysl celebranta 

far. kostel 16.30 Za + Alenu Vykydalovu , dceru a +++ 

far. kostel 19.30 Adorace (od 20.00 společné rozjímání), duchovní příprava 
na biřmování; jsou pozvání biřmovanci, rodiče, kmotři 

Hradec 8.00 Na úmysl celebranta 

Vendolí 10.00 Za + Jindřicha a Ludmilu Jílkovy, za živou a + rodinu 

Sklené 11.00  Na daný úmysl 
P. Václav Dolák, mob. 604 326 621; P. Petr Krajčovič 731 604 582; P. Jan 731 402 045, jáhen  Pepa 728 983 398 
 

• Pozvánka k Panně Marii Sněžné v Rudě ju Rýmařová  4.8. v mše v 11.00 zve P. František Zehnal viz plakát 

 

 

 

http://farnost-svitavy.cz/kostel-sv-josefa/
http://farnost-svitavy.cz/kostel-navstiveni-panny-marie/
http://farnost-svitavy.cz/kostel-svateho-jilji/


 

 

• Z dopisu + Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský a primas český 

předseda České biskupské konference 

 

 

• Jako představitelé ČBK a Ekumenické rady církví (v té době já jako předseda ČBK, předsedou 
ERC byl Joel Ruml a další) jsme se shodli na následujícím: V zásadě nemůže být postavena histo-
rická replika Jiřího Bendla v tom smyslu, že zde nebudou sochy andělů s jejich atributy, které by 
mohly urážet protestantské církve. Rovněž tak zde nebudou historické nápisy a na samotném 
sloupu bude umístěn nápis „Tento Mariánský sloup byl vyzdvižen jako symbol ekumenické spolu-
práce křesťanských církví v ČR a projev úcty k Ježíšově Matce.“ Pod tímto nápisem „ČBK a ERC“ 
s uvedeným datem. Z mé strany bylo také přislíbeno, že na průčelí Týnského chrámu bude nově 
umístěn symbol utrakvismu, kalich s hostií. Tak se také stalo. Rozešli jsme se s tím, že je zapotře-
bí v tomto smyslu pracovat v našich církvích na porozumění a pochopení tohoto kroku. S tímto 
záměrem jsem také později seznámil i zasedání synody Českobratrské církve evangelické. 
V rámci připravovaných pozváních na návštěvu papeže Františka jsme viděli jako opravdový pro-
jev společného smíru setkání a modlitbu všech představitelů církví na Staroměstském náměstí. 
Tento projekt se neuskutečnil. Daná situace ukazuje, že jsme příliš nepracovali v tomto duchu, což 
ukazují určité radikální postoje v našich církvích i ve společnosti. Návštěva papeže Benedikta XVI. 
se bezesporu dotkla jiné společenské atmosféry, než která panuje dnes. 

• Tento projekt týkající se výstavby Mariánského sloupu plně přijal autor, sochař Mistr Petr Váňa. 
Rovněž tak sdružení, která jsou iniciátory ale i sponzory celé akce, podepsala dané prohlášení. 
V předvečer letošní svatodušní vigilie se s námi prvně modlili představitelé křesťanských církví, 
které shromažďují naše bratry a sestry z jiných národností, které však již po více než desetiletí žijí 
s námi zde (arménská apoštolská církev, koptská církev a další protestantské církve, které nejsou 
členy ERC). Při následném setkání, které trvalo do pozdních nočních hodin, jsme došli k závěru, 
že je zapotřebí chápat tuto obnovu Mariánského sloupu v novém kontextu. 

• Na Bílé Hoře se po třikrát konalo ekumenické shromáždění, které vyjádřilo jak vzájemné odpuště-
ní, tak i touhu po smíření. Při návštěvě papeže sv. Jana Pavla II. v roce 1995 zazněla prosba o 
odpuštění z úst nejvyššího představitele Římskokatolické církve adresovaná naším křesťanským 
církvím, jichž se historický vývoj bolestně dotkl v době zmíněných historických událostí. Ze strany 
Ekumenické rady v témž roce zazněla slova odpuštění a smíru z úst představitele ERC bratra 
Pavla Smetany. Dovolte mi skončit prosbou i výzvou. Po třech desetiletích společné práce jsou v 
této době naše církve atakovány ideologiemi, ale i netolerantními skupinami, kdy určité filosofické 
a etické názory odporující principům židovsko-křesťanské kultury a civilizace znevažují Boží slovo, 
které nám prostírá Kniha knih - Bible. Následné diskuze i šarvátky vyžadují vzájemnou omluvu i 
smír. Po mnohých nehorázných útocích na principy křesťanství ale také i na našeho Pána Ježíše 
Krista a jeho Matku považuji za navýsost vhodné, abychom dokázali v této situaci v naší společ-
nosti, na onom místě, které je poznamenáno krví a sváry, podat si ruku, abychom v duchu odpuš-
tění a v duchu pravé tolerance dovolili, aby tento projekt diskutovaný a nebyrokraticky přijatý 
v lednu 2011 se stal naším společným úsilím. Dlažba Staroměstského náměstí nevypráví jen o 
prohrách středověku či baroka, ale také hovoří jasnou řečí o největší prohře naší nedávné minu-
losti. Zde se rozhodlo o naší budoucnosti ve fatálním roce 1948. Postup, který volí současný 
magistrát, není projevem, který bychom my, křesťané, měli následovat. 
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