
Svitavské poutní bohoslužby u sv. Jiljí v roce 2019 
  
31. 8. sobota vigilie pouti  
 v 16.00hod mše.sv. celebrují přítomní kněží; hudebně doprovodí sbory, které budou zpívat v Římě na oslavách 
30 let od svatořečení sv. Anežky; hlavní dirigent Hradní stráže Mgr. plukovník Jan Zástěra  
                     po mši tradiční Jiřinková slavnost (Nadační fond kostela sv. Josefa + SKS Svitavy) ve farní stodole  
 

1.9. neděle    -   sbírka na opravy 
  7.30hod. mše.sv. za farníky   
  9.30hod. mše.sv.  při  mši žehnání školních pomůcek     
                 (zpívá Dominika Fišerová; korepetitor MgA. František Boček)                         
 15.00hod. svátostné požehnání -  předchází ve 14.15hod  večeřadlo 
 19.00hod. tradiční poutní koncert  v kostele sv.Jiljí  -  v podání  
                   „Nela Skarková soprán a Vojtěch Poštulka baryton“ 
  Mše sv. v okolí: 8.00hod.Hradec nad Svitavou,  10.00hod. Vendolí,   16.30hod. farní kostel Svitavy 
Další ohlášky 
• Setkání seniorů: 2.9. pondělí v 15 hod. a dále každé první pondělí v měsíci na faře ve Svitavách  
• Výuka náboženství:  6. 9. a dále každý pátek ve 13.15 hod 2.-4. třída, ve 14.00 hod 5.-9.třída, fara Svitavy       
• Příprava na biřmování:  6.9 v 19.00 hod. a v pátek 13.9. v 19.00 na faře;  
• Neděle 8.9.  mše sv.     v 7.30 hod. v kostele sv. Josefa výroční slavnost posvěcení chrámu  
• Dne 14. 9.  od 10:00 do 20:00 jste zváni na den otevřeného Arcibiskupského zámeckého sklepa, který se uskuteční 

v Kroměříži. Prohlídka sklepa je po celý den ZDARMA. Degustace vín pak stojí 450,- Kč (v ceně: sklenička, neomezená 
degustace, občerstvení). 

• Sobota 14.9. v 14.00 hod. Kalvárie u Jaroměřic mše sv. pro rytíře Božího hrobu  ( arcibiskup Jan Graubner) 
• Nácvik na biřmování sobota 14.9. v 9.00 a potom příležitost ke svátosti smíření 
• V neděli 15.9. v 9.30 ve farním kostele Svitavy bude udělovat otec arcibiskup Jan Graubner biřmování  

K biřmování nesmí být nikdo nucen, ale pokud biřmování přijmu, beru odpovědnost za farní  společenství. 
• Víkendovka se koná od 20. do 22. září.   3. ročník Víkendovky 2 farností - vedoucí ze Svitav i Bystrého -zvou veškerou 

mládež od 6. třídy ZŠ po 2.ročník SŠ. Těšit se můžete na    zábavný program Bystrém, Svitavách a hlavně Brně. Více 
informací na plakátku na nástěnce a na webu Svitavské farnosti (rubrika: Život ve farnosti). Jakub Vrba  

• Kurz animátor v Rajnochovicích přihlášky  podepsané na adresu Centra pro mládež nejpozději do 30. 9.  
• Pastorační rada farnosti Svitavy bude až v  pátek  4.10.   v 19.00hod. na faře ve Svitavách  
• Ekonomika oprav a údržby farních objektů: Jsme vděčni za malé i velké dary; neboť bez nich nic nemůžeme. 

 

Římskokatolická farnost Vendolí b.ú: 1280096389/0800     s naší  velikou vděčností  Obec Vendolí realizuje 
opravu hřbitovní zdi.  (poškozenou krytinu na hřbitovní zdi máme opravit v ceně asi 55.000,-Kč; nenašlo se 
nákladní auto, které škodu způsobilo, tudíž zatím nelze využít pojištění); asi nás čeká oprava hodin na věži. 
 

Římskokatolická farnost Svitavy b.ú. 1286823399/0800    
• farní kostel realizuje se oprava vitráže  Panny Marie -  Pieta cca 210.000,-Kč  
                           připravuje se  revitalizace nátěru  fasády  věže a  vrchní části kostela cca 600.000,-Kč 
• sv. Jiljí  renovace oltáře Nejsvětější Trojice 300.000 Kč – pokračujeme dle spoluúčasti. 

                              
Římskokatolická farnost Hradec nad Svitavou b.ú. 1280095319/0800  
   Realizuje se II. Etapa oprava dřevních prvků střechy lodi kostela a výměna krytiny  za  1.102.006 Kč; naše 

spoluúčast na celou střechu lodi kostela  400.000,-Kč. Děkuji všem, kteří jste poskytli dary a půjčky na 
předfinancování opravy; budu rád za jakýkoliv dar, chybí nám ještě 300.000,-Kč na naši spoluúčast.  Nátěry 
fasády kostela děláme svépomocí. Díky obci se realizuje nová přípojka kanalizace a vody na faře. 

 
Děkuji 
     - za jakoukoliv finanční pomoc; - osobní nasazení pro farnost; - 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.  
 

                    Vaši kněží:   P. Václav Dolák  604326621;   P. Petr Krajčovič  731604582;    P.Jan Slíva  731402045  


