
 Dušičkový týden 2019  Svitavy, Hradec n.S., Vendolí, Sklené 
Milí farníci,  

 Pokud očistíme své srdce od hříchů svátostí pokání a nemáme zalíbení ani v nejmenším lehkém hříchu a 
přijmeme Pána Ježíše eucharistickým způsobem, modlíme se na úmysl Svatého otce a konáme odpustkový 
skutek, /který je: dne 1.11.od 12.00 hodin a 2.11. po celý den modlitba Páně a vyznání víry v kterémkoliv kostele 
a kapli  nebo od 25.10. až do 8.11. návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé (třeba jen v duchu)/ potom 
získáváme plnomocné odpustky pro duše v očistci. 

 Farní kostel 
Svitavy  

sv. Josef 
Svitavy 

Sv. Jiljí  Sklené Hradec Vendolí 

28.10. 
pondělí 

9.00 
 
16.30 Lány 

-  Kamenná Horka 
11.00 dušičková 

-   

29.10. 
úterý 

  18.00 14.00 Mendrika 
ostatky sv. Vincenc 

   

1.11. 
pátek 

9.00         
sbírka na adopci 

- 15.00 adorace 
18.00 po mši 
světelný průvod 
sbírka na adopci 

 - 16.30 9.00 

2.11. 
sobota 

9.00 
sbírka na adopci 

- 18.00 mše a 
světelný průvod 
za zoufalé 
sbírka na adopci 

Koclířov 
10.30 
17.00 

- 8.00 
dušičková 
 sbírka na 
adopci 

-10.00 
dušičková 
sbírka na 
adopci 

3.11. 
neděle 

9.30  
večer nebude 
adorace 

7.30 16.30 
od 15.00 
žehnání hrobů 

 11.00 
dušičková  

8.00  
 

10.00 
 

4.11. 
pondělí 

9.00 
16.30 Lány 

- 18.00 15.00 fara Sy 
setkání seniorů 

-   

5.11. 
úterý 

9.00 - 18.00  - - - 

6.11. 
středa 

9.00  18.00   16.30  

7.11. 
čtvrtek 

9.00 
 

 18.00     

8.11. 
pátek 

9.00  18.00   16.30 9.00 

 Dušičkovým týdnem končí úterní mše v kostele sv. Jiljí a přesouvají se do farního kostela na 18.00. 
Příprava na 1. svaté přijímání Svitavy; zpravidla děti od 3. třídy chodící do náboženství;  
 kostelní příprava začíná v neděli 3.11. při a po mši ve farním kostele v 9.30  ( P. Václav Dolák) 
Ekumenická bohoslužba v neděli 17.11. – 30 let ve farním kostele v 9.30 místní katolický farář uděluje 
dispens od povinnosti nedělní mše pro katolické účastníky ekumenických bohoslužeb; sbírka na úmysl Ekumeny 
 
Ekonomika je také morální rozhodnutí: 
Ekonomika oprav a údržby farních objektů: Jsme vděčni za malé i velké dary; neboť bez nich 
nic nezmůžeme v rámci údržby a oprav. Snažíme se využít různých projektů k získání dotací 
(velké poděkování panu Antonínu Nádvorníkovi), ale vždy je nutná naše finanční spoluúčast. 
 
Římskokatolická farnost Vendolí b.ú: 1280096389/0800    v nejbližším období bude provedena 
oprava věžních hodin a zvonění zvonu (došlo k havárii vypálení techniky/hodiny a el. pohon 
zvonu/ bleskem přes elektrické vedení) 
 
Římskokatolická farnost Svitavy b.ú. 1286823399/0800    
 farní kostel realizuje se oprava vitráže  Panny Marie -  Pieta cca 210.000,-Kč  
      realizuje  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 
 kostel sv. Josefa info o opravách na nástěnce u sv. Josefa; naše spoluúčast je 150.000,-Kč 



PŘIJMĚTE SRDEČNÉ POZVÁNÍ  
 Hradec nad Svitavou    

 

Pouť ke svaté Kateřině a k blahoslavenému P. Engelmaru 
Unzeitigovi 

 

Den vděčnosti za opravu kostela sv. Kateřiny 
 

Sobota  23.11.2019 v 10.00 za účasti Mons. Josefa Nuzíka,  
olomouckého pomocného biskupa 

 
Římskokatolická farnost Hradec nad Svitavou b.ú. 1280095319/0800  
 
Rok 2016  24. září v  bavorském Würzburgu blahořečení P. Engelmara Unzeitiga  
         Oprava střechy věže kostela sv. Kateřiny z původních 1.007.793,-Kč stoupla na 
1.201.383,-Kč. Příspěvky: Ministerstvo kultury 225.000,-Kč; Pardubický kraj 200.000,-Kč; obec 
Hradec n.S. 200.000,-Kč; zbytek  z farnosti Hradec nad Svitavou: 250.000,-Kč z těžby  lesa,  
nájmy a kostelní sbírky a dary. 
         Očištění a nátěr věže kostela sv. Kateřiny, což je  hodnota 130.000,- 150.000Kč  se, 
chvála Bohu, podařilo za nulové náklady pro farnost díky farníkům ze Svitav: Milanu Rusovi 
mladšímu, panu Milanu Rusovi staršímu, P. Petru Krajčovičovi, Martinu Matouškovi a MUDr. 
Pavlovi Ingrovi.  
          Nový liturgický interiér, podium, ozvučení kostela  hodnota díla je 150.000,-Kč, je 
záležitostí těch, které oslovuje P. Engelmar; požehnáno  19.11.2016 při oslavách blahořečení 
v Hradci nad Svitavou Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým. 
           Na faře jsme se snažili zkulturnit  v přízemí Engelmarův sál a Hájkovu kuchyň. 
Instalatérské a topenářské práce, stavební materiál, elektromateriál a izolace cca 140.000,-Kč. 
Mnoho práce zadarmo odvedl Milan Rus, Piotr Gruberski, Marek Hradil a Lukáš Parák.  
 
Rok 2018   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  
z příjmů farnosti Hradec nad Svitavou; nátěry fasády kostela děláme svépomocí (místní kněží). 
 
ROK 2019  Realizuje se II. Etapa oprava dřevních prvků střechy lodi kostela a výměna krytiny  
za  1.102.006 Kč + cca 300.000,-Kč vícepráce; naše spoluúčast na celou střechu lodi kostela a 
bočních přístřešků je cca 700.000,-Kč. Děkuji všem, kteří jste poskytli dary a půjčky na 
předfinancování opravy; budu rád za jakýkoliv dar, po vrácení předfinancování budeme 
zadluženi částkou cca 700.000,-Kč.  Nátěry fasády kostela děláme svépomocí (místní kněží). 
 
                      Děkuji všem, kteří jste velkoryse podpořili a zapojili se do díla . 
 
Příprava na 1. svaté přijímání Hradec n.S.; zpravidla děti od 3. třídy chodící do náboženství   
                                                                    každý pátek po mši svaté na faře v Hradci (P.Petr) 
  
 P. Václav Dolák, mobil 604 326 621 ; P. Petr Krajčovič 731 604 582; P.Jan Slíva   731 402 045 


