
Nácvik zpěvů na půlnoční „Missa brevis“ Jiřího Pavlicy  
bude ve farním kostele ve Svitávách v pátek 20.12. v 19.30 a v neděli 22.12.2019 v 17.15  

 
předvánoční zpovídání ve Svitavách: sobota 21.12.2019 kostel sv. Josefa  
od 17.30 P. Karel Macků;  P. Miroslav Hřib; P. Karel Macků a místní kněží 

 
Vánoční a novoroční bohoslužby v roce 2019/2020 

Svitavy, Vendolí, Sklené,  Hradec n.S, Kamenná Horka 
-   při mši svatých sbírka na kostel 

 

Den/místo Sy farní 
kostel 
Bílý kostel 

Sy sv. 
Josef 
 Červený kostel 

Vendolí Sklené Hradec poznámka 

Sobota 21.12.  18.00    od 17.30 ZPOVÍDÁNÍ  u sv. Josefa     
Neděle 22.12. 
 

9.30 
16.30 

7.30 10.00 11.00 8.00 odpolední zpověď ve farním 
kostele Sy od 15.50 

  Úterý 24.12. 
 Štědrý den 

farní kostel   
15.00 mše  pro rodiny s dětmi  
24.00 půlnoční mše  
Missa brevis Jiřího Pavlici 

22.00 
 

- 22.00  
P. Radek 
Sedlák 
 

-    20.30hod.  Kamenná Horka  
 
 14.30 betlémské světlo far.k. Svitavy 

Středa 25.12.  
Narození 
Páně  

9.30  
 
16.30 

7.30  10.00 11.00  8.00 
 

  15.00 farní kostel  Sy  POŽEHNÁNÍ 
              a setkání u Betléma koledy,  

Čtvrtek 26.12.  
sv.Štěpán 

9.30  7.30  10.00 
 

11.00 8.00  -  15.00 farní kostel setkání u Betléma 
-  18.00 farní kostel  KONCERT  Dalibor 

  Pátek 27.12. 
Sv. Jana  

18.00    16.00   
-  při mši  ŽEHNÁNÍ  VÍNA 

Sobota 28.12.  18.00     

Neděle  
29.12. 

9.30  
 
16.30 

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

Pondělí 30.12 9.00      

 Úterý 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  

Středa 1.1. 
Slavnost 
Matky Boží  

  9.30 
dopoledne 
žehnání 
koledníků 
16.30  

7.30 10.00 11.00 8.00  9.30 žehnání koledníkům 
 
15.00  farní kostel  Svitavy  POŽEHNÁNÍ 

  Čtvrtek 2.1 9.00      
Pátek  3.1. 18.00    16.00  
Sobota  4.1.  18.00 - -  Koclířov duchovní obnova -  

- 
Neděle  5.1. 
 

9.30 mše 
pro děti a mládež 
 

15.30 !!! 

7.30 10.00 11.00 8.00 16.30 Tříkrálový průvod  
          ve Svitavách  
9.30 představení 
prvopřimajících 

Pondělí 6.1. 
Zjevení Páně 

9.00 
18.00 

   16.00 Žehnání vody, kadidla, křídy  
 

Neděle 12.1. 
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 5.1.2020;  jde 
již o 3. 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. 
 
 
 



Betlémská hvězda… 
…. co tedy vlastně mohla být ona hvězda na východě, o níž hovoří Matoušovo evangelium? Správný výklad našel 

patrně již počátkem 17. stol. proslulý německý astronom Johannes Kepler, který 17. prosince 1603 pozoroval v 
Praze konjunkci (úhlové sblížení) planet Jupiteru a Saturnu. Napadlo ho proto propočítat, kdy ke stejné 
konjunkci obou planet došlo v období kolem počátku křesťanského letopočtu a zjistil, že se tak stalo v r. 7 př. 
n. l. dokonce třikrát po sobě: koncem května a září jakož i počátkem prosince, a to v souhvězdí Ryb.  

         Podle těchto nezávislých údajů lze odhadnout, že se Kristus narodil nejspíše někdy v září r. 7. př. n. l., což 
vypadá na první pohled podivně, když přece křesťanský letopočet má mít za svůj počátek datum Kristova 
narození. Ve skutečnosti však historici vědí už dávno, že se Kristus musel narodit před počátkem letopočtu. 
Počátek letopočtu se totiž určoval až mnohem později, teprve v 6. století. R. 532 n.l. se o výpočet data Kristova 
narození pokusil opat římského kláštera Dionysius Exiguus, ale dopustil se přitom několika chyb při navazování 
tehdy existujících kalendářů zpět do dosti vzdálené minulosti.  

             Jeden z nejstarších biblických komentářů z přelomu 2. a 3. století připisovaný Hippolytovi označuje jako 
možné datum Kristova vtělení středu 25. prosince. Totéž datum uvádí ve svém díle Chronographiae z 
roku 221 římský historik Sextus Iulius Africanus .  

          Přeji všem farníkům, aby v Ježíši objevili Hvězdu svého života. Pán Bůh ať všem požehná za vykonané 
služby pro farní společenství: zajištění zpěvu, hudby, výzdoby a úklidu kostelů, za ministrantskou, kostelnickou, 
varhanní, lektorskou, akolytskou, misijní a modlitební službu, za odbornou svépomoc..., za vedení Slůňat, 
Smajlíků; Misijního klubka, Charity, Modliteb matek, Modliteb rodin, Seniorů.., za služby občerstvení, obsluhy 
a vaření při akcích farnosti, díky za modlitby i finanční podporu  a pomoc při opravách. 

 
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  nedaří se s opravou  věžních hodin a 
zvonění zvonu (došlo k havárii vypálení techniky/hodiny a el. pohon zvonu/   bleskem  přes  
elektrické vedení); snad po nové roce přijede firma. Díky daru Arcibiskupství olomouckého  na 
opravu věže v minulém roce a štědrosti farníků se pohybujeme v plusu v částce cca 150.000,-Kč. 
 
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 

Mockrát děkuji za finanční dary zaslané na běžný účet, do pokladny farnosti a za sbírky. 
Současný stav po odečtení odvodů a daní po novém roce bude díky posledním darům cca 
170.000,-Kč. 

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

       Realizovala se II. Etapa oprava dřevních prvků střechy lodi kostela a výměna krytiny  za  
1.102.006 Kč + 203.421,74,-Kč vícepráce. Děkuji všem, kteří jste poskytli dary a půjčky na 
předfinancování opravy; budu rád za jakýkoliv dar, po vrácení předfinancování budeme zadluženi 
částkou cca 600.000,-Kč.  Nátěry fasády kostela dělali svépomocí (místní kněží). 

   
Pokoj a dobro, zdraví a Boží požehnání v novém roce a prosíme o nahlášení nemocných, kteří 
si mohou vykonat vánoční zpověď a svaté přijímání! 
 
    P. Václav Dolák, farář;(604 326 621) P. Petr Krajčovič (731 604 582); P. Jan (731 402 045);   


