
                   Pouť mládeže na Svatý Hostýn. Odjezd vlakem ze Svitav v sobotu 29. 8. ve 14.03, návštěva 
expozice nebo koupaliště, mše s novoknězem Pepou v Dřevohosticích, přenocování u bohoslovce Pavla ve 
Křtomili ;  v neděli 30.8. pouť na Svatý Hostýn a návrat v neděli  do 20.00. Zájemci info a přihlášky do středy 
25.8. u  Aničky Ingrové  nebo bohoslovce Pavla (776 716 392).    
 
                   Srdečně zdravím všechny svitavské farníky (nejen svitavské) a zároveň zvu na vystoupení 
vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ, které se uskuteční v pátek 4.září t.r. v 17 hodin v Pastoračním 
centru DS AČR v Lulči. Po tomto hodinovém vystoupení bude dále hrát cimbálová muzika ke zpěvu a 
posezení u dobrého vínka. Všichni jste srdečně zváni! P. Josef Konečný 

 
Svitavské poutní bohoslužby u sv. Jiljí v roce 2020 

od 1.9. bohoslužby v ústenkách (rouškách) 
1.9. úterý sv. Jiljí vlastní den poutě mše  v 9.00 a v 18.00 

 
5.9. sobota vigilie mše pouti v kostele sv. Jiljí v 18.00 

sobotní Jiřinková slavnost nebude (koronavirus) 
6.9. neděle   poutní mše v kostele sv. Jiljí 

-   sbírka na opravy 
                       7.30 mše.sv.   za farníky a poutníky  
                                     kazatel jáhen Mgr. Milan Werl, Ph.D.  

9.30       mše.sv.  za farníky  a poutníky;  
       kazatel jáhen Mgr. Milan Werl, Ph.D. 
při  mši žehnání školních pomůcek 

(zpívá  Mgr. Vojtěch Poštulka; korepetitor MgA. František Boček) 
 

15.00hod. svátostné požehnání -  předchází ve 14.15hod  večeřadlo 
(po požehnání možnost setkání ve farním vestibulu nebo na dvoře - káva—čaj-) 

           19.00hod. tradiční poutní koncert  v kostele sv.Jiljí  -  
 v podání Trio Invisible (sopran  Kateřina Hloušková; flétna Petr Jeníček; varhany Martin Kubát) 

 
 nedělní mše 6.9. v okolí:  - farní kostel Svitavy v 16.30hod. 

8.00hod. Hradec nad Svitavou;  10.00hod. Vendolí, 
sobota 5.9. Sklené mše v 16.00   

 
Další ohlášky:       úklid kostela sv. Jiljí před poutí bude v pondělí 31.8.  od 10.00 
setkání seniorů           31.8. v pondělí v 15.00 hod. a dále každé první pondělí v měsíci na faře ve Svitavách  
výuka náboženství v době koronavirusu každou neděli při mši v 9.30 bude slůvko pro děti popřípadě v 16.30;  
                                    výuka na faře bude až odezní koronavirus nebo dle individuální domluvy 
                                    předškolní děti  mají  zvláštˇ katecheze v neděli  ve staré sakristii při bohoslužbě slova 
příprava na 1. sv. přijímání – v neděli 20.9.  a  4.10. (při mši a po mši v 9.30) 
příprava mládeže na biřmování   v pátek v 19.00 na faře  11.9.; 25.9.; 9.10. 
 úterý  8.9.  mše sv.     v kostele sv. Josefa výroční slavnost posvěcení chrámu  
 



Víkendovka se koná od 19. do 20. září.   4. 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. Přihlášky 
prosíme do konce srpna.  J. Vrba (732 213 946, jakubvrba098@gmail.com) 
 

Slůňata  od října (upřesní se později) 
Smajlíci  od října  (upřesní se později) 
 
Ekonomika oprav a údržby farních objektů:  
 Děkanátní priorita:  Národní kulturní památka  poutní místo  Kalvárie - Jaroměřice u Jevíčka čeká 
rekonstrukce kněžské residence s vybudováním regionálního muzea; poutního zázemí;  oprava varhan 
v poutním kostele sv. Kříže projekt IROP  a MAS. Celková hodnota díla je  21 milionů, spoluúčast farnosti 2 
miliony.  Vzhledem k tak veliké  finanční náročnosti není v silách farnosti Jaroměřice tuto akci zvládnout. 
Děkan našeho Děkanátu  Svitavy se obrací s prosbou na příznivce poutního místa a zároveň i na farníky 
jednotlivých farností  děkanátu o poskytnutí bezúročných půjček na dobu 10 nebo 15 let sloužících 
k zaplacení příslušných podílů.  Budu vděčný  za jakoukoliv částku půjčky.  Info P. Václav Dolák  604 326 621 
 
Římskokatolická farnost Vendolí b.ú: 1280096389/0800   
Realizovala se opravy věžních hodin a zvonění; vše v částce cca 40.000,-Kč. Dále se opravila hřbitovní zeď v cca 
35.000,-Kč a nakoupil se materiál na opravu elektroinstalace v kostele ve výši cca. 33.000,-Kč. Díky za sbírky a 
dary. 
 
Římskokatolická farnost Hradec nad Svitavou b.ú. 1280095319/0800  
Děkuji všem, kteří jste poskytli dary a půjčky na předfinancování opravy; ještě dlužíme za opravu cca 200.000,-
Kč. Letos budeme realizovat opravu kamenného ostění u vchodu na kůr,  dotace 100.000,-Kč  - Pardubický kraj 
a naše spoluúčast cca 30.000,-Kč) 
 
Římskokatolická farnost Svitavy b.ú. 1286823399/0800  - opravujeme nyní i za cenu půjček, 
neboť budoucnost pro opravy objektů bude stále nákladnější   
farní kostel realizovala se oprava kostela; zednické práce (firma KOLP) vyšly na cca 620.000,-Kč 
(zatím bez dotace; hrazeno vlastními prostředky a dary /mockrát díky za velkorysé dary/); 
vnitřní nátěry kostela provedeny sponzorsky firmou COLORATUS. Další opravy vnější fasády 
kostela budou hrazeny z půjček (kdo chcete podpořit, tak je široká možnost bezúročně půjčit 
pro farnost na dobu 3 let info u faráře P. Václava mobil 604 326 621). 
farní stodolní zeď oprava cca 440.000,-Kč (firma KOLP) financována z půjček ;  
                                               nátěr proveden sponzorsky od pana Milana Rusa 
sv. Jiljí  renovace oltář Nejsvětější Trojice (Ministerstvo  300.000,- Kč; náš podíl cca 30.000,-Kč)  
kostel sv. Josefa info o opravách na nástěnce u sv. Josefa; (700.000.-  Ministerstvo kultury; 
100.000,-Kč-  Pardubický kraj; naše spoluúčast je cca 150.000,Kč) 
 
       Mockrát děkuji za finanční dary zaslané na běžný účet, do pokladny farnosti a za sbírky. 
Děkuji za sponzorskou úpravu zeleně na faře firmě Kratěna. 
     
Děkuji - za  finanční pomoc   - osobní nasazení pro farnost  -  za zorganizování a  podporu prázdninových 

táborových chaloupek  - za páteční modlitební apoštolát ve farnosti, za varhanickou a hudební činnost, 
lektorskou, kostelnickou a ministrantskou službu, za úklid a výzdobu kostelů.    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  
                              bohoslovec  Pavel Fiala  776 716 392 
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