
Vánoční a novoroční bohoslužby v roce 2020/2021 
Svitavy, Vendolí, Sklené, Hradec n. S., Kamenná Horka 

• při mši svatých sbírka na opravy a provoz kostelů 
• předvánoční zpovídání ve Svitavách: sobota 19.12.2020 v kostele sv. 

Josefa od 17.30; P. Miroslav Hřib a místní kněží 
 

Den/místo 
farní 

kostel 
bílý kostel 

sv. Josef 
červený kostel Vendolí Sklené Hradec poznámka 

sobota 19.12.  18.00    od 17.30 ZPOVÍDÁNÍ  u sv. Josefa 

neděle 20.12. 9.30 
16.30 7.30 10.00 11.15 8.00 odpolední zpověď ve farním 

po mši při adoraci do 18.30 

čtvrtek 24.12. 
Štědrý den 

farní kostel 
15.00 mše rodiny s dětmi 

24.00 půlnoční mše 
22.00 - 22.00 14.30 betlémské světlo farní kostel 

20.30hod. Kamenná Horka 

pátek 25.12. 
Narození 

Páně 

9.00 
10.30 
16.30 

7.30 10.00 11.15 8.00 15.00 farní kostel POŽEHNÁNÍ 
a setkání u Betléma koledy, 

sobota 26.12. 
sv. Štěpán 

9.00 
10.30 
16.30 

7.30 10.00  8.00  
 

neděle 27.12. 
Sv. Jana 

9.00 
10.30 
16.30 

7.30 10.00 11.15 8.00 
OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ 

pouze při dopoledních 
bohoslužbách ve farním kostele 

při mši  ŽEHNÁNÍ  VÍNA 
pondělí 
28.12. 9.00      

úterý 29.12. 18.00      
středa 30.12 18.00      

čtvrtek 
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: sv Josef tichá adorace 
pátek 1.1. 
Slavnost 

Matky Boží 

9.00 
10.30 
16.30 

7.30 10.00 11.15 8.00 15.00  farní kostel POŽEHNÁNÍ 

sobota  2.1.  18.00 - -  Koclířov duchovní obnova 

neděle  3.1. 
9.00 

10.30 
16.30 

7.30 10.00 11.15 8.00 
10.30 příprava na 1. sv. přijímání 

 

10.30     žehnání koledníkům 

středa  6.1. 
Zjevení Páně 

9.00 
18.00    16.00 Žehnání vody, kadidla, křídy 

 

       

neděle 10.1. 
Křest Páně 

9.00 
10.30 
15.30 

7.30 10.00 11.15 8.00 
Končí doba vánoční 

16.30 Tříkrálový průvod 
ve Svitavách 

 
Nejbližší termín další přípravy na 1. svaté přijímání: při a po mši v 10.30 hod. ve 
Svitavách je 3.1.2020; věk přijímajících je ponechán na rodičích, dítě však má 
absolvovat řádnou přípravu a účastnit se celé nedělní mše včetně homilie. Kluci jsou 
zváni k ministrantské službě. Další přípravy budou každou neděli při mši v 10.30hod. 
pokud to epidemie dovolí. Na mši v 10.30 jsou zvání kromě rodin prvopřijímajících 
také ostatní děti, je dobré si připomenout co je zpověď a svaté přijímání. 

 
 
 
 



Ježíš se stal jedním z nás. Když hledíme do jesliček, na malého Ježíška, hledíme doslova 
na „zhmotněný Boží dar“, na zviditelnění Boží lásky k nám. Bůh se tak stává dárcem i darem. 

Betlémské dítě nám svou dětskou něhou zpřítomňuje Boží blízkost a lásku. Skrze něho si 
můžeme uvědomit, jakou máme cenu v jeho očích. Vždyť ve tváři každé lidské bytosti, bez 

rozdílu rasy, kultury nebo vzdělání, máme vidět Boží obraz. Protože právě díky Ježíšovi jsme se i 
my stali dětmi Božími. 

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. Děkuji všem, kteří i v této 

koronavirové době  posíláte příspěvky na potřeby farnosti, jak na účet, tak  i do pokladen a košíčků 
v kostelích.  Pán ať dárcům požehná!!! Děkuji těm, kteří poskytli půjčky. 

 
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 svépomoc v opravě elektroinstalace na kostele ve Vendolí  
panu Ing. Zdeňku Pešinovi a  jeho otci; dále  Lukáši Parákovi. Děkuji farníkům za sbírky a dary. 

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

Letos jsme realizovali opravu kamenného ostění u vchodu na kůr,  dotace 100.000,-Kč  - 
Pardubický kraj a naše spoluúčast cca 30.000,-Kč). Prodejem dřeva umořujeme dluh po opravách 

kostelů v Hradci a ve Skleném. 
 

Římskokatolická farnost Svitavy b.ú. 1286823399/0800  -opravovali jsme  i za cenu půjček, 
neboť budoucnost pro opravy objektů bude stále těžší a nákladnější 

farní kostel realizovala se oprava kostela; zednické práce (firma KOLP) vyšly na cca 620.000,-Kč 
(hrazeno vlastními prostředky a dary /mockrát díky za velkorysé dary/); vnitřní nátěry kostela 

provedeny sponzorsky firmou COLORATUS. Další opravy vnější fasády kostela byly hrazeny 
z půjček a účelových darů. 

farní stodolní zeď oprava cca 440.000,-Kč (firma KOLP) financována dary a půjčkami ; 
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, akolytskou,kostelnickou a ministrantskou službu, za úklid a výzdobu kostelů.    Pán  Bůh zaplať! 
 

Pokoj a dobro, zdraví  a Boží požehnání v novém roce a prosíme o nahlášení nemocných, 
kteří si mohou vykonat vánoční zpověď a svaté přijímání, rádi je navštívíme. 

 
 

Vaši kněží:   P. Václav Dolák  604326621;   P. Petr Krajčovič  731604582;    P.Jan Slíva  731402045 
a   bohoslovec  Pavel Fiala  776 716 392 

   


