
 2021   SVITAVY, HRADEC N. S., SKLENÉ, VENDOLÍ od 8.12.2020  rok sv. Josefa  
sv. -Josef – „červený“ kostel, ulice U stadionu; farní kostel – „bílý“ kostel na náměstí; sv. Jiljí – kostel na hřbitově 

od 19. března 2021   Rok rodiny a manželství – Amoris laetitia 
Datum Liturgická památka Místo Hod. Úmysl 

Sobota 
27.3. 

Online setkání mládeže 9.30:  
http://mladez.ado.cz/adsm-2021/ 
 
předvelikonoční zpovídání 
od 16.00 – 18.00 u sv. Josefa 

sv. Josef 

15.00 Duchovní obnova “Pramen života” 
promluva P. Vladimíra Záleského;  růženec, adorace 

16.00 promluva P. Vladimíra 
17.15   křížová cesta 
18.00 za  farníky u sv. Josefa ve Svitavách  

Neděle 
28.3. 

změna na letní čas 
sběr postních almužen 
 
KVĚTNÁ   NEDĚLE 
žehnání ratolestí 
 
sbírka na pojištění kostelů  a 
odvody; 
 
 na  srážkovné svitavských kostelů  
cca 65.000,-Kč za rok 

Hradec 7.20 Křížová cesta; zpovídá P. Jan Slíva  
sv. Josef 7.30 za farníky 
Hradec 8.00 na úmysl celebranta                            
farní kostel 9.00 za farníky  
sv. Josef 9.30 evangelické bohoslužby 
Vendolí  10.00 za + lidi na Covid a za nemocné;   9.30 zpovídá P. Jan   Slíva 
farní kostel 10.30 na poděkování za 48 let společného života  
Sklené  11.15 mše na daný úmysl; zpovídá P. Jan Slíva      
farní kostel 15.00 prvopřímající - křížová cesta; zpovídá P. Václav Dolák   
farní kostel 16.30 mše za farníky; adorace do 18.30; zpovídá P. Václav Dolák 

Pondělí 
29.3. 

adorační den Hradec nad Svitavou 
od 13.00 

farní kostel 9.00 za + Josefa Ryndu 
Hradec 17.00 za požehnání pro olomouckou arcidiecézi 

Úterý 
30.3.  

   
farní kostel 18.00 za + Anežku Voglovou a + Vlastu 

Středa 
31.3.  

   
farní kostel 18.00 na úmysl celebranta 

Čtvrtek 
 1.4. 

Zelený čtvrtek 
 

bez umývání nohou 
 

sbírka na chudé 

Vendolí 15.00 mše na památku poslední večeře za farníky 
sv. Josef 16.30 mše na památku poslední večeře za farníky 
Hradec 17.00 mše na památku poslední večeře  úmysl celebranta 
Farní kostel 18.00 za kněžstvo mše na památku poslední večeře  

Pátek 
2.4. 

Velký pátek 
 

půst od masa zdraví lidé od 14 let; 
půst újmy zdraví lidé 18-60 let 
 
sbírka na Svatou zemi 

sv. Josef 9.30 evangelické bohoslužby 
Vendolí  15.00 velkopáteční obřady 
sv. Josef 16.30 velkopáteční obřady 
Hradec 17.00 velkopáteční obřady 

farní kostel  8.30 ranní chvály; 12.00 křížová cesta;  
15.00 korunka Milosrdenství 

farní kostel 18.00 velkopáteční obřady 

Sobota  
3.4. 

Bílá sobota;  rozjímání o tichu    

Veliká noc  
vzkříšení Ježíše Krista 

Vendolí 16.00 za farníky 
Hradec 17.00 na úmysl celebranta 
farní kostel 18.00 za farníky 

Neděle 
4.4. 

Velikonoce 
 
Slavnost  Zmrtvýchvstání Páně 
 
sbírka na kněžský seminář 
 
 

Žalm 76 

sv. Josef 7.30 za farníky 
Hradec 8.00 na úmysl celebranta                            
farní kostel 9.00 za farníky  
sv. Josef 9.30 evangelické bohoslužby 
Vendolí  10.00 na úmysl celebranta 
farní kostel 10.30 za farníky 
Sklené  11.15 mše na daný úmysl   
farní kostel 15.00 svátostné požehnání  
farní kostel 16.30 za farníky 

Pondělí  
5.5. Pondělí velikonoční  

sv. Josef 7.30 za farníky 
Hradec 8.00 na úmysl celebranta                            
farní kostel 9.00 za farníky  
Vendolí  10.00  
Kamenná 
Horka 18.00 za farníky 

Pozn.: vložené bohoslužby/obřady na Zelený čtvrtek a Velký pátek od 16:30 v kostele sv. Josefa – využijte nabídky! 
 

http://farnost-svitavy.cz/kostel-sv-josefa/
http://farnost-svitavy.cz/kostel-navstiveni-panny-marie/
http://farnost-svitavy.cz/kostel-svateho-jilji/
http://mladez.ado.cz/adsm-2021/


 
Návštěvy nemocných 
Kněží Vás rádi navštíví a poslouží; je nutné se však nejprve  kontaktovat telefonicky a datu náv-
štěvy. Během pandemie jsme omezili kontakty, ale kdo by chtěl, tak ochotně přijdeme. Máte-li 
být hospitalizováni v nemocnici, zavolejte kněze, abychom  se připravili na případné setkání tváři 
v tvář Vzkříšenému. 
Pomazání nemocných svěřujeme svou nemoc či stáří do rukou Milosrdného Pána. Věk zpravidla 
od 65 let výš; mladší mohou z vážného důvodu take přijmout svátost  pomazání nemocných. 
Pomazání nemocných se ve Svitavách bude udělovat na neděli Božího Milosrdenství 11.4. při 
mši v 7.30 a v 9.00 a odpoledne v 15.00 samostatně. Předpokladem přijetí pomazání nemocných 
je svátost smíření a eucharistie v období do 1 měsíce před pomazáním nemocných.  
Pomazání nemocných v  Hradci , Vendolí a Sklené se  udělí na neděli Božího milosrdenství  
 
Pastorační  kalendář 
 
28.5. Noc kostelů 
6.6.  1. Svaté přijímání ve Svitavách 
18.6. diecézní setkání dětí 
19.6. jáheské svěcení ? 
26.6. Kněžské svěcení v Olomouci 
5.7. Velehradská pouť 
6.8. pouť u sv. Josefa v e Svitavách ke cti blahoslaveného Engelmara 
15.8. pouť v Hradci nad Svitavou ke cti blahoslaveného Engelmara 
28.8. pouť rodin na sv. Hostýn 
4.9. pouť do olomoucké katedrály za posvěcení rodin a povolání  
5.9. pouť ke sv. Jiljí ve Svitavách 
5.-12.9.  Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti za účasti papeže? 
 
Ekonomika: to co máme, je nám  svěřeno k tomu, aby bylo vice lásky k Bohu a bližnímu. 
 
Římskokatolická farnost Vendolí b.ú: 1280096389/0800 
Díky za svépomoc v opravě elektroinstalace na kostele ve Vendolí, snad letos  něco 
uděláme. Děkuji farníkům za sbírky a dary, pohybujeme se v plusu cca 100.000,-Kč 
 
Římskokatolická farnost Hradec nad Svitavou b.ú. 1280095319/0800 
Letos neplánuji nic, kromě údržby farních objektů. Díky prodeji dřeva se podařilo stáhnout 
dluh  na 125.000,-Kč. Děkuji za obětavost farníků. 
 
Římskokatolická farnost Svitavy b.ú. 1286823399/0800   

sv. Jiljí  renovace oltář Nejsvětější Trojice (Ministerstvo  300.000,- Kč; náš podíl cca 
34.000,-Kč); restaurování gotické madony (náš podíl cca 20.000,.Kč); kostel sv. Josefa 
(1.000.000.-  Ministerstvo kultury; naše spoluúčast je cca 165.000,Kč); vzhledem ke mnoha 
darům  jsme zadluženi pouze částkou 200.000,-Kč. Děkuji za velkorysost a štědrost.  

Mockrát děkuji za finanční dary zaslané na běžný účet, do pokladny farnosti a za sbírky. Díky 
velkorysému daru jsme mohli v minulém roce a letos s dary z pokladniček poslat pro chudé v 
Sýrii dohromady částku 43.000,-Kč zejména na jídlo. Pokud chcete pozvat syrskou rodinu na 
oběd, vložte částku peněz do označené pokladničky ve farním kostele ve Svitavách. Jménem 
syrských křesťanů Pán ať všem dárcům požehná! 
 
Požehnané Velikonoce a radost Vzkříšeného vyprošují  
 
  P. Václav 604 326 621 ;  P. Petr  731 604 582;  P.Jan  731 402 045; bohoslovec Pavel 776716392 
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