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Datum Liturgická památka Místo Hod. Úmysl 

Pátek 
28.5. NOC KOSTELŮ 

Hradec n.S. 17.00 mše, prohlídka, rozjímání. V 19.00 závěrečné požehnání 

farní kostel 18.00 mše, 19.30 duchovní zamyšlení s varhanní hudbou;  
20.30 zpěvy Taize 

sv. Josef  18.00- 21.00 prohlídka kostela 
sv. Jiljí  18.00-19.45  tichá prohlídka kostela 

Sobota  
29.5. 

sv. Pavla VI. pp 
Sobotní památka Panny Marie sv. Josef 18.00 za dar života a ochranu Panny Marie a za celou rodinu 

Neděle 
30.5. 

 
Slavnost    Nejsvětější Trojice 
 
Fotbalový zápas "ženatí vs. 
svobodní"  od 15 hodin, hřiště 
za gymnáziem. 

sv. Josef 7.30 za Josefa a Alžbětu Odehnalovy a rodiče 
Vendolí  8.00 za + Františka Bednáře, sestru, rodiče; živou a + rodinu 
farní kostel 9.00 za farníky 
sv. Josef 9.30 evangelické bohoslužby 
Hradec kaple 9.30 poutní mše v kapli na dolním Hradci v 9.30 
farní kostel 10.30 za farníky 
Javorník 11.00 poutní mše 
Sklené  11.15 mše na daný úmysl   
farní kostel 16.30 za za + Jana a Miladu Kopeckých a +++; adorace do 17.50 
farní kostel 18.00 májová 

Pondělí 
31.5. 

Navštívení Panny Marie 
pouť ve farním kostele 

farní kostel 9.00  za farníky poutní mše  
farní kostel 18.00 na úmysl celebranta   poutní mše 
PM Lány 18.00 mše na daný úmysl 

Čtvrtek 
3.6. SVÁTEK BOŽÍHO TĚLA 

farní kostel 9.00 mše za kněze 
Hradec  17.00 mše a Božítělový průvod 
farní kostel 18.00 mše za farníky a Božítělový průvod 

Pátek 
4.6. 

první pátek v měsíci  
 
zpovídání  

Vendolí  9.00 na úmysl dobrodince 
farní kostel 15.00 Adorace, zpovídání 
Hradec 17.00 na úmysl celebranta 
farní kostel 18.00 za + rodiče Vodičkovy a sestru Růženu 

Sobota  
5.6. 

příprava na 1. Svaté přijímání  
Hradec 16.00 nácvik a zpověď 
Svitavy 9.30 nácvik a zpověď 

Koclířov  duchovní obnova, mše v 10.00 a v 17.00 
Sklené  18.00 mše na daný úmysl   
sv. Josef 18.00 za dar života a ochranu Panny Marie a za celou rodinu 

Neděle 
6.6. 

Slavnost Těla a Krve Páně 
 
slavnost 1. Svatého přijímání 
v Hradci nad Svitavou v 10.00 
ve Svitavách v 10.30 

sv. Josef 7.30 za Josefa a Alžbětu Odehnalovy a rodiče 
Vendolí  8.00 na úmysl celebranta 
farní kostel 9.00 za farníky 
Hradec 10.00 za prvopřijímající a jejich rodiny 
farní kostel 10.30 za farníky (mše pouze pro prvopřijímající a jejich rodiny) 
farní kostel 16.30 za farníky; adorace do 18.30 

Neděle 
13.6. 

11. neděle v mezidobí 
 
!!!! pořad bohoslužeb již 
předkoronavirový !!!! 

sv. Josef 7.30 za + Richarda Kotlára 
Hradec 8.00 za + rodiče Onderkovy, živou a + rodinu 
farní kostel 9.30 za+ Dr.Alexandru Metelákovou, rodiče Čičurovy a +++ 
Vendolí 10.00 za + Jana a Věru Naiserových, živou a + rodinu 
Sklené 11.00 mše svatá 
farní kostel 16.30 za+ Alexandra Čonku a celou živou  + rodinu;adorace 18.30 

Sobota  
19.6. 

Zahradní hudební festival na 
Světlance vstupné 200,-Kč; děti 
zdarma 
sv. Jan Nepomuk Neumann 

Olomouc 9.30 zveme na jáhenské svěcení Mgr. Pavla Fialy v katedrále  
Světlanka 13.30 mše na Světlance P.Heryán vzadu v sadu zahradní festival 

farní kostel 16.30 Den vděčnosti, mše s novojáhnem Pavlem  Fialou; popř. 
rozloučení se s jáhnem - agapé ve farním areálu; jste zváni  

Neděle 
20.6. 

12. neděle v liturgickém me-
zidobí 

sv. Josef 7.30 za Josefa a Alžbětu Odehnalovy a rodiče 
Hradec 8.00 za živé a+ rodiny Novákovy, Kalasovy, Boucníkovy, +++ 
farní kostel 9.30 za farníky 
Vendolí 10.00 za+ Jaroslavu a Bohuslava Hladíkovy a celou rodinu 
Sklené 11.00 mše svatá 
farní kostel 16.30 za farníky; po mši adorace do  18.30 
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Návštěvy nemocných 
Kněží Vás rádi navštíví a poslouží; je nutné se však nejprve  kontaktovat telefonicky a domluvit 
datum návštěvy. Během pandemie jsme omezili kontakty, ale kdo by chtěl, tak ochotně přijdeme. 
Máte-li být hospitalizováni v nemocnici, zavolejte kněze, abychom  se duchovně připravili.  
 
Pastorační  kalendář 
 
28.5. Noc kostelů 
6.6.  1. Svaté přijímání ve Svitavách a v Hradci nad Svitavou 
 
19.6. jáheské svěcení v Olomouci v 9.30 Mgr. Pavla Fialy; odpoledne bude mše v 16.30 ve 
farním kostele ve Svitavách, kde bychom poděkovali za přijatá dobrodiní a pokud bude Pavel 
přeložen do jiné farnosti (budeme to vědět až po svěcení v katedrále), tak bychom se s ním ro-
zloučili při následném agape ve farním areálu dle hygienických nařízení. 
 
26.6. Kněžské svěcení v Olomouci v 9.30 
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 odbornou svépomoc v opravě elektroinstalace na kostele ve Vendolí (Pešinovi a 
Riedlovi). Děkuji panu Františku Vodičkovi za renovaci lustru a všem, kteří se podíleli na 
instalaci.   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 velkorysým dárcům se podařilo 
stáhnout dluh  na 75.000,-Kč. Děkuji za obětavost a štědrost 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 
štědrým darům  jsme snížili zadlužení na cca 100.000,-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 53.000,-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! 
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