
 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  
1.5. 

sv. Josefa Dělníka 
 

Koclířov duchovní obnova 

sv. Josef 9.00 za + P. Bohumíra Čuhela 
Rychnov n. M. 11.00 pouť za rodiny u Mariánské studánky 
sv. Josef 18.00 ke cti Panny Marie 

Neděle 
2.5. 

5. neděle velikonoční 
 
 
 
 

 
Žalm 48 

sv. Josef 7.30 za duše zemřelých, aby došly věčného odpočinutí 

Hradec 8.00 za + Květu a Karla Křivinkovy, syna Karla a celou živou a + 
rodinu, za +++ 

farní kostel 9.00 za + rodiče  z obou stran, jejich děti a +++ 
sv. Josef 9.30 evangelické bohoslužby 
Vendolí  10.00 za + rodiče Kumhálovy, syny a +++ 
farní kostel 10.30 za farníky 
Sklené  11.15 mše na daný úmysl   

farní kostel 16.30 za + Michala a Valerii Kotlárovy a + bratra Richarda ;  
po mši adorace  do 17.50 

farní kostel 18.00 májová 
Pondělí 
3.5. sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

farní kostel 9.00 za duše v očistci 
kaple PM Lány 18.00 mše na daný úmysl 

Úterý 
4.5. 

sv. Floriána 
slavnost posvěcení chrámu 
Navštívení Panny Marie 

   

farní kostel 18.00 mše za farníky; 4. května 1804  olomouckým světícím 
biskupem Aloisem Josefem hrabětem Kolowratem     

Středa 
5.5. sv.Gotharda 

Hradec 17.00 za+ Květu Hubínkovou , syna Karla a celou živou a + rodinu 
farní kostel 18.00 za + Dagmar Vybíralovou 

Čtvrtek 
 6.5. 

sv. Jana Sarkandera, kněze a 
muč. 

farní kostel 9.00 za kněžstvo, bohoslovce, zasvěcené osoby,povolání, 
rodiny, dobrodince, za úctu k životu, za nemocné 

farní kostel 18.00 májová 

Pátek 
7.5. první pátek v měsíci 

Vendolí  9.00 na úmysl dobrodince 
sv. Jiljí 15.00 adorace 
Hradec 17.00 na poděkování Panně Marii za pomoc a ochranu 
sv. Jiljí 18.00 vigilie ze slavnosti posvěcení – mše za farníky 

Sobota  
8.5. 

 kostel sv. Jiljí znovuvysvěcen byl 
v roce 8.5.1689 světícím olo-
mouckým biskupem Johannem 
Josefem hrabětem Breünerem 
 

Panny Marie  
Prostřednice všech milostí 

Holubí 
studánka 11.00 pouť za rodiny u  Holubí studánky 

sv. Josef 18.00 na poděkování za 28 let manželství, Boží pomoc a ochranu 

Kamenná 
Horka 19.00 vigilie slavnosti posvěcení chrámu v Kamenné Horce 

Neděle 
9.5. 

 
Dne 9. května roku 1804  byl kos-
tel v Kamenné Horce posvěcen 
olomouckým sufragánem Aloisem 
Grafem von Kolowrat. 
 
6. neděle velikonoční 
 
 

Žalm 41 

sv. Josef 7.30 za  živou a + rodinu Poštulkovu, Valouchovu a + Marii 
Bomberovu 

Hradec 8.00 za + Marii Cvrkalovou a celou rodinu 
farní kostel 9.00 za + rodiče  z obou stran, jejich děti a +++ 
sv. Josef 9.30 evangelické bohoslužby 
Vendolí  10.00 za + rodiče Vodičkovy a Coufalovy 
farní kostel 10.30 za farníky 
Sklené  11.15 mše na daný úmysl   
farní kostel 16.30 na úmysl celebranta; po mši adorace 
farní kostel 18.00 májová 

P. Václav 604 326 621 ;  P. Petr  731 604 582;  P.Jan  731 402 045; bohoslovec Pavel 776716392 
 

Samostatné májové s družičkami budou bývat v neděli a ve čtvrtek; družičky ať se oblékají doma a ať přijdou  
oblečené na májové.  
 
Děkuji za májovou výzdobu. Děkuji za sbírku na media: Sy-9.067,-Kč; Vendolí 2.500,-Kč; 
                                                       Hradec 4.360,-Kč; Sklené 1.000,-Kč a dar na kostel ve Skleném 2.000,-Kč 
 
Účast na bohoslužbách  má podmínky:dezinfekce, roušky a rozestupy, pokud není společná domácnost. 

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


 
 
                                                                                                                            

Oznam: Pozvání k účasti na díle vývařovny pro chudé v syrském Aleppu – jak praktické, tak 
modlitební 

Naše farnost  od podzimu loňského roku finančně podpořila farnost Sv. Františka v Aleppu v Sýrii, se kterou se 
povedlo před tím navázat kontakt. Obdrželi jsme také fotky z rozdílení naší pomoci a samozřejmě velké díky 
tamních farníků a duchovních, kteří na nás jako na své přátele pamatují v modlitbě.  

Minulý pátek nám z farnosti Sv. Františka poslali dopis o. Ibrahima adresovaný všem přátelům (můžete si 
přečíst na nástěnce). Týká se projektu, pro který se nyní rozhodli – a sice zřízení vývařovny pro potřebné 
v Aleppu pod františkánským patronátem, kde by se těmto lidem bez ohledu na vyznání podávalo jeden krát 
denně teplé jídlo. Tato vývařovna se bude jmenovat příznačně „Pět chlebů a dvě ryby“. V rámci přípravy a 
vydávání jídel bude také některým lidem dána možnost přivýdělku (bude jim alespoň takto poskytnuta 
možnost pracovat). Vše bude hrazeno z církevních zdrojů, potřební lidé tedy dostanou jídlo zdarma. Náklady 
na jídlo pro jednu osobu činí 2 eura (tj. asi 52 Kč) – je v nich zahrnuta cena surovin, příprava a také onen malý 
výdělek pro lidi zaměstnané ve vývařovně. Také prostory vývařovny ještě bude potřeba upravit a dovybavit. 
Kdybyste chtěli toto konkrétní dílo podpořit, můžete přispět do pokladničky umístěné u aktualizované 
nástěnky o farnosti Sv. Františka v Aleppu umístěné po levé straně lodi zde ve farním kostele.  

Nabízíme možnost a pozvání k  osobní modlitbě za farnost Sv. Františka v Aleppu a za dílo vývařovny pro 
chudé, a to nyní během mariánského měsíce května. Panna Maria je totiž ve velké úctě také u muslimů a 
může proto tvořit i pomyslný most v rámci dialogu a soužití s islámem – jak víte, křesťané jsou ve většinově 
muslimské Sýrii menšinou. 

Jak se zapojit? Na stolečku uprostřed hlavní lodi zde ve farním kostele a na stole u hlavního vchodu u Sv. 
Josefa najdete kartičky nadepsané Růženec pro Aleppo. Kdo by se chtěl ve svobodě zapojit, může si kartičku 
vzít, pomodlit se doma sám či s rodinou modlitbu růžence za farnost Sv. Františka v Aleppu a dílo vývařovny 
pro chudé, event. za syrské křesťany, a bude-li chtít, může napsat z druhé strany kartičky vzkaz pro tamní 
farníky (v češtině či angličtině – z češtiny přeložíme) a podepsat. Kartičku potom donést do kostela a umístit 
do připravené obálky opět na stolečku. Tvořivosti se meze nekladou – kdo by se svým vzkazem nechtěl 
omezovat na velikost kartičky, může vytvořit vzkaz větší, barevný, libovolného vzezření a klidně za celou 
rodinu;o) Na konci května potom obálky sesbíráme, vzkazy nafotíme a sepíšeme a pošleme mailem do Aleppa, 
kde o této akci předem neví. Může to být tedy takový náš duchovní dárek a překvapení, osobní povzbuzení 
našim bratrům a sestrám, kteří již tolik let kráčí po vyčerpávající křížové cestě. Určitě budou mít radost a 
budou na nás dále s vděčností pamatovat v modlitbách!  

Na uvedený úmysl se také budeme modlit s dětmi o nedělních májových pobožnostech. 

Sám Pán nám řekl – „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně 
jste učinili.“ 

Všem, kteří se zapojíte, upřímně mockrát Pán Bůh zaplať! 
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