
 

 
Svitavské poutní bohoslužby  sv. Jiljí a okolí v roce 2021 

 
1.9. středa u sv. Jiljí vlastní den poutě mše  v 9.00 a v 18.00 

(od 9.30 úklid kostela sv. Jiljí) 
 
       4.9. sobota mše v 9.00 u sv. Jiljí  
Ministrantská pouť do Choliny zájemci ať se přihlásí u vedoucích ministrantů Tadeáše a Matyáše. 
Pouť do katedrály v Olomouci za posvěcení rodin a povolání; 15.00 růženec; 16.00 adorace; 17.00 mše; jedeme auty 
zájemci ať se přihlásí u faráře. 

  
4.9. od 16.00 Jiřinková slavnost ve farní stodole  

dle aktuálních hygienických opatření 

 
5.9. neděle   poutní mše v kostele sv. Jiljí 

-   sbírka na provozní výdaje kostelů 
                       7.30 mše.sv.   za farníky a poutníky  
                                      
                       9.30       mše.sv.  za farníky  a poutníky;  

      celebrant kpt. P. Petr Šabaka  
bude prezentovat knihu: Dostal jsem slovo 

při  mši žehnání školních pomůcek 
(zpívá  Mgr. Vojtěch Poštulka; korepetitor MgA. František Boček) 

 

15.00 hod. svátostné požehnání  jáhen Mgr. Pavel Fiala   
předchází ve 14.15hod  večeřadlo u sv. Jiljí  

(po požehnání možnost setkání ve farním vestibulu nebo na dvoře - káva—čaj-) 

           19.00hod. tradiční poutní koncert  v kostele sv.Jiljí  -  
 

 
 nedělní mše 5.9. v okolí:  - farní kostel Svitavy v 16.30hod. 

8.00hod. Hradec nad Svitavou;  9.45hod. Vendolí, 
Sklené mše v 11.00   

 
Další ohlášky:        

Koclířov 1. sobota 4.9. • 17.00 hod. Pontifikální mše svatá Hl. celebrant a kazatel: Mons. Josef KAJNEK 

pomocný biskup královéhradecký 
 



setkání seniorů           6.9. v pondělí v 15.00 hod. a dále každé první pondělí v měsíci na faře ve Svitavách  
středa  8.9.  mše sv.  v 9.00 a v 18.00    v kostele sv. Josefa Svitavy  výroční slavnost posvěcení chrámu  

Pouť na eucharistický kongres do Budapešti: Cestovní kancelář AVETOUR s. r. o.  ve spolupráci 
s Českomoravskou Fatimou Koclířov pořádají jednodenní poutní cestu do Budapešti s účastí 
na bohoslužbě Mezinárodního eucharistického kongresu, které bude předsedat Svatý otec 
František 12. 09. 2021  1 300 Kč .   Je možnost i několikadenního poutního zájezdu. Je nutný  covid test. 
PŘIHLÁŠKY: CK AVETOUR s.r.o., nám. F. L. Věka 17, 518 01 Dobruška, tel. 494 623 929, fax 494 377 654, mobil 
602 441 670, 720 993 837,email avetour@avetour.cz, zajezdy@avetour.cz, prodej@avetour.cz 

 
Charitní poutní výlet do Luže 14.9. info a přihlášky u Miriam Holubcové 730 594 542 
Pouť do Šaštína 15.9. na mši se svatým otcem Františkem je nutné očkování a se zaregistrovat; pojedeme 
auty zájemci ať se přihlásí u faráře. 
Pouť Kalvárie – Jaroměřice u Jevíčka 18.9. v 16.00 křížová cesta a v 17.00 mše s P. Ondřejem Poštulkou 
                                                          19.9. v  neděli na Kalvárii mše v 8.30 a v 10.30 
Pouť na Tetín 18.9. v 11.00  ke cti svaté Ludmily v jubilejním roce  
 
Víkendovka se koná od 17. do 19. září.   5. ročník Víkendovky 2 farností - vedoucí ze Svitav i Bystrého -zvou veškerou 
mládež od 6. třídy ZŠ po 2.ročník SŠ.  Vedoucí ze Svitav i Bystrého srdečně zvou veškerou mládež od 6. ročníku ZŠ do 2. 

ročníku SŠ na již tradiční Víkendovku 2 farností. Akce bude probíhat od 17. do 19. září 2021 na Svitavské faře. Čeká nás 
napínavý a akční program s výletem do Brna. Více informací a přihlášku naleznete na webu Svitavské farnosti. (kontakt pro 
Svitavy: Jakub Vrba - tel.: 732 213 946, mail: jakubvrba098@gmail.com) 

 
Setkání pastorační rady  v pátek 24.9. v 19.00 na faře ve Svitavách 
 
příprava na 1. sv. přijímání – v neděli od 3.10. (při mši a po mši v 9.30) 
 
příprava  na biřmování jak dospělých, tak i mládeže od 14 let-90 let 
od 2.10. bude probíhat každý týden v sobotu při mši v 18.00 v kostele sv. Josefa a po mši v sakristii 
opakování od 3.10. každou neděli v 16.30 při mši a po mši v sakristii 
 
výuka náboženství     výuka na faře bude až od října každý pátek, pokud to umožní koronavirus 
        předškolní děti  mohou mít  zvláštˇ katecheze v neděli  ve staré sakristii při bohoslužbě slova 
 
mše pro rodiny s dětmi  každou 1. Neděli v měsíci ; začínáme od 3. října 
 
Slůňata  od října (upřesní se později) 
Smajlíci  od října  (upřesní se později) 
 
Pátek 15.10. od 19hod.  přednáška P. Marka Orka Váchy 
 

Římskokatolická farnost Vendolí b.ú: 1280096389/0800   
Římskokatolická farnost Hradec nad Svitavou b.ú. 1280095319/0800  

Římskokatolická farnost Svitavy b.ú. 1286823399/0800   
 
       Mockrát děkuji za finanční dary zaslané na běžný účet nebo věnované do pokladny farnosti a za sbírky. Bez 
Vašich štědrých rukou se neobejdeme.    
Děkuji - za  finanční pomoc, odbornou svépomoc,   - 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 
požehnej! 

 

 Prosím      o nahlášení svých nemocných doma nebo v nemocnici.  Rádi je navštívíme.  
 

         Vaši kněží:   P. Václav Dolák  604 326 621;   P. Petr Krajčovič  731 604 582;    P.Jan Slíva  731 402 045  
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