
 SVATÝ TÝDEN  - VELIKONOCE -2022   SVITAVY, HRADEC N. S., SKLENÉ, VENDOLÍ 

sv. -Josef – „červený“ kostel, ulice U stadionu; farní kostel – „bílý“ kostel na náměstí; sv. Jiljí – kostel na hřbitově 

Datum Liturgická památka Místo Hod. Úmysl 

Sobota 
9.4. 

 
sv. Josef 17.30 PŘEDVELIKONOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ 

sv. Josef 18.00 za + Helenu Mrázkovou, živou a + rodinu z obou stran 

Neděle 
10.4. 

sběr postních almužen 

 
KVĚTNÁ   NEDĚLE 
žehnání ratolestí 
 

sbírka na pojištění kostelů  a 
odvody farností; 
 např.  srážkovné svitavských 
kostelů  cca 70.000,-Kč za rok 

sv. Josef 7.30 za farníky 

Hradec 
7.20 
8.00 

Křížová cesta; zpovídá P. Jan Slíva      
za+Annu Kopřivovou,manžela, rodiče, sourozence a rodinu 

farní kostel 9.30 za živou a + rodinu Škavradovu, + rodinu Veselou a + Alenu  

Vendolí  9.45 na úmysl celebranta;  od 9.30 zpovídá P. Jan Slíva 

Sklené  11.00 mše na daný úmysl  zpovídá P. Jan Slíva      

sv. Josef 15.00 křížová cesta 

farní kostel 16.30 za+ rodiče Zieglerovy, Teplých, snachu Věru a zetě Luboše 

Pondělí 
11.4. 

 
farní kostel 9.00 za + Josefa Ryndu 

   

Úterý 
12.4. 

 
   

farní kostel 18.00 za + Anežku Voglovou a + Vlastu 

Středa 
13.4. 

 
   

farní kostel 18.00 na poděkování za dar života, za+ rodiče z obou stran 

Čtvrtek 
 14.4. 

Zelený čtvrtek 
bez umývání nohou 
 

sbírka na chudé 

Vendolí 16.00 mše na památku poslední večeře; za farníky 

Hradec 17.00 mše na památku poslední večeře; na úmysl celebranta 

farní kostel 18.00 
mše na památku poslední večeře; mše za kněžstvo;  
bdění v Getsemanech  do 22.00  

   

Pátek 
15.4. 

Velký pátek 
půst od masa zdraví lidé od 
14let; půst újmy zdraví lidé 18-
60 let 
 

sbírka na Svatou zemi 

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

Vendolí  16.00 velkopáteční obřady 

Hradec 17.00 velkopáteční obřady 

farní kostel 18.00 velkopáteční obřady; bdění u hrobu do 20.40 

Sobota  
16.4. 

Bílá sobota; rozjímání o tichu farní kostel  kostel celý den otevřený k tiché modlitbě 

Veliká noc  
vzkříšení Ježíše Krista 

Hradec 19.30 vigilie Vzkříšení; na úmysl celebranta; otevřeno od 9.00 

farní kostel 19.30 vigilie Vzkříšení; za farníky 

   

Neděle 
17.4. 

Velikonoce 
Slavnost  Zmrtvýchvstání 
Páně 
 

žehnání pokrmů 
 

sbírka na mzdový fond diecéze 

sv. Josef 7.30 za farníky 

Hradec 8.00 na úmysl celebranta                            

farní kostel 9.30 za farníky  

Vendolí  10.00 na úmysl celebranta 

Sklené  11.15 mše na daný úmysl   

farní kostel 15.00 svátostné požehnání 

farní kostel 16.30 za + maminku Zdeňku a +++ 

Pondělí  
18.4. 

Pondělí velikonoční  

sv. Josef 7.30 za farníky 

Hradec 8.00 na úmysl celebranta                            

farní kostel 9.00 za farníky  

Vendolí  10.00 na úmysl celebranta                            

Kamenná Hor 18.00 za farníky 

 
Návštěvy nemocných 

Kněží Vás rádi navštíví a poslouží. Máte-li být hospitalizováni v nemocnici, zavolejte kněze, abychom  se připravili 
a pozvali Vzkříšeného do našich nemocí a slabostí. 
Pomazání nemocných svěřujeme svou nemoc či stáří do rukou Milosrdného Pána. Věk zpravidla od 65 let výše; 
mladší mohou z vážného důvodu nemoci také přijmout svátost  pomazání nemocných. 
 
Pomazání nemocných se ve Svitavách bude udělovat na neděli Božího Milosrdenství 24.4. při mších v 7.30, v 
9.30 a odpoledne v 16.30; a v sobotu 23.4. v 18.00. Předpokladem přijetí pomazání nemocných je svátost smíření 
(zpověď) a eucharistie v období do 1 měsíce před pomazáním nemocných.  
Pomazání nemocných v  Hradci, Vendolí a Skleném se udělí na neděli 1.5. 

 
 
 

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


 

KALENDÁŘ AKCÍ 
o Sobota 12.3. duchovní obnova P. Václav Brož O.Carm. - přednášky na faře od 9.00; 10.30; 15.00; 12.00 společný oběd; 

adorace 13.00-14.45 u sv. Jiljí; 17.00 křížová cesta u sv. Josefa a v 18.00 mše u sv. Josefa 
o Velikonoční Triduum  15.4.-17.4; velikonoční agapé  16.4. 
o 1.5. v 14.30 - pouť v Rychnově u Panny Marie - tradiční pouť za rodiny 
o 1.5.  neděle 1. májová - družičky 
o 8.5.  slavnost posvěcení kostela sv. Jiljí  
o 8.5. od 15.00 pouť na Holubí studánce 
o 9.5. slavnost posvěcení kostela v Kamenné Horce 
o 5.6. slavnost Seslání Ducha Svatého; tradiční svatodušní pouť na Kalvárii (4.-5.6.) 
o 10.6. Noc kostelů 
o 16.6. čtvrtek Slavnost Božího Těla 
o 19.6.  1. svaté přijímání ve Svitavách 
o 25.6. od 9.30 kněžské svěcení v Olomouci, Pavel Fiala 
o 3.7. primice Pavla Fialy Křtomil (14.30 od domu Pavla Fialy) 
o 5.7. čtvrtek celonárodní pouť na Velehrad 
o 22.7.  pouť v Kamenné Horce - mše v 19. 00 
o 23.7. Den vděčnosti (novokněz P. Pavel Fiala a 70 let P. Jan Slíva) 
o 26.7.  a 31.7.  pouť u sv. Anny Lány 

o 31.7.-6.8. prázdninová chaloupka Smajlíků 
o 9.-14.8. celostátní setkání mládeže v Hradci Králové; dny mládeže 
o 6.8. pouť u sv. Josefa v e Svitavách ke cti blahoslaveného Engelmara 
o 21.8.-27.8. prázdninová chaloupka  Slůňata 
o 18.-20.8. Festival UNITED ve Vsetíně 
o 3.9 mše  v 16.00 u sv. Jiljí a „Jiřinková slavnost“ 
o 4. 9 pouť u sv. Jiljí – mše v 7.30 a v 9.30 
o 8. 9. slavnost posvěcení chrámu sv. Josefa 
o pouť na Kalvárii 
o 28. 9. svatováclavská pouť do katedrály v Olomouci  nebo do Staré Boleslavi 
o 15.10.  Pouť za posvěcení rodin a povolání děkanátu Svitavy do Olomouce  
o 18.-19.11. Arcidiecézní setkání mládeže 

 
 

Ekonomika: to, co máme, je nám  svěřeno k tomu, aby bylo více lásky k Bohu a bližnímu. 

o Římskokatolická farnost Vendolí b.ú: 1280096389/0800 
Letos nevyšla dotace na opravu hřbitovní zdi, budeme to zkoušet příští rok. Děkuji farníkům za sbírky a dary, 
pohybujeme se v plusu cca 100.000,-Kč 

o Římskokatolická farnost Hradec nad Svitavou b.ú. 1280095319/0800 
Letos nevyšla dotace na opravu vstupní brány na hřbitov; budeme to zkoušet příští rok. Děkuji za obětavost 
farníků ekonomicky se pohybujeme v plusu cca 125.000,-Kč.  

o Římskokatolická farnost Svitavy b.ú. 1286823399/0800  
Nyní se pohybujeme díky štědrosti farníků v plusu, ale následující spolupodíly při opravách a režijní výdaje 
nás mohou poslat do hlubokého mínusu.  
Potvrzená dotace sv. Jiljí: renovace oltář Nejsvětější Trojice (Ministerstvo  300.000,- Kč; náš podíl cca 
35.000,-Kč); havarijní střecha kostela sv. Jiljí – definitivně nevyšla dotace; pokus příští rok  
kostel sv. Josefa (700.000 - Ministerstvo kultury; náš podíl cca 450.000,Kč). 
 

Projekt vývařovny pro potřebné „Pět chlebů a dvě ryby“ 

Mockrát děkuji za finanční dary zaslané na běžný účet, do pokladny farnosti a za sbírky. Díky velkorysému darům 
jsme mohli od října roku 2020 do 14.6.2021 jsme odeslat celkem 68.000,-Kč pro chudé. Cena výroby jedné 
porce přitom činí asi 2 eura. Fotky přímo z vývařovny, které nám naši přátelé poslali,  můžete shlédnout a rovněž si 
přečíst něco z průvodního dopisu na nástěnce ve farním kostele. Chci všem dárcům a modlícím se poděkovat. 
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! 

 
Postní almužna – podpora potřebných mezi námi, zejména těch, kterým je těžké žádat o pomoc 
                       
Požehnané Velikonoce a radost Vzkříšeného vyprošují Vaši kněží 
                                                                          P. Václav 604 326 621; P. Petr 731 604 582; P.Jan 731 402 045 


