
Svitavské poutní bohoslužby  sv. Jiljí a okolí v roce 2022 
 

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

3.9. sobota mše v 16.00 u sv. Jiljí; 
P.Mgr. IUCLic František Zehnal, ThD. 

. 

 
sobota od 16.00  Jiřinková slavnost ve farní stodole otevření areálu; 

vstupné dobrovolné ve prospěch režijních výdajů farního areálu 
od 18.00 hraje hudba k tanci a poslechu 

 
4.9. neděle   poutní mše v kostele sv. Jiljí 

-   sbírka na provozní výdaje kostelů 
 

7.30 mše.sv.   za + Františka Kotlára 
 

9.30       mše.sv.  za farníky  a poutníky; 
Celebrant P. Eliáš Tomáš Paseka OFM 

(korepetitor MgA. František Boček) 
Po mši neformální setkání mládeže a rodičů s P. Eliášem OFM ve farním vestibulu u 

jednoduchého občerstvení  s tématem  vzájemného poznání děkanátního kaplana pro mládež 

15.00 hod. svátostné požehnání 

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

19.00hod. poutní koncert  v kostele sv.Jiljí  - TRIO MUSSETTE 
 

 
nedělní mše 4.9. v okolí:  - farní kostel Svitavy v 16.30hod.8.00hod. Hradec nad Svitavou;  

9.45hod. Vendolí,Sklené mše v 11.00 

 
Info od administrátora arcidiecéze:     Milé sestry, milí bratři, 

 

jak dobře víte, po odchodu otce arcibiskupa Jana Graubnera na svatovojtěšský stolec do Prahy jsem byl 

4. 7. 2022 zvolen sborem poradců (konzultorů) administrátorem olomoucké arcidiecéze. Tuto roli jsem 

přijal s vědomím své lidské nedostatečnosti a také proto, že diecéze nemůže zůstat bez dočasného správce. 

Nyní před námi stojí společný úkol: modlitbou provázet proces jmenování nového olomouckého 

arcibiskupa. Proto vás žádám, abyste v osobní modlitbě na tento úmysl pamatovali. Můžete použít 

modlitbu, jejíž text dostali k dispozici duchovní správci farností. 

Těším se na společné prožívání liturgického roku a slavností, které poskytnou příležitost k osobnímu 

setkání. Žehná 

                                                                        +Josef Nuzík, administrátor arcidiecéze 



Další ohlášky:        

setkání seniorů           29.8. v pondělí v 15.00 hod. a dále každé první pondělí v měsíci na faře ve Svitavách  
Koclířov 1. sobota 3.9. • 17.00 hod. – hl. celebrant a kazatel P. Šebestián Smrčina OFM 

 
čtvrtek  8.9.  mše sv.  v 9.00 ve farním kostele;  
                     mše  v 18.00    v kostele sv. Josefa Svitavy  výroční slavnost posvěcení chrámu  
Setkání pastorační rady  v pátek  9.9. v 19.00 na faře ve Svitavách; tématem bude, zhodnocení  pastorační 
využití stodoly;  jak  (ne)pokračovat v Jiřinkové slavnosti a v dalších záležitostech; kdo za to odpovídá…….. 

mše pro rodiny s dětmi  každou 1. neděli v měsíci ; začínáme od 11. září 
Charitní poutní výlet  na Zelená Hora  u Žďáru n.Sázavou  v úterý  20.9.  
                                                                                                 info a přihlášky u Miriam Holubcové 730 594 542 
Pouť na Kalvárii  je v sobotu 10.9. v 16.00 křížová cesta  a v 17.00 mše                                                                          
                                V neděli  11.9. v mše v 8.30 a v 10.30 
 

výuka náboženství  výuka na faře bude až od 9.9. každý pátek ve dvou skupinách  13.15 a ve 14.00;   
výuka náboženství doma nechť rodiče sami zváží tuto variantu, knihu ať si vyzvednou u kněze a 
nahlásí jméno dítěte, abychom evidovali domácí výuku náboženství (pro hlášení statistik) 
předškolní děti a prvňáčci mohou využít   katecheze v neděli  ve staré sakristii při bohoslužbě slova 
příprava na 1. sv. přijímání – každý pátek na faře v rámci náboženství ve 13.15; začínáme 9.9. 
14. září v celé Evropě se má konat  na svátek Povýšení svatého Kříže tichá adoraci za mír na Ukrajině 
od 16.9. příprava  na biřmování jak dospělých, tak i mládeže od 15 let-90 let  
                      bude probíhat každý týden pátek od 19.00 na faře  
                           a opakování v sobotu při mši v 18.00 v kostele sv. Josefa a po mši v sakristii. 
Během přípravy se mají biřmovanci zúčastnit duchovní obnovy, kde mohou prohloubit svůj vztah s 
Bohem, ale také zažít společenství. Nabízíme Vám, aby přijeli  do Rajnochovic ( P.Šůstek alias Colins) 
 

Sobota 1.října v Koclířově v 10 hod.  požehnání přesné kopie kaple zjevení - Capelinhy zemí střední a východní 

Evropy. Hlavním hostem bude zástupce papeže v ČR, nuncius Mons. Jude Thaddeus Okolo, královehradecký 

biskup Mons. Jan Vokál a další biskupové a kněží 

15.10. POUŤ DO KATEDRÁLY OLOMOUC za posvěcení rodin a povolání (Děkanát Svitavy a Konice) 
18. a 19. listopadu do olomoucké katedrály ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE  
 
 Spolčo Slůňata a Smajlíci zpravidla 1. Sobota v měsíci 8.30-11.30 termíny: 1.10; 5.11; 3.12.; 7.1; 11.2. ; 
karneval 12.2.; 4.3.; 1.4.; 6.5. výlet;  2.-3.6.  přespávačka;  
 

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

Římskokatolická farnost Svitavy b.ú. 1286823399/0800  ; dovršuje se závěrečná oprava vnějšku 

kostela sv. Josefa (naše spoluúčast je cca 150.000,-Kč); letos se dokončuje závěrečná etapa restaurování 
oltáře Nejsvětější Trojice v kostele sv. Jiljí (naše spoluúčast cca 35.000,-Kč); neprošel nám od památkářů 
návrh WC v kostele sv. Jiljí; hledáme  další varianty (sponzorováno panem Janem Bisem). 

 
       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  
 


