
Vánoční a novoroční bohoslužby v roce 2022/2023 

Svitavy, Vendolí, Sklené,  Hradec n.S, Kamenná Horka 
 

- při mší svatých sbírka na provoz kostelů 
 

- předvánoční zpovídání ve Svitavách: sobota 17.12.2022 kostel sv. Josefa od 17.30 cizí zpovědník a místní 

kněží 

 

Den/místo 

farní 
kostel 

Bílý 
kostel 

sv. Josef 
Červený 

kostel 
Vendolí Sklené Hradec poznámka 

Sobota 17.12.  18.00    
od 17.30 ZPOVÍDÁNÍ  u 

sv.Josefa 

Neděle 18.12. 
9.30 

16.30 
7.30 9.45 11.00 8.00 

odpolední zpověď ve farním 
po mši při adoraci 17.15 do 18.15 

Sobota 24.12. 
Štědrý den 

farní kostel 
15.00 mše - rodiny s 

dětmi 
24.00 půlnoční mše 

„Rybovka“ 

- - 
22.00 
zpívá 
Rakos 

14.30 betlémské světlo kostel 
Svitavy  

21.00   Kamenná Horka 

Neděle 25.12. 
Narození 

Páně 

9.30 
16.30 

7.30 9.45 11.00 8.00 
15.00 farní kostel POŽEHNÁNÍ 

a setkání u Betléma koledy 

Pondělí 26.12. 
sv. Štěpán 

9.30 7.30 9.45 11.00 8.00 
farní kostel 

18.00 koncert Dalibor 

Úterý 27.12. 
Sv. Jana 

18.00     při mši  ŽEHNÁNÍ  VÍNA 

Středa 28.12. 18.00      

Čtvrtek 29.12. 9.00      

Pátek 30.12. 
Svaté rodiny 

9.00 
18.00 

   16.00 
při mši svatých 

OBNOVA MANŽELSKÝCH 
SLIBŮ 

Sobota 31.12. 
sv. Silvestr 

13.00 
adorace  

16.30 mše 

23.30 tichá 
adorace 

  16.00 

odpolední mše je s platností 
slavnosti zasvěceného svátku 

21.00 Kamenná Horka 
 

Neděle 1.1. 
Slavnost 

Matky Boží 

9.30 
16.30 

7.30 9.45 11.00 8.00 
9.30  žehnání koledníkům 

15.00  farní kostel POŽEHNÁNÍ 

Pondělí 2.1. 9.00     15.00 setkání seniorů na faře 

Čtvrtek 5.1. 9.00      

Pátek  6.1. 
Zjevení Páně 

9.00 
18.00 

   16.00 
Žehnání vody, kadidla, křídy 

příprava na biřmování 

Sobota 7.1.  18.00    
Koclířov duchovní obnova – 

opakování přípravy na biřmování 

Neděle 8.1. 
Křest Páně 

9.30 
15.30 

7.30 9.45 11.00 
8.00 

 

Končí doba vánoční 
16.30 Tříkrálový průvod 

ve Svitavách 

 

      Nejbližší termín další přípravy na 1. svaté přijímání: při a po mši v 9.30 hod. je 18.12.2022 a 15.1.2023 
 

 

 

 

 

  
       



Ekonomika je také morální rozhodnutí: 

Ekonomika oprav a údržby farních objektů: Jsme vděčni za malé i velké dary; neboť bez nich nic  
nezmůžeme v rámci údržby a oprav. Snažíme se využít různých projektů k získání dotací (velmi 
chybí +Antonín Nádvorník), ale vždy je nutná naše finanční spoluúčast.  
 

Římskokatolická farnost Vendolí b.ú: 1280096389/0800 
Díky za svépomoc v opravě elektroinstalace na kostele ve Vendolí.  
Děkuji farníkům za sbírky a dary. V roce 2022 jsme nezískali grant na údržbu a opravu poškozené části 
střechy hřbitovní zdi.  

 
Římskokatolická farnost Hradec nad Svitavou b.ú. 1280095319/0800 

Neuspěli jsme v grantu opravu márnice. Proběhla výměna plynového kotle na faře, byly 
instalovány plechová vrata do stodoly. Děkuji farníkům za sbírky a dary a výzdobu kostelů. 

 
Římskokatolická farnost Svitavy b.ú. 1286823399/0800   

• opravovali jsme a spláceli jsme půjčky, a nezapomínali na chudé. 
Od října roku 2020 do 1.12.2022 jsme odeslali celkem 86.000,-Kč pro chudé. Projekt vývařovny pro potřebné 

„Pět chlebů a dvě ryby“ jsme se ve svitavské  farnosti rozhodli podpořit, a to jak modlitebně, tak finančně. 

V roce 2021 se podařilo vývařovnu otevřít, vydává se úžasných 900 porcí denně!· Vše je hrazeno z církevních 

zdrojů, potřební lidé tedy dostávají jídlo zdarma.· Cena výroby jedné porce přitom činí asi 2 eura (v přepočtu 

dle aktuálního kurzu cca 52 korun) - tedy znamená to cenu surovin, přípravy a také onen malý výdělek pro lidi 

zaměstnané ve vývařovně. 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. 

• sv. Jiljí: renovace oltář Nejsvětější Trojice (Ministerstvo 300.000 Kč; náš podíl cca 30.000 Kč)  

• sv. Josef: poslední etapa opravy vnějšího pláště od psychiatrie s naším podílem cca 110.000 Kč 
(Pardubický kraj cca 78.000,-Kč; Ministerstvo kultury cca 490.000,-Kč) 

V roce 2023 nás čeká priorita: 

• oprava havarijní části hlavní lodi kostela sv. Jiljí (havarijní fond) 

• restaurování movitých památkových věcí (kazatelna u sv. Jiljí). Grant MK 

• údržba farních objektů z vlastních prostředků farnosti 

• přístupné WC blízko hřbitovního kostela (sponzorováno panem Janem Bisem) 
                                                                                         
Mockrát děkuji za finanční dary zaslané na běžný účet, do pokladny farnosti a za sbírky a 

finanční pomoc. Děkuji za: osobní nasazení pro farnost; za zorganizování a podporu 
prázdninových táborových chaloupek; za páteční modlitební apoštolát ve farnosti, za 
varhanickou a hudební činnost, lektorskou, akolytskou, kostelnickou a ministrantskou službu, 
za úklid a výzdobu kostelů; za službu na faře, farní stodole ….    Pán  Bůh požehnej !!!! 

  
Děkuji za sponzorskou úpravu zeleně na faře firmě Kratěna. 

 
Pokoj a dobro, zdraví  a Boží požehnání v novém roce a prosíme o nahlášení 

nemocných, kteří si mohou vykonat vánoční zpověď a svaté přijímání, rádi je 

navštívíme. 

 
Vaši kněží:   P. Václav Dolák  604326621;   P. Petr Krajčovič  731604582;    P.Jan Slíva  731402045 

   


