
Bohoslužby SVITAVY, HRADEC N. S., SKLENÉ, VENDOLÍ 2019 
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 
26.10. 

sobotní památka Panny Marie 
 
pozor změna na zimní čas 

   

sv. Josef 18.00 
za + rodiče Marii a Karla Kůstovy, za prarodiče z obou 
stran, za Helenu Mrázkovou, za  Vlastu  Kubínovu, za 
příbuzné a+++ 

Neděle 
27.10. 

30. neděle v liturgickém  
mezidobí 
 
 upozornění mše ve Skleném a ve 
Vendolí jsou odpoledne 
 
10.00 v Městečku Trnávce mše 
na poděkování za výmalbu koste-
la Mons. Antonín Basler 

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

Hradec 8.00 za rodinu Lahodnou, Tauberovu, Karpíškovu, Bal-
vovu,Kmoškovu 

far. kostel 9.30 za +  Jiřího Bidmona, celou živou a +rodinu a +++ (missa 
mundi) 

Sklené 14.00 na daný úmysl 
Vendolí 15.00 na úmysl celebranta 
far. kostel 15.55 Večeřadlo 
far. kostel 16.30 za + rodiče z obou stran 
far. kostel 19.00 moderovaná adorace          (18.00-19.00 tichá adorace) 

Pondělí 
28.10. sv. Šimona a Judy, apoštolů 

far. kostel  9.00 za farníky 
K. Horka 11.00 Mše, po mši dušičková pobožnost s výkropem hrobů 
kaple Lány 
Marie 16.30 Na úmysl celebranta 

Úterý 
29.10. 

bl. Marie Restituty Kafkové, 
panny a muč.  

Mendrika- 14.00 - mše - putování ostatků sv. Vincence  
sv. Jiljí 18.00 za  + rodinu Klemšovu a Špačkovu 

Středa 
30.10.  

Hradec 16.30 za + Helenu a Jiřího Křivinkovy 

far. kostel  18.00 za + Karla Šplíchala, syna Karla a celou rodinu 

Čtvrtek 
   31.10. 

sv. Wolfganaga, biskupa 
v Mor. Třebové v 9.00 děkanská 
rada 

far. kostel 9.00 
 

za kněžstvo, bohoslovce, zasvěcené osoby,povolání, 
rodiny, úctu k životu a za pronásledované 

   

Pátek 
1.11. 

Slavnost  Všech svatých 
první pátek v měsíci¨ 
večerní světelný průvod a 
apoštolu Svitavy P. Karlovi 
Fritscherovi 

Vendolí 9.00 na úmysl dobrodince 

Fara Sy  výuka náboženství  fara SY  I. stupeň (1.-4.třída)         13.15     
     II. Stupeň;  (5.-  9.třída)    14.00     

far. kostel 9.00 na úmysl celebranta 
sv. Jiljí 15.00       Adorace 
Hradec 16.30 na úmysl celebranta 
sv. Jiljí 18.00  za farníky 

Sobota 
2.11. 

Vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé 
dušičková sbírka Adopce na 
dálku 
Koclířov duchovní obnova 

Hradec 8.00 na úmysl sv. Otce; žehnání hrobů 
far. kostel 9.00 na úmysl sv. Otce 
Vendolí 10.00 za všechny věrné zemřelé; žehnání hrobů 
sv. Jiljí 18.00 za všechny věrné zemřelé;   světelný průvod za zoufalé 

Neděle 
3.11. 

31. neděle v liturgickém  
mezidobí 

sv. Josef 7.30 za živou a + rodinu Říhovu a Filipínovu 

Hradec 8.00 za + manžele Čížkovy, syna stanislava; za + manžele 
Šmeralovy, syny , živou rodinu a +++ 

far. kostel 9.30 za +  Jana Krásu, celou živou a +rodinu a +++  mše pro 
rodiny s dětmi;  (příprava na 1. sv, přijímání) 

Vendolí 10.00 na úmysl celebranta 
Sklené 11.00 na daný úmysl – žehnání hrobů 
sv. Jiljí 15.00 žehnání hrobů 
sv. Jiljí 16.30 mše za farníky 

P. Václav Dolák,l 604 326 621 ; P. Petr Krajčovič 731 604 582; P.Jan Slíva   731 402 045 
• Příprava na 1. sv. přijímání v neděli při a po mši v 9.30 Svitavy (P. Václav);                                       

v Hradci každý pátek po mši ( P. Petr) 
• Díky za sbírku na misie: Svitavy 31.368,-Kč, Hradec 3.820,-Kč ; Vendolí  2,650,_Kč   
• Díky za dar 25.000,-Kč na farnost Hradec od manželů Rodinových. 

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