
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 
2.11. 

Vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé 
Koclířov duchovní obnova 

Hradec 8.00 na úmysl sv. Otce; žehnání hrobů 
far. kostel 9.00 na úmysl sv. Otce 
Vendolí 10.00  
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 16.30 od 15.00 žehnání hrobů a potom  
mše za všechny věrné zemřelé 

  (pozor nebude večerní adorace) 

Pondělí 
4.11. 

památka sv. Karla 
Boromejského, biskupa 

farní kostel 9.00 Na úmysl celebranta 
fara 15.00 setkání seniorů 
Kaple Lány 
Marie 16.30 Na úmysl celebranta 

sv. Jiljí 18.00 Na úmysl celebranta 
Úterý 
5.11.  

farní kostel 9.00 Na úmysl celebranta 
sv. Jiljí 18.00 za živou a + rodinu Stloukalovu 

Středa 
6.11. sv. Leonarda 

farní kostel 9.00 Na úmysl celebranta 
Hradec 16.30 za + rodiče Barákovy a jejich drahé příbuzné 
sv. Jiljí 18.00 za + Jiřinu Sedláčkovu a celou živou a + rodinu 

Čtvrtek 
7.11. sv. Wilibrorda 

far. kostel 9.00 za kněžstvo, bohoslovce, zasvěcené osoby,povolání, 
rodiny, úctu k životu a za pronásledované 

sv. Jiljí 18.00 Na úmysl celebranta 

Pátek 
8.11. 

sv. Gottfrieda (Bohumíra) 
 
konec dušičkového týdne 

farní kostel 9.00 Na úmysl celebranta 
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     

sv. Jiljí 15.00      Adorace   
Hradec 16.30 za + rodiny a za +Zdeňku a Stanislava Lahodných 
sv. Jiljí 18.00 za + P. Bohumíra Čuhela 

Sobota 
9.11. 

svátek Posvěcení  lateránské 
basiliky 

   
sv. Josef 18.00  za + Emilii a Aloise Červených 

Neděle 
10.11. 

32. neděle v liturgickém  
mezidobí 

sv. Josef 7.30 za + Mariána Rakaše 

 Hradec 8.00 za + Marii Korcovu a její živou a + rodinu 

far. kostel 9.30 
na poděkování za 80 let života s prosbou o požehnání pro 
celou rodinu; po mši setkání zájemců o zpěv na půlnoční 
(zjednodušená Pavlicova mše?) 

Vendolí 10.00 na úmysl celebranta 
Sklené 11.00 na daný úmysl  
far. kostel 15.50 večeřadlo 
far. kostel 16.30 za rodiče Bisovy, + Jindřicha Homolu a +++ 
far. kostel 19.00  moderovaná adorace  (od 18.00 tichá adorace) 

P. Václav Dolák 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) 
• Vychází nové číslo Oldinu (olomoucký diecézní informatory), prosím, abyste si časopis vzájemně půjčili 

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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