
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 
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 (Pavlicova mše?) 

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

Pondělí 
11.11. 

sv. Martina Tourského, bisk.  
NOE : 10:30 modlitba ze sv. 
Klimenta;   
15:00 Mše svatá z baziliky Santa 
Maria Maggiore  

far. kostel 9.00 na poděkování za 55 let manželství; za Boží požehnání pro 
celou rodinu, za dar víry a za + rodiče z obou stran 

Kaple Lány 
Marie 16.30 Na úmysl celebranta 

Úterý 
12.11. 

sv. Josafata, biskupa a muč. 
NOE: 10.00 mše basilika sv. Petra 

   
far. kostel 18.00 ke cti sv. Anežky za naši vlast a obrácení 

Středa 
13.11. 

sv. Anežky České, panny 
NOE: 9.30 generální audience se 
sv. otcem;  15.00 mše z Lateránu 

Hradec 16.30 za + Květu Hubínkovu, rodičře sourozence živou a + 
rodinu, +++ 

far. kostel  18.00 za obrácení na přímluvu sv. Anežky 

Čtvrtek 
14.11. Děkanská rada Svitavy far. kostel 9.00 za kněžstvo, bohoslovce, zasvěcené osoby,povolání, 

rodiny, úctu k životu a za pronásledované 
ČCE 19.00  Zpěvy z Taizé – modlitebna na Poličské ulici 

 
Pátek 
15.11. 

sv. Alberta Velikého, biskupa a 
uč.církve 

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 15.00       Adorace 
Hradec 16.30 za + Marii Balákovu, živou a + rodinu,+++ 
far. kostel 18.00  za + Milana Kotlára 

Sobota 
16.11. 

sv. Markéty Skotské,  
sv. Gertrudy panny 
sobotní památka Panny Marie 

5:28 Svitavy vlakové nádraží: všichni jsou pozváni do pražské katedrály sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha ke společné bohoslužbě od 10.00 hodin, které 
bude předsedat kardinál Stanisław Dziwisz, emeritní krakovský arcibiskup 
sv. Josef 18.00  za + bratra Štefana a +++ 

Neděle 
17.11. 

33. neděle v liturgickém  
mezidobí 
 
 
sbírka na Charitu 

sv. Josef 7.30 za + Růženu Lorencovou 

 Hradec 8.00 na poděkování Pánu Bohu a ke cti sv. Anežky s prosbou za 
vlast 

far. kostel 9.30 
ekumenická bohoslužba k výročí 30 let- sbírka na DIAKONII 
/katolický farář uděluje dispens od účasti na nedělní mši  
pro katolické věřící zúčastnící se ekumenické bohoslužby/ 

Vendolí 10.00 na úmysl celebranta 
Sklené 11.00 na daný úmysl  
far. kostel 15.50 večeřadlo 
far. kostel 16.30 mše za farníky 
far. kostel 19.00  moderovaná adorace  (od 18.00 tichá adorace) 

P. Václav Dolák,l 604 326 621 ; P. Petr Krajčovič 731 604 582; P.Jan Slíva   731 402 045 
 

• Dne 17. listopadu v 17.11 hodin se rozezní v celé republice zvony. Připomenou 
oběti komunismu a tisíce lidí, kteří se totalitnímu režimu postavili. 

http://farnost-svitavy.cz/kostel-sv-josefa/
http://farnost-svitavy.cz/kostel-navstiveni-panny-marie/
http://farnost-svitavy.cz/kostel-svateho-jilji/
http://www.tvnoe.cz/porad/26023-mse-svata-z-baziliky-santa-maria-maggiore-rim
http://www.tvnoe.cz/porad/26023-mse-svata-z-baziliky-santa-maria-maggiore-rim

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

