
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 
30.11. sv. Ondřeje, apoštola 

fara  Slůňata a Smajlíci 
Vendolí 9.00 Poutní mše 
sv. Josef 18.00 za dar zdraví; po mši vigilie za počatý život 

Neděle 
1.12. 

1. neděle adventní 
 
žehnání adventních věnců na 
začátku bohoslužby 
 
 
!!! mše v neděli odpoledne 
u sv. Josefa v 16.30 !!! 

sv. Josef 7.30 za živou a + rodinu Škývarovu a Dokulilovu 
Hradec 8.00 za + Jana  Bureše 

far. kostel 9.30 za rodinu Hynkovu a Švoncovu  (mše pro rodiny s dětmi    
a s Mikulášem)         příprava na 1. Sv. přijímání 

Vendolí 10.00 za + Věru  Zieglerovu, živou a + rodinu Hirtovu a Zieg-
lerovu 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

sv. Josef 15.50 večeřadlo 

sv. Josef 16.30 za farníky 

far. kostel 18.00 tradiční adventní concert  ZUŠ             (nebude adorace) 

Pondělí 
2.12. 

výročí úmrtí velkoopatovického 
děkana  
P. Miloslava Nedbala (2002) 

sv. Josef 9.00 mše u sv. Josefa z důvodů montáže vitráže 
za živou a + rodinu Zieglerovu, Dvořákovu a Teplých 

fara 15.00 setkání seniorů 
kaple Panny 
Marie Lány 16.30 mše na úmysl celebranta 

Úterý 
3.12. sv. Františka Xaverského, kněze far. kostel 10.00 úklid farního kostela 

far.kostel 18.00 za dar zdraví, ochranu Panny Marie, za děti a vnoučata 

Středa 
4.12. 

sv. Jana Damašského, kněze a 
učitele církve 

Hradec 16.30 mše na úmysl celebranta 
far. kostel 18.00 za + Věru Polákovu a rodinu Polákovu 

Čtvrtek 
5.12  far. kostel 9.00 za kněžstvo, bohoslovce, zasvěcené osoby,povolání, 

rodiny, úctu k životu a za pronásledované 
   

Pátek 
6.12 

sv. Mikuláše 
 
50 let od úmrtí olomouckého   
světícího biskupa  
Stanislava Zely 

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 na poděkování za polečnou cestu životem 
far. kostel 18.00 za + Zdenku Dohnalovu a živou rodinu 

Sobota  
7.12. 

sv. Ambrože, biskupa a uč. 
církve 

  Koclířov duchovní obnova 
sv. Josef 18.00 ke cti Panny Marie 

Neděle 
8.12. 2. neděle adventní 

sv. Josef 7.30 za  Josefa a Alžbětu Odehnalovy a rodiče z obou stran 

Hradec 8.00 mše na úmysl celebranta 

far. kostel 9.30 za farníky   ( celebruje P. Petr Šabaka) 

Vendolí 10.00 za + Věru Naiserovu, živou a + rodinu Naiserovu a 
Myškovu 

Sklené 11.00 na daný úmysl 
far. kostel 15.50 večeřadlo 

far. kostel 16.30 od 15.50 večeřadlo 
za farníky 

far. kostel 18.00 tichá adorace;   od 19.00 moderovaná 
P. Václav Dolák,l 604 326 621 ;  P. Petr Krajčovič 731 604 582;  P.Jan Slíva   731 402 045 

• Každý pátek v 19.00 je v evangelické faře nácvik zpěvu na vánoce 
• Děkuji za úklid kostela sv. Josefa; farní kostel se bude uklízet v úterý od 10.00 

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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