
Bohoslužby SVITAVY, HRADEC N. S., SKLENÉ, VENDOLÍ 2020 
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  
11.1. ctihodné Marie Elekty    

sv. Josef 18.00 na úmysl bratra Jana 

Neděle 
12.1. 

neděle Křtu Páně 
 
končí doba vánoční, 
 jesličky  zůstavají 
až do Hromnic 

sv. Josef 7.30 za farníky 

Hradec 8.00 za + Jaromíra Korce, manželku, rodiče , živou a + rodinu 
Korcovu 

farní kostel 9.30  za + Marii Čičurovu, manžela Augustina a dceru Alexandru 

Vendolí 10.00 za farníky 
Sklené 11.00 na daný úmysl 
farní kostel 15.50 večeřadlo 
farní kostel 16.30 za farníky 
farní kostel 17.30 tichá adorace a 18.30 moderovaná adorace 

Pondělí 
13.1. sv. Hilaria, biskupa a uč. církve farní kostel 9.00 za farníky 

Hradec 16.00  
Úterý 
14.1. sv. Sávy farní kostel 9.00  úklid kostela po odstranění vánočního stromu 

farní kostel 18.00 na úmysl bratra Jana 

Středa 
15.1. 

sv. Pavel poustevník 
Ekumena v 17.30 u evangelíků 

farní kostel  9.00 na úmysl celebranta  
Hradec 16.00 za + pana Kalouse živou a + rodinu 

Čtvrtek 
   16.1 

Rychnov na Moravě                 
9.00 děkanská rada 

Rychnov  9.00 dopoledne mše  v Rychnově na Moravě s otcem arci-
biskupem 

farní kostel 18.00 
Za kněžstvo, bohoslovce, zasvěcené osoby, povolání, 
rodiny, dobrodince, nemocné, úctu k životu a za pronásle-
dované 

Pátek 
17.1. sv. Antonína, opata 

Vendolí 9.00 na úmysl dobrodince 

Svitavy fara  náboženství   I. stupeň  v  13.15 
                        II. stupeň  ve 14.00 

farní kostel 15.00 Adorace 
Hradec 16.00 na úmysl celebranta 

farní kostel 18.00 na úmysl bratra Jana 

Sobota  
18.1. 

památka Panny Marie  
Matky jednoty křesťanů 
týden modliteb za jednotu 
křesťanů 

   

sv. Josef 18.00 za Valérii Kotlárovou 

Neděle 
19.1. 

2. neděle v mezidobí 
 
po mši v 9.30 tj.cca v 10.30 bude 
setkání ekonomické rady ve 
farním kostele; téma oprav 
omítek v zádveří kostela a sokl 
kostela 

sv. Josef 7.30 na úmysl celebranta 
Hradec 8.00 za + rodiče Říhovy, + syna Václava a ++++ 

farní kostel 9.30  za farníky; při mši představení prvopřijímajících – příprava 
na 1. sv. přijímání přede mší v 9.15 

Vendolí 10.00 mše na úmysl celebranta 
Sklené 11.00 na daný úmysl 
farní kostel 15.50 večeřadlo 
farní kostel 16.30 za farníky 
farní kostel 17.30 tichá adorace a 18.30 moderovaná adorace 

 
P. Václav Dolák,  604 326 621 ;  P. Petr Krajčovič 731 604 582;  P.Jan Slíva   731 402 045 
 
• Děkuji za uspořádání Tříkrálového průvodu a za zapojení se do Tříkrálové sbírky 
• Děkuji za uspořádání Slůňat a Smajlíků 
• Děkuji za dar 5.000,-Kč na kostel (Svitavy)   

 
 

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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