
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  
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 za farníky 
Hradec 8.00 za + rodiče Říhovy, + syna Václava a ++++ 

farní kostel 9.30 
na poděkování za přijatá dobrodiní pro celou rodinu;  
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 + manžela,  Alžbětu Polákovou a +++ 
farní kostel 17.30 tichá adorace a 18.30 moderovaná adorace 

Pondělí 
20.1. 

sv. Fabiána a Šebestiána, 
mučedníků 

   

farní kostel 9.00 na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání 
do dalších let 

Úterý 
21.1. 

sv. Anežky Římské, panny a 
muč. 

   
farní kostel 18.00 na úmysl bratra Jana 

Středa 
22.1. 

sv. Vincence, jáhna a muč. 
 
Ekumenické bohoslužby 17.30 Sy 

farní kostel 9.00 za farníky 
Hradec 16.00 mše na úmysl celebranta 
farní kostel 17.30 Ekumenické bohoslužby 

Čtvrtek 
   23.1. 

sv. Ildefons 
farní kostel 10.00 pohřeb pana lékarníka PhMr. Zdeňka Stodoly 

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

Pátek 
24.1. 

sv. Františka Saleského, biskupa 
a uč.církve 

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  
25.1. 

svátek obrácení sv. Pavla, 
apoštola 

   
sv. Josef 18.00 za zdraví dítěte 

Neděle 
26.1. 3. neděle v mezidobí 

sv. Josef 7.30 za farníky 
Hradec 8.00 za + Josefa Trapla, živou a + rodinu a +++ 
farní kostel 9.30  za + Radovana Hanika a +++   /Missa mundi/ 
Vendolí 10.00 mše na úmysl celebranta 
Sklené 11.00 na daný úmysl 
Kamenná 
Horka 11.00 na daný úmysl 

farní kostel 15.50 večeřadlo  
farní kostel 16.30 na poděkování za přijatá dobrodiní pro celou rodinu;  
farní kostel 17.30 tichá adorace, od 18.30 moderovaná adorace 

P. Václav Dolák,  604 326 621 ;  P. Petr Krajčovič 731 604 582;  P.Jan Slíva   731 402 045 
 
• Děkuji za úklid vánočních stromků 
 
• Děkuji za dary 10.000,-Kč na kostel (Svitavy) a  10.000,-Kč  na kostel  Hradec 

 
 

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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