
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  
25.1. 

svátek obrácení sv. Pavla, 
apoštola 

   
sv. Josef 18.00 za zdraví dítěte 

 
Neděle 

26.1. 
 

3. neděle v mezidobí 
 
Neděle Božího slova 

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 za + rodiče Černých, syny, živou a + rodinu 
Sklené 11.00 na daný úmysl 
Kamenná 
Horka 11.00 na daný úmysl 

farní kostel 15.00 modlitby rodin   
farní kostel 15.50 večeřadlo 
farní kostel 16.30 na poděkování za přijatá dobrodiní pro celou rodinu;  
farní kostel 17.30 tichá adorace                          18.30 moderovaná adorace 

Pondělí 
27.1. sv. Anděly Mericiové, panny    

farní kostel 9.00 za + Kamila Kotlára 
Úterý 
28.1. 

sv. Tomáše Akvinského, kněze a 
uč. církve 

   
sv. Josef 18.00 za zdraví dítěte 

Středa 
29.1. sv. Sulpicia Hradec 16.00 mše na úmysl celebranta 

sv. Josef 18.00 za zdraví dítěte 

Čtvrtek 
   30.1. 

sv. Martiny sv. Josef 9.00 
za kněžstvo, bohoslovce, zasvěcené osoby, povolání, 
rodiny, dobrodince, nemocné, úctu k životu a za pronásle-
dované 

   

Pátek 
31.1. 

sv. Jana Boska, kněze 
 
od 13.00 úklid farního kostela ve 
Svitavách 

Vendolí 9.00 na úmysl dobrodince 
Fara SY  náboženství  nebude (pololetní prázdniny) 
farní kostel 15.00 Adorace 
Hradec 16.00 na úmysl celebranta 
farní kostel 18.00 za rodinu  Fišerovu, Křížovu a na dobrý úmysl 

Sobota  
1.2. 

první sobota v měsíci  
Koclířov duchovní obnova 

fara Sy   8.30 Slůňata;      odpoledne Smajlíci 
sv. Josef 18.00 ke cti Panny Marie 

Neděle 
2.2. 

svátek Uvedení Páně do chrámu 
 
žehnání svící 
 
svatoblažejské požehnání bude 
udělováno ve Svitavách  
přede mší při všech boho-
službách 

sv. Josef 7.30 za Emilii Horákovou a celou živou a + rodinu 
Hradec 8.00 za farníky 

farní kostel 9.30  za farníky   mše zaměřená pro rodiny s dětmi; 
 po mši příprava na 1. sv. přijímání 

Vendolí 10.00 mše na úmysl celebranta 
Sklené 11.00 na daný úmysl 
farní kostel 15.50 večeřadlo 
farní kostel 16.30 za + maminku a celou živou a + rodinu 
farní kostel 17.30 tichá adorace                          18.30 moderovaná adorace 

P. Václav Dolák 604 326 621;  P. Petr Krajčovič 731 604 582;  P.Jan Slíva   731 402 045 
 
• Děkuji za účast na ekumeně a přípravu pohoštění;  
• děkuji za vystěhování vestibulu farního kostela; od úterý budou prováděny stavební 

práce a mše budou bývat u sv. Josefa dle aktuálního rozvrhu ( úterý , středa, čtvrtek) 
•  v pátek od 13.00 je úklid farního kostela Sy  na adoraci, večerní mši a nedění mše 
 

 
 

http://farnost-svitavy.cz/kostel-sv-josefa/
http://farnost-svitavy.cz/kostel-navstiveni-panny-marie/
http://farnost-svitavy.cz/kostel-svateho-jilji/

	Bohoslužby SVITAVY, HRADEC N. S., SKLENÉ, VENDOLÍ 2020

