
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  
1.2. 

první sobota v měsíci  
Koclířov duchovní obnova 

fara  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 

Pondělí 
3.2. sv. Blažeje, biskupa a muč. sv. Josef 9.00 za + Františka Šamalíka, + manželku Annu + dceru Magdu 

a +++ 
fara 15.00 senoiři 

Úterý 
4.2.     

sv. Josef 18.00 za + Václava Kotlára 

Středa 
5.2. sv. Agáty 

Hradec 16.00 za + Vladislava Vařejku, rodinu Vařejkovu, Lhotskou a ++++ 
sv. Josef 18.00 za + manžela, rodiče a sourozence z obou stran a +++ 

Čtvrtek 
   6.2. 

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

   

Pátek 
7.2. sv. Richarda 

Vendolí 9.00 na úmysl dobrodince 
fara  náboženství   13.15 a ve 14.00 
sv. Josef 15.00 Adorace 
Hradec 16.00 za rodiče Schustrovy, živou a + rodinu 
sv. Josef 18.00 za farníky  
fara 19.00 pastorační rada farnosti 

Sobota  
8.2. 

sv. Josefíny Bakhity 
sv. Jeronýma Emilianiho 

Stašov 18.00 zástup 
sv. Josef 18.00 za + Jana a Marii Šmídovy, živé a + rodiny a ++++ 

Neděle 
9.2. 5. neděle v mezidobí 

sv. Josef 7.30 za + Marii Bisovou a + rodiny z obou stran a +++ 
Hradec 8.00 za farníky 

sv. Josef 9.30  za + syna Leoše, celou rodinu a ++++ 
Vendolí 10.00 mše na úmysl celebranta 
Sklené 11.00 na daný úmysl 
sv. Josef 15.50 večeřadlo  
sv. Josef 16.30 za požehnání pro nemocné osoby 
sv. Josef 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 úklid farního kostela. 
• Kvůli stavebním úpravám budou do odvolání  všechny bohoslužby v kostele sv. Josefa. 

 

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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