
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  
14.3.  sv. Josef 16:30  mše za farníky (30 lidí ) 

sv. Josef 18.00 za + Dr. Karla Kratěnu a celou živou a + rodinu 

Neděle 
15.3. 

3. neděle postní 
 
přenos bohoslužeb radio Proglas 
9.00; TV NOE, LUX v 10.30;  
individuální podávání sv. 
přijímání v kostele sv. Josefa  
od 11.00 – 11.45 

sv. Josef 7.30 za dar uzdravení nemocných osob a celou rodinu Kafkovu 
a Kmoškovu 

Hradec 8.00 na úmysl celebranta; od 7:20 křížová cesta 

sv. Josef 9.30 za živou a + rodinu Parákovu ; Lipkowskou a +++ 
               příprava na 1. sv. přijímání 

Vendolí 10.00 za + Ludmilu a Miroslava Hladíkovy 
Sklené 11.00 na daný úmysl   
sv. Josef 15.00 křížová cesta, podávání sv. přijímání od 15.35 
sv. Josef 16.30 za živé a + uživatelé seniorcentra a ++++ 
sv. Josef 17.30 tichá adorace               18.30 moderovaná adorace 

Pondělí 
16.3.  sv. Josef 9.00 za farníky 

   
Úterý 
17.3. sv. Patrika, biskupa    

sv. Josef 18.00 na poděkování 

Středa 
18.3. 

sv. Cyrila Jeruzalémského, 
biskupa a uč. církve  
od 10.00 úklid farního kostela 

Hradec 16.00 vigilie sv. Josefa za + Antonína Šimka, živou a + rodinu Šim-
kovu, Korcovu, Vojtovu a +++ 

sv. Josef 18.00 za  + Josefa Půlkrábka 

Čtvrtek 
19.3. slavnost sv. Josefa sv. Josef 9.00 

Za kněžstvo, bohoslovce, zasvěcené osoby, 
 povolání, rodiny, dobrodince, nemocné, úctu k životu 
 a za pronásledované 

sv. Josef 18.00 za farníky 

Pátek 
20.3. od 10.00 úklid farního kostela 

sv. Josef 9.00 na úmysl dobrodince 
sv. Josef 15.00 adorace  
Hradec 15.20 křížová cesta 
Hradec 16.00 za + Michala Kováře a +++ 
sv. Josef 17.20 křížová cesta 

sv. Josef 18.00 za + Viktora Lakatoše, Marii a Ondřeje Rakaše, Marka   
Makulu a živou a + rodinu Rakašovu 

Sobota  
21.3.  farní kostel 16.30 za farníky 

sv. Josef 18.00 za posvěcení rodin a povolání 

Neděle 
22.3. 
 

4. neděle postní 
 
od 11.00 do 11.45 je možnost in-
dividuálně přijímat eucharistii ve 
farním kostele 

sv. Josef 7.30 za farníky 
Hradec 8.00 na úmysl celebranta 
farní kostel 9.30 za Václava Římala, Oldřicha Janderu a +++ 
Vendolí 10.00 na úmysl celebranta 
Sklené 11.00 na daný úmysl   
farní kostel 15.00 křížová cesta, podávání sv. přijímání od 15.35 
farní kostel 16.30  za  rodinu Bezděkovu  
farní kostel 17.30 tichá adorace   18.30 moderovaná adorace  
farní kostel 18.45 sv. přijímání 

P. Václav Dolák,  604 326 621 ;  P. Petr Krajčovič 731 604 582;  P.Jan Slíva   731 402 045 
 

• Bohoslužby max. do 30 lidí je nutno dodržovat; využijte přenos nedělních bohoslužeb radiem 
Proglas v 9.00, TV NOE  a TV LUX v 10.30 a následným sv. přijímáním (11.00-11.45) nebo při 
křížové cestě (15.35) 

• Akolyté mohou podat sv. přijímání při domácích bohoslužbách (Proglas, NOE) pro své rodiny 
či společenství do 30 lidí 

• Účast na mši mají přednostně ti, kteří mají hlavní úmysl mše a zbytek do počtu 30 lidí 
 
 

 

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