
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  
21.3.  

   

sv. Josef 18.00 za posvěcení rodin a povolání; adorace  
(mše a adorace za zavřenými dveřmi, bez účasti veřejnosti) 

Neděle 
22.3. 

4. neděle postní 
 
přenos bohoslužeb radio Proglas 
9.00; TV NOE, LUX v 10.30 

Hradec 8.00 mše nebude (karanténa) 

sv. Josef 9.30 mše za farníky, zvláště nemocné a za zdravotníky 
   (mše za zavřenými dveřmi, bez účasti veřejnosti) 

Vendolí 10.00 mše nebude (karanténa) 
Sklené 11.00 mše nebude (karanténa) 
sv. Josef 15.30 křížová cesta (za zavřenými dveřmi, bez účasti veřejnosti) 

sv. Josef 16.30 za+ Josefa Ryndu a celou rodinu; adorace 
(mše za zavřenými dveřmi, bez účasti veřejnosti) 

Pondělí 
23.3.  

   

sv. Josef 9.00 za farníky, zvláště za zdravotníky a záchranáře;  
   (za zavřenými dveřmi, bez účasti veřejnosti) 

Úterý 
24.3. sv. Kateřiny Švédské 

   

sv. Josef 18.00 mše za farníky, zvláště nemocné a za zdravotníky; adorace           
(za zavřenými dveřmi, bez účasti veřejnosti) 

Středa 
25.3. Slavnost Zvěstování Páně 

Hradec 16.00  mše nebude (karanténa) 

sv. Josef 18.00 za farníky, zvláště za zdravotníky a záchranáře; 
(za zavřenými dveřmi, bez účasti veřejnosti) 

Čtvrtek 
26.3.  sv. Josef 9.00 

za kněžstvo, bohoslovce, zasvěcené osoby, povolání, 
rodiny, dobrodince, nemocné, úctu k životu 
 a za pronásledované (za zavřenými dveřmi, bez účasti veřejnosti) 

   

Pátek 
27.3.  

Vendolí 9.00 mše nebude (karanténa) 
Hradec 16.00 mše nebude (karanténa) 
sv. Josef 18.00 na úmysl dobrodince (za zavřenými dveřmi, bez účasti veřejnosti) 

Sobota  
28.3.  

   

sv. Josef 18.00 za farníky, zvláště za zdravotníky a záchranáře; 
(za zavřenými dveřmi, bez účasti veřejnosti) 

Neděle 
29.3. 5. neděle postní 

Hradec 8.00 mše nebude (karanténa) 

farní kostel 9.30 mše za farníky, zvláště nemocné a za zdravotníky 
  (za zavřenými dveřmi, bez účasti veřejnosti) 

Vendolí 10.00 mše nebude (karanténa) 
Sklené 11.00 mše nebude (karanténa) 
farní kostel 15.30 křížová cesta (za zavřenými dveřmi, bez účasti veřejnosti) 

farní kostel 16.30 za + Josefa Ryndu a celou rodinu; adorace;   
  (za zavřenými dveřmi, bez účasti veřejnosti) 

  
• K telefonickému duchovnímu rozhovoru či domluvy zpovědi je možnost následujících 

kontaktů: P. Václav Dolák 604 326 621; P. Petr Krajčovič 731 604 582; P.Jan Slíva 731 402 045 
• Využijte přenos nedělních bohoslužeb radiem Proglas v 9.00, TV NOE a TV LUX v 10.30. 

Akolyté mohou podat sv. přijímání pro pro své rodiny. 
• Objednané úmysly mší se přesouvají na období po karanténě. 
• Pohřby se řeší přes pohřební službu; v době karantény může být pohřební obřad u hrobu 

nebo v obřadní síni (kostele) dle domluvy s pohřební službou (kněz může kdykoliv). 

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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