
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    
25.4. sv. Marka 

   

sv. Josef 18.00 za Michala Kotlára 
po mši adorace s příležitostí svátosti smíření do 20.00 

Neděle 
26.4. 

 
3. neděle velikonoční 
 
radio Proglas 9.00;  
ČT 2 v 10.00 
TV NOE  10.30 
 

sv. Josef 7.30 za + Jiřího Svatoše a rodiče z obou stran 
Hradec 8.00 za + rodiče Hladilovy a jejich příbuzné a ++++ 

farní kostel 9.30 mše na poděkování s prosbou o Boží požehnání do dalších 
let        

Vendolí 10.00 na úmysl celebranta 
Sklené 11.00 mše nebude  
farní kostel 16.30  mše za farníky; po mši  adorace až do 18.30 

Pondělí 
27.4. sv. Zita    

farní kostel 9.00 za + P. Jaroslava Kúřila 

Úterý 
28.4. 

sv. Petr Chanel, kněz a muč. 
sv. Ludvík Maria Grigniona, 
kněze 

   

farní kostel 18.00  za + Anežku Voglovou a celou rodinu 
po mši adorace a svátost smíření do 20.00 

Středa 
29.4. 

Svátek sv. Kateřiny Sienské, 
panny a uč.církve patronky 
Evropy 

farní kostel 18.00 za + Vlastu Jirsovou;  
po mši adorace s příležitostí svátosti smíření do 20.00 

Hradec n.S. 19.00 za + Jana Bureše a celou rodinu 

Čtvrtek 
30.4. 

sv. Zikmunda muč. 
sv. Pia V. pp 

farní kostel 9.00 za povolání, kněžstvo, bohoslovce, zasvěcené osoby, 
rodiny, nemocné, pronásledované, dobrodince  

   

Pátek 
1.5. 

první pátek v měsíci 
 
sv. Josefa Dělníka 

Vendolí  9.00 mše na úmysl dobrodince 
sv. Josef 10.00 mše za + P. Bohumíra Čuhela 

farní kostel 18.00 mše za farníky po mši májová  a adorace  
s příležitostí svátosti smíření do 20.00 

Hradec n.S. 19.00 za + rodiče Hřebíčkovy, bratra Jaroslava a celou + rodinu; 
májová pobožnost 

Sobota 
2.5. sv. Atanáše, biskupa a uč. církve 

   

sv. Josef 18.00 ke cti Panny Marie po mši májová a adorace   
s příležitostí svátosti smíření do 20.00 

Neděle 
3.5. 

3. neděle velikonoční 
 
radio Proglas 9.00;  
ČT 2 v 10.00 
TV NOE  10.30 

sv. Josef 7.30 za živou a + rodinu Tomkovu a Bezručovu 
Hradec 8.00 za + rodiče Dvořákovy, živé a + rodiny a +++ 
farní kostel 9.30 za + Jaroslava Kureše a živou rodinu 
Vendolí 10.00 mše na úmysl celebranta 
Sklené 11.00 mše na daný úmysl 

farní kostel 16.30  mše za farníky; 
po mši  májová a adorace se svátosti smíření až do 18.30;      

kontakty: P. Václav Dolák 604 326 621; P. Petr Krajčovič 731 604 582; P.Jan Slíva 731 402 045 
• Akolyté a vedoucí domácích (otcové a matky) pobožností mohou podat sv. přijímání pro pro své rodiny, 

které si mohou vyzvednout před začátkem bohoslužeb v příslušném kostele. 
• Pohřby se řeší přes pohřební službu; může být pohřební obřad u hrobu nebo v obřadní síni (kostele) dle 

domluvy s pohřební službou (kněz může kdykoliv). 
• Od 24. dubna bude konání veřejných bohoslužeb za účasti nejvýše 15 osob, od 11. května třiceti a od 25. 

května maximálně padesáti lidí, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření 
koronaviru. 

• Májové ve Svitavách budou po večerní mši (litanie + adorace) - samostatné májové s družičkami 
nebudou; na Dolním Hradci májová ve středu v 19.00; v Hradci v pátek po mši v 19.00; mše v kapli 
Panny Marie v Lánech až od 8. 6. 

• První svaté přijímání  se vzhledem krizovému stavu přenáší na příští rok (děkuji za pochopení). 

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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