
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 
30.5. památka sv. Zdislavy 

Kalvárie 
Jaroměřice 17.00 poutní mše svatá  (od 16.00 křížová cesta) 

farní kostel 19.30 vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého za farníky 

Neděle 
31.5. 

Slavnost Seslání Ducha Svatého 
 
pouť na Kalvárii mše v 8.30 a v 
10.30;  odpoledne požehnání ve 
14.00 
 
radio Proglas 9.00;  
ČT 2 v 10.00 
TV NOE  10.30 

sv. Josef 7.30 za farníky 

Sklené 8.00 na daný úmysl  

farní kostel 9.30 za + Růženu Lorencovou 

Vendolí 10.00 za + Václava Venturu 

Lačnov  11.00 za farníky, zvláště občany Lačnova; pouť u Kříže u školy 

Dolní  
Hradec  11.00 poutní mše mše na daný úmysl celebranta 

farní kostel 16.30 za farníky 

Pondělí 
1.6. sv. Justina, mučedníka 

farní kostel 9.00 za  farníky 
kaple Panny 
Marie Lány 18.00 mše na daný úmysl 

Úterý 
2.6. sv. Marcelina a Petra, muč.    

sv. Jiljí 18.00 na úmysl celebranta po mši adorace- zpověď do 20.00 

Středa 
3.6. sv. Karla Lwangy a druhů, muč. 

farní kostel 18.00 na úmysl celebranta 
Hradec n.S. 19.00 na úmysl celebfanta 

Čtvrtek 
4.6. 

Ježíše Krista, nejvyššího a 
věčného kněze 

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

   

Pátek 
5.6. 

památka sv. Bonifáce, biskupa a 
muč. 
 
19.00 na faře setkání 
ekonomické rady farnosti Svitavy 

Vendolí  9.00 mše na úmysl dobrodince 
farní kostel 15.00 adorace s příležitostí svátosti smíření 

farní kostel 18.00 za  + Marii Vodičkovu, mnažela Františka a celou živou a + 
rodinu, za + sestru Růženu 

Hradec n.S. 19.00 za + syna Jiřího, živou a + rodinu 

Sobota 
6.6. 

sv. Pavlíny, panny a muč. 
 
pouť lékařů a zdravotníků na sv. 
Hostýn 

Koclířov   14.00 duchovní obnova; 17.00 biskup Kročil; 20:00 večer 
chval ve farním kostele sv. Jakuba a sv. Filomény – SBM 

sv. Josef 18.00 ke cti Panny Marie 

Neděle 
7.6. 

SLAVNOST   NEJSVĚTĚJŠÍ   
             TROJICE 
 
 
adorační den v Městečku Trnáv-
ka od 10.30-16.30 

sv. Josef 7.30 za  uzdravení nemocné osoby 

Hradec 8.00 za + rodiče Novákovy, Kalasovy, + rodinu Boucníkovu a 
+++ 

farní kostel 9.30 za  živou a + rodinu Moravcovu a Burešovu 
Vendolí 10.00 za  rodinu Lidmilovu a Svobodovu 
Sklené  11.00 mše na daný úmysl 
Javorník 11.00 poutní mše za farníky, zvláště občany Javorníku 
farní kostel 16.30 za farníky 

kontakty:  P. Václav Dolák,  604 326 621 ;  P. Petr Krajčovič 731 604 582;  P.Jan Slíva   731 402 045 
• Děkuji za dary na farnosti; mockrát  ať Pán dárcům požehná!!! 
• Postní almužny je možnost odevzdat dle možností v kostele 
• Pohřby se řeší přes pohřební službu; může být pohřební obřad  v obřadní síni  nebo v kostele dle 

domluvy s pohřební službou  (kněz může kdykoliv) 
• Noc kostelů  viz program  - pozvánka 

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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