
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 
13.6. 

památka sv. Antonína z Padova, 
kněze a uč. církve 
Fatimský den  

   

sv. Josef 18.00 za farníky; po mši adorace do 20.00 

Neděle 
14.6. 11. neděle v mezidobí 

sv. Josef 7.30 za + Antonína a Boženu Nádvorníkovy, a celou živou 
rodinu 

Hradec 8.00 za farníky;  Božítělový průvod 

farní kostel 9.30 za živou a + rodinu Škavradovu, + rodinu Veselou a + Ale-
nu Dronskou  

Vendolí 10.00 za + Karla Svobodu, syny Karla, Stanislava  a rodiče Nav-
rátilovy;  Božítělový průvod 

Sklené  11.00 mše mše na daný úmysl 

Rychnov 14.30  mše u studánky Panny Marie 

farní kostel 16.30 za farníky; po mši adorace do 18.30 

Pondělí 
15.6. sv. Víta, muč. 

farní kostel 9.00 za  rodiny Francovu, Luňáčkovu a Steinerovu 
kaple Panny 
Marie Lány 18.00 mše na daný úmysl 

Úterý 
16.6.     

sv. Jiljí 18.00 na úmysl celebranta 

Středa 
17.6.  

farní kostel 18.00 za + Marii Drašerovou 
Hradec n.S. 19.00 za + Marii Balákovou , živou a + rodinu a +++ 

Čtvrtek 
18.6. Děkanská rada v Jevíčku v 9.00 

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

   

Pátek 
19.6. 

Slavnost Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova 

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

farní kostel 18.00 za + Antonína a Boženu Nádvorníkovy, a celou živou 
rodinu 

Hradec n.S. 18.00 za + rodiny a +++ 

Sobota 
20.6. 

Svátek Neposkvrněného Srdce 
Panny Marie 
(kněžské svěcení v Brně 
primice v Blansku v 15.30) 

Holubí 
Studánka 11.00  pouť  na Holubí studánce za poutníky  

                        (Pepa se nebude moci zúčastnit) 

sv. Josef 18.00 za + rodiče Hořínkovy, bratra Emila a vnuka Pavla 
po mši adorace do 20.00 

Neděle 
21.6. 

12. neděle v mezidobí 
 
sv. Aloise 
 
(primice  
v Novém Městě n. M. v 15.00) 
 

sv. Josef 7.30 za rodiče Petrovy, jejich sourozence a vnuka Romana 
Hradec 8.00 za + Annu a Emila Onderkovy  a +++ 

farní kostel 9.30 za + Václav Římala, Oldřicha Janderu a +++ 
Vendolí 10.00 za Libuši Vodičkovu, manžela a rodiče z obou stran 
Sklené  11.00 mše mše na daný úmysl 

farní kostel 16.30 za živou a + rodinu ;  po mši adorace do 18.30 

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

 
• Pohřby se řeší přes pohřební službu; může být pohřební obřad  v obřadní síni  nebo v kostele dle 

domluvy s pohřební službou  (kněz může kdykoliv) 
• Děkuji za dar 10 000,-Kč na farnost Svitavy 
• Děkuji všem, kteří se zapojili do akce “Noc kostelů”   
• Děkuji za vyznání víry při průvodu Božího Těla –  s  Ježíšem 

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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