
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 
20.6. 

Svátek Neposkvrněného Srdce 
Panny Marie 
(kněžské svěcení v Brně) 

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 

Pondělí 
22.6. 

sv. Jana Fischera a Tomáše Mo-
ra, muč. 

farní kostel 9.00 za  rodinu a přízeň 
kaple Panny 
Marie Lány 18.00 mše na daný úmysl 

Úterý 
23.6. sv. Josefa Cafasso, kněze 

   

sv. Jiljí 17.00 za kněze;  po mši ochutnávka mešního vína ve farní 
stodole - všichni jste srdečně zváni 

Středa 
24.6. 

Slavnost Narození  
sv. Jana Křtitele 

farní kostel 18.00 na úmysl celebranta 
Hradec n.S. 19.00 na úmysly Noci kostelů 

Čtvrtek 
25.6. 

sv. Viléma 
fara Svitavy 13.00  brigáda na 
stodolní farní zdi 

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

   

Pátek 
26.6. 

 
sv. Jana a Pavla, muč. 
 
fara Svitavy 13.00  brigáda na 
stodolní farní zdi 

Vendolí  9.00 mše na úmysl dobrodince 
farní kostel 15.00 adorace s příležitostí svátosti smíření 
farní kostel 18.00 za kněze a nemocné 

Hradec n.S. 19.00 za rodiny Koukolovu,Ducháčkovu, Klofandovu a +++ 

Sobota 
27.6. 

sv. Cyrila Alexandrijského 
(primice v Blansku v 15.30) 

Olomouc 9.30 kněžské svěcení jáhna Pepy v Olomouci v 9.30 v katedrále 
(vlakem odjezd  6.37) 

sv. Josef 18.00 za farníky 

Neděle 
28.6. 

13. neděle v mezidobí 
 
(14.30 primice v Litomyšli) 
(15.00 primice v Dědicích) 

sv. Josef 7.30 za + Kolomana Kotlára 
Hradec 8.00 za + Jiřího Šimerle a +++ 
farní kostel 9.30 za kněze, zejména novokněze 
Vendolí 10.00 na úmysl celebranta 
Sklené  11.00 poutní mše mše na daný úmysl 
hřiště u 
gymnázia 15.00 farní fotbal 

farní kostel 16.30 za + Boženu a Františka Dobešovi   
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 
 

• V úterý 23.6. jste srdečně zváni na mši v 17.00 u sv. Jiljí a následné setkání  ve farní stodole s 
ochutnávkou mešního vína 

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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