
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 
18.7. 

sobotní pam.  Panny Marie 
15.00  Den vděčnosti ve Svita-
vách s novoknězem Pepou 

sv. Jiljí 14.00  nácvik ministrantů na bohoslužbu 
sv. Jiljí 
hřbitovní 
kostel 

15.00 
Den vděčnosti s novoknězem P. Josefem Hovádem; 
uvítáme bohoslovce Pavla na roční praxi 
 po mši agape ve farním  areálu; všichni jste zváni 

Neděle 
19.7. 

16. neděle v mezidobí 
 
 
14.30  Rychnov mše u studánky 

sv. Josef 7.30 za  uzdravení nemocné osoby 

Hradec 8.00 za + Květoslavu a Karla Křivinkovy, syna Karla, živou rodinu 
a +++ 

farní kostel 9.30 za Václava a Alžbětu Talířovy s prosbou o Boží požehnání 
pro celou rodinu;    křest Bianky Pukáčové 

Vendolí 10.00 za + rodinu Hladíkovu, Štindlovu a celou živou a + rodinu 
Sklené  11.00 mše na daný úmysl 
Kamenná 
Horka 11.00 poutní mše za farníky 

farní kostel 16.30 za  farníky po mši adorace do 18.30 

Pondělí 
20.7. sv. Apolináře 

farní kostel 9.00  za + babičku Emilii Malochovou a její + rodinu  
 

kaple Panny 
Marie Lány 18.00 na daný úmysl 

Úterý 
21.7. sv. Vavřince z Brindisi 

   
sv. Jiljí 18.00 za +živou a + rodinu Hartlovou a Beránkovoua +++ 

Středa 
22.7. sv. Marie Magdalény 

farní kostel 18.00 na úmysl celebranta 
Kamenná 
Horka 19.00 poutní mše za farníky (nebude mše v Hradci n.S.) 

Čtvrtek 
   23 .7. sv. Brigity, patronky Evropy 

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

   

Pátek 
24.7. 

sv. Kristiny 
sv. Šarbela Machlúfa, kněze 

Vendolí  9.00 mše na úmysl dobrodince 
   
farní kostel 18.00 adorace s příležitostí svátosti smíření 
farní kostel 18.00 za živou a + rodinu Šágrovou a ++++ 
Hradec n.S. 19.00 na úmysl celebranta 

Sobota 
25.7. 

sv. Jakuba staršího, apoštola 
vlastní den poutě v Městečku 
Trnávka v 10.00 

Lány sv. 
Anna 15.00  poutní mše za farníky 

sv. Josef 18.00 za rodinu Ducháčkovu, Skalických a +++ 

Neděle 
26.7. 

17. neděle v mezidobí 
 
pouť v Městečku Trnávce v 9.30 

sv. Josef 7.30 za + rodiče, živé a + rodiny z obou stran a +++ 

Hradec 8.00 za + Ladislava Vojtu, + manželku Marii  a jejich živou a + 
rodinu, + Josefa Trapla a ++++ 

farní kostel 9.30 za farníky, zejména všechny Anny a Aničky 
Vendolí 10.00 za rodinu Novákovu, Vajsovu a Veselíkovu 
Sklené  11.00 mše na daný úmysl 
Lány sv. 
Anna 15.00  poutní mše za + Annu Pavlíčkovou, + Annu Šamalíkovou a 

+++ 
farní kostel 16.30 za  farníky po mši adorace do 18.30 

kontaktů:  P. Václav Dolák,  604 326 621 ;  P. Petr Krajčovič 731 604 582;  P.Jan Slíva   731 402 045 
• Děkuji za přípravu agape na Den vděčnosti  
• Pouť do Rudy u Rýmařova k Panně Marii Sněžné se koná  2.8.2020; kdo může s sebou někoho vzít 

do auta a zájemci o pouť ať se přihlásí v sakristii  (kvůli koordinaci) ; mše v 11.00 a potom křížová 
cesta;  

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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