
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 
25.7. sv. Jakuba staršího, apoštola 

sv. Anna 15.00 mše (P. Josef Konečný) 
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 + Blanku Šmídovou; celou rodinu (P. Josef Konečný) 
Vendolí 10.00 za rodinu Novákovu, Vajsovu a Veselíkovu 
Sklené  11.00 mše na daný úmysl 
sv. Anna 15.00  poutní  za + Annu Pavlíčkovou, + Annu Šamalíkovou a +++ 
farní kostel 16.30 za farníky, zejména  Aničky, po mši adorace do 18.30 

Pondělí 
27.7. sv. Gorazda a druhů 

farní kostel 9.00  na úmysl celebranta 
sv. Anna 15.00 na daný úmysl 

Úterý 
28.7.  

   
sv. Jiljí 18.00 za živou a + rodinu Zieglerovu, Teplých a Dvořákovu 

Středa 
29.7. sv. Marty 

farní kostel 18.00 za + Václava Jurenky 

Hradec n.S. 19.00 za + Josefa a Boženu Zugarovy, Stanislava Pírka a jejich 
živou rodinu 

Čtvrtek 
   30.7. sv. Petr Chrysolog 

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

   

Pátek 
31.7. sv. Ignác z  Loyoly 

Vendolí  9.00 mše na úmysl dobrodince 
farní kostel 15.00 adorace s příležitostí svátosti smíření 
farní kostel 18.00 za + Elvíru Huschkovou 

Hradec n.S. 19.00 na poděkováníBoží pomoc a ochranu;  za dar společnéhpo 
života a Boží požehnání do dalších let 

Sobota 
1.8. 

sv. Alfons z Liguori 
Koclířov duchovní obnova 

Koclířov  10.30 
17.00 

hlavní oslava jubilee 25 let Českomoravské Fatimy 
mše, patrocinium sv. Alfonse 

sv. Josef 18.00 ke cti Panny Marie 

Neděle 
2.8. 

18. neděle v mezidobí 
 
 
 
Vendolí !!!! mše mimořádně v 
11.00   !!!!! 

sv. Josef 7.30 za  farníky 
Hradec 8.00 za + Bohuslava Haita, syna Karla  a celou živou a + rodinu 

farní kostel 9.30 za + manžela, sestru Alžbětu a rodinu Sádovskou 
Vendolí 11.00 na úmysl celebranta 
 Sklené  11.00 mše na daný úmysl 
Ruda u 
Rýmařova 11.00 poutní mše a křížová cesta 

farní kostel 16.30 za živou a + rodinu Piscovu, Krejčovu ,+++ a Boží požehná-
ní pro rodiče ;   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 
 
• Děkuji za přípravu agape na Den vděčnosti  a dary ve výši 16.000,-Kč 
• Koclířov 1.8.  hlavní mše sv. na poděkování za 25 let ČM Fatimy bude již v 10.30 hod. na  tribuně areálu 

sv. Jana Pavla II. - následuje zásvětný průvod s Pannou Marii Fatimskou. Hlavní odpolední program ve 
spojení se sv. Filoménou, patronkou dětí Mariiných a Světového živého růžence od 14 hod. V 15.30 
koncert dechové hudby Řetůvanky - jubileum Fatimy - pravidelná mše sv. v 17 hod. - poutní u sv. Al-
fonse - patrocinium. 

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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