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

Sobota
1.8.

sv. Alfons z Liguori

18. neděle v mezidobí
Neděle
2.8.

Vendolí !!!! mše mimořádně v
11.00 !!!!!

Místo

Hod.

sv. Josef
sv. Josef
Hradec

18.00 ke cti Panny Marie
7.30 za farníky
8.00 za + Bohuslava Haita, syna Karla a celou živou a + rodinu

farní kostel

9.30

Ruda u
Rýmařova
Vendolí
Sklené
farní kostel

Pondělí
sv. Lydie
3.8.
Úterý
4.8.

sv. Jana Marie Vianneye, kněze

Středa
5.8.

Posvěcení římské baziliky
Panny Marie Sněžné

svátek Proměnění Páně
Čtvrtek
výročí kněžského svěcení
6.8.
P. Engelmara; mše u sv. Josefa
Pátek
7.8.

sv. Sixta II. pp
sv. Kajetána, kněze
první pátek

Sobota
8.8.

sv. Dominika, kněze

Neděle
9.8.

19. neděle v mezidobí
sv. Terezie Benedikty od Kříže;
patronka Evropy

farní kostel
kaple Lány
P. Marie

Úmysl

za + manžela, sestru Alžbětu a rodinu Sádovskou

11.00 poutní mše a křížová cesta
11.00 na úmysl celebranta
11.00 mše na daný úmysl
za živou a + rodinu Piscovu, Krejčovu ,+++ a Boží požehná16.30
ní pro rodiče ; po mši adorace do 18.30
9.00
za rodiče Marii a Václava Vrabcovy a +++
18.00 na daný úmysl

sv. Jiljí
farní kostel

18.00 za živou a + rodinu Požárovu
18.00 na úmysl celebranta

Hradec n.S.

19.00 na poděkování za dar zdraví a pomoc

sv. Josef

9.00

Vendolí
farní kostel
farní kostel
Hradec n.S.

9.00
15.00
18.00
19.00

Hradec n.S.

ke cti blahoslaveného Engelmara za povolání

mše na úmysl dobrodince
adorace s příležitostí svátosti smíření
za farníky
na úmysl celebranta
mše ke cti P. Engelmara (hlavní celebrant P. Josef Hovád)
10.00
po mši žehnání kříže a setkání na faře v Hradci n.S.

sv. Josef

18.00 za + Emilii a Bohumila Kalivodovy, sestru Emilii a +++

sv. Josef
Hradec

7.30
8.00

farní kostel
Vendolí
Sklené
farní kostel

za + Olgu Koprivňanskou a ++++
za + rodiče Lahodných , jejich + sourozence a +++
za + Martu Flídrovou, + Pavla a Petra Kolouchovy , + Jaro9.30
slava Vojtu
10.00 na úmysl celebranta
11.00 mše na daný úmysl
za živou a + rodinu Fedrovu, +++, Boží požehnání pro ce16.30
lou rodinu, 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
•

Sobota 8.8. v Hradci n.S.v 10.00 mše ke cti P. Engelmara (hlavní celebrant P. Josef Hovád)
po mši žehnání kříže a setkání na hradecké faře

