
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 
8.8. sv. Dominika, kněze 

Hradec n.S. 10.00 mše ke cti P. Engelmara (hlavní celebrant P. Josef Hovád)  
po mši setkání na faře v Hradci n.S. 

sv. Josef 18.00 za + Emilii a Bohumila Kalivodovy, sestru Emilii a +++ 

Neděle 
9.8. 

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

sv. Josef 7.30 za + Olgu Koprivňanskou a ++++ 
Hradec 8.00 za + rodiče Lahodných , jejich + sourozence a +++ 

farní kostel 9.30 za + Martu Flídrovou, + Pavla a Petra Kolouchovy , + Jaro-
slava Vojtu 

Vendolí 10.00 na úmysl celebranta 
Sklené  11.00 mše na daný úmysl 

farní kostel 16.30 za živou a + rodinu Fedrovu, +++, Boží požehnání pro celou 
rodin; po mši tichá adorace do 18.30, potom moderovaná 

Pondělí 
10.8. sv. Vavřince, mučedníka 

farní kostel 9.00  za syna Leoše a celou rodinu, za +++ 
kaple  Lány 
P.  Marie 18.00 na daný úmysl 

Úterý 
11.8. 

sv. Kláry  
adorační den Svitavy 9 - 18hod. 

farní kostel 9.00 za posvěcení arcidiecéze, za rodiny kněze, bohoslovce, 
biskupy; po mši adorace do 17.45 

farní kostel 18.00 za posvěcení arcidiecéze, za rodiny kněze, bohoslovce, 
biskupy 

Středa 
12.8. sv. Jany Františky de Chantal 

farní kostel 18.00 za + rodiče Otakara a Marii Rattmannovy a +++ 

Hradec n.S. 19.00 za farníky 

Čtvrtek 
    13.8. 

Fatimský den 
sv. Ponciána pp, muč. 
sv. Hypolita, kněze muč. 

farní kostel 9.00 za rodiny, povolání, bohoslovce,kněžstvo, dobrodince, 
nemocné, pronásledované, za ochranu života a obrácení 

   

Pátek 
14.8. 

 
sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, 
kněze a muč. 
vigilie slavnosti Nanebevzetí 
Panny Marie 

Vendolí  9.00 mše na úmysl dobrodince 
farní kostel 15.00 adorace s příležitostí svátosti smíření 
farní kostel 18.00 za + rodinu Tichou a Zelenou; za celou živou rodinu 
Hradec n.S. 19.00 za farníky 

Sobota 
15.8. 

slavnost Nanebevzetí Panny 
Marie  

Hradec n.S. 9.00 mše ke cti blahoslaveného Engelmara za novokněze; 
výročí primice 

sv. Josef 18.00 ke cti Panny Marie 

Neděle 
16.8. 

20. neděle v mezidobí 
 
pouť v Jevíčku 
 

sv. Josef 7.30 za + bratra a +++ 
Hradec 8.00 za + Marii  Cvrkalovou a +++ 

farní kostel 9.30 za + Františka a Vlastu Jílkovy 
Vendolí 10.00 na úmysl celebranta 
Sklené  11.00 mše na daný úmysl 

farní kostel 16.30 za farníky; po mši tichá adorace do 18.30, potom modero-
vaná nad evangeliem 

kontaktů:  P. Václav Dolák,  604 326 621 ;  P. Petr Krajčovič 731 604 582;  P.Jan Slíva   731 402 045 
 
• Sobota 15.8. v Praze u sv. Týna.v 10.00 mše a po mši žehnání Mariánského sloupu; na mši jsou třeba vstupenky 

a roušky; na žehnání  pouze roušky; odjezd vlakem  v 6.37 (nebo 5.40) možné i přímým vlakem v 8.03 ze Svitav; 
z nádraží 1.4 km pěšky na Staromák; návrat - odjezd z Prahy 13.57 nebo v 15.23 

• Ministrantská schůzka bude v pondělí 24.8. od 16hod ve farním kostele. Končit bude na faře okolo 17:30. 

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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