
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 
15.8. 

slavnost Nanebevzetí Panny 
Marie  

Hradec n.S. 9.00 mše ke cti blahoslaveného Engelmara;  
výročí primice na úmysl celebranta 

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 +++ 
farní kostel 9.30 za + Františka a Vlastu Jílkovy 

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

Hradec 8.00 za + Marii  Cvrkalovou a +++ 
Vendolí 10.00 na úmysl celebranta 
Sklené  11.00 mše na daný úmysl 

Pondělí 
17.8.  

farní kostel 9.00 za dar uzdravení pro děti a vnoučata s prosbou o ochranu 
Panny Marie 

kaple  Lány 
P.  Marie 18.00 na daný úmysl 

Úterý 
18.8. sv. Heleny 

   
sv. Jiljí 18.00 za + sestru Helenu, rodiče sourozence a celou rodinu 

Středa 
19.8. sv. Jana Eudese 

farní kostel 18.00 za nemocné osoby, jejich rodiče a osoby pečující 

Hradec n.S. 19.00 za + rodiče Pivoňkovy, dceru Vlastu, Marii , živou rodinu a 
+++ 

Čtvrtek 
    20.8. sv. Bernarda 

farní kostel 9.00 
 

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

   

Pátek 
21.8. 

sv. Pia X. pp 
 
vigilie Dolní Hradec 

Vendolí  9.00 mše na úmysl dobrodince 
farní kostel 15.00 adorace s příležitostí svátosti smíření 
farní kostel 18.00 za + Viktora Lakatoše a za celou živou rodinu 
Dolní  
Hradec n.S. 19.00 za rodiny Lahodnou, Bulvovu, Kmoškovu a +++ 

Sobota 
22.8. Panny Marie Královny 

   
sv. Josef 18.00 za + Blanku Šmídovou a celou rodinu 

Neděle 
23.8. 21. neděle v mezidobí 

sv. Josef 7.30 za + Janu Randulovu a celou rodinu 
farní kostel 9.30 za nemocnou osobu 

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

Hradec 8.00 za + rodiče Matouškovy, +Štěpána a uzdravení nemocných 
Vendolí 10.00 na úmysl celebranta 
Sklené  11.00 mše na daný úmysl 

kontakty:  P. Václav Dolák,  604 326 621 ;  P. Petr Krajčovič 731 604 582;  P.Jan Slíva   731 402 045 
 

• Bohoslovec Pavel zve na ministrantskou schůzku v pondělí  24.8. v 16.00 ve farním kostele ve Svitavách  
a pokračuje na faře do 17.30 hod.  

 
• Pouť mládeže na Svatý Hostýn. Odjezd vlakem ze Svitav v sobotu 29. 8. ve 14.03, návštěva novokněze Pepy 

v Bystřici, přenocování u bohoslovce Pavla ve Křtomili a v neděli 30.8. pouť na Svatý Hostýn a návrat v neděli  
do 20.00. Zájemci info u Aničky Ingrové, nebo bohoslovce Pavla (776 716 392).  

 

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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