
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 
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 
Hradec 8.00 za + rodiče Matouškovy, +Štěpána a uzdravení nemocných 
farní kostel 9.30 za nemocnou osobu 
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 

Pondělí 
24.8. sv. Bartoloměje, apoštola 

farní kostel 9.00 za + rodiče Vodičkovy a celou živou a + rodinu a +++ 
kaple  Lány 
P.  Marie 18.00 na daný úmysl 

Úterý 
25.8. 

sv. Josefa Kalasánského 
sv. Ludvíka 
sv. Benedikta, Jana , Matouše, 
Izáka a Kristina 
Bl. Dominika Trčky, kněze,mč. 

   

sv. Jiljí 18.00 za + Antonii a Matěje Pokorných, za +++ 

Středa 
26.8. ctihodného Martina Středy 

farní kostel 18.00 na dobrý úmysl 
Hradec n.S. 19.00 za farníky 

Čtvrtek 
27.8. sv. Moniky 

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

   

Pátek 
28.8. sv. Augustina 

Vendolí  9.00 mše na úmysl dobrodince 
farní kostel 15.00 adorace s příležitostí svátosti smíření 
farní kostel 18.00 za Boží požehnání pro dítě a maminku 
   

Sobota 
29.8. 

Umučení sv. Jana Křtitele 
pouť rodin na Svatý Hostýn 

   

sv. Josef 18.00 na poděkování Pánu Bohu a za Boží požehnání pro rodinu 
Bezděkovu  

Neděle 
30.8. 22. neděle v mezidobí 

sv. Josef 7.30 za + manžela, rodiče z obou stran a ++++ 
Hradec 8.00 za + rodiče Korcovy, Vojtovy, živé a + rodiny a +++ 
farní kostel 9.30 za rodinu Dvořákovu a Bartošovu 
Vendolí 10.00 na úmysl celebranta 
Sklené  11.00 mše na daný úmysl 
K.Horka 11.00 za farníky 
farní kostel 16.30 za Bohuslava Kopeckého; po mši tichá adorace do 18.30 

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. od 16.00 ve farním kostele ve Svitavách  
a pokračuje na faře do 17.30.  

 
• Pouť mládeže na Svatý Hostýn. Odjezd vlakem ze Svitav v sobotu 29. 8. ve 14.03, návštěva expozice, mše s 

novoknězem Pepou v Dřevohosticích, přenocování u bohoslovce Pavla ve Křtomili a v neděli 30.8. pouť na 
Svatý Hostýn a návrat v neděli do 20.00. Zájemci info a přihlášky do středy 26.8. 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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