
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 
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 

Pondělí 
31.8. úklid kostela sv. Jiljí od 10.00 

farní kostel 9.00  za + Elvíru Huschkovou 
kaple  Lány 
P.  Marie 18.00 na daný úmysl 

Úterý 
1.9. vlastní den poutě sv. Jiljí 

sv. Jiljí 9.00 za farníky (setkání seniorů bude po mši na faře) 
sv. Jiljí 18.00 za farníky 

Středa 
2.9.  

farní kostel 18.00 na úmysl celebranta 
Hradec n.S. 19.00 na úmysl celebranta 

Čtvrtek 
3.9. sv. Řehoře Velikého 

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

   

Pátek 
4.9. sv. Růženy z Viterba 

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 
Hradec n.S. 19.00 za + Matýska Ehrenberga a živou rodinu, za  ++++ 

Sobota 
5.9. 

sv. Terezie z Kalkaty 
duchovní obnova v Koclířově 

!!!  Sklené  16.00 mše na daný úmysl 
sv. Jiljí 18.00 ke cti Panny Marie a vítězství Neposkvrněného Srdce 

Neděle 
6.9. 

Pouť ke svatému Jiljí 
 
23. neděle v mezidobí 
 
sbírka na opravy 
 

sv. Jiljí 7.30 za farníky a poutníky, zejména dobrodince 
Hradec 8.00 za Emilii a Jana Kabátovy, syna Jarolíma a +++ 
sv. Jiljí 9.30  za farníky a poutníky, zejména dobrodince 
Vendolí 10.00 na úmysl celebranta 

sv. Jiljí 15.00 svátostné požehnání  
a setkání s kněžími ve farní stodole při kávě a čaji 

farní kostel 16.30 za farníky a poutníky, zejména dobrodince 
kontakty:  P. Václav Dolák,  604 326 621 ;  P. Petr Krajčovič 731 604 582;  P.Jan Slíva   731 402 045 
 

• Pouť  Charity do Bystrého v úterý 8. září (odjezd 7.45 od Světlanky ; návrat do 16.00). Zájemci se mohou 
hlásit  do 4. 9. 2020 u  Miriam Holubcové (730 594 542); cena 130 Kč. 
 

• Používání roušek v kostele je od počtu 100 lidí výše, nepočítaje do toho asistenci 
 

• Sobota 5.9. Koclířov mše v 17.00 HL. CELEBRANT: MONS. JOSEF KAJNEK, pomocný biskup královéhradecký Společná 
modlitba za požehnání základního kamene pro stavbu kopie „Capelinha“ a cesty pokání 

 
 

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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