
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 
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 
sv. Jiljí 19.00 Tradiční poutní koncert  

Pondělí 
7.9. 

sv. Melichara Grodeckého, 
kněze a muč. 

farní kostel 9.00 na poděkování 
kaple  Lány 
P.  Marie 18.00 na daný úmysl 

Úterý 
8.9. Svátek Narození Panny Marie 

 7.45 odjezd na pouť Charity do Bystrého 
sv. Josef 18.00 za farníky; výroční slavnost Posvěcení kostela 

Středa 
9.9. sv. Petra Klevera, kněze 

Hradec n.S. 17.00 za + rodiče Miholovy, Stanislava Hlouše, Jana Karlíka a +++ 
farní kostel 18.00 za uzdravení nemocné osoby 

Čtvrtek 
10.9. Bl. Karla Spinoly, kněze a muč. 

farní kostel 9.00 
za rodiny, povolání, bohoslovce,kněžstvo, zasvěcené, do-
brodince, nemocné, pronásledované, za ochranu života a 
obrácení 

   

Pátek 
11.9. 

příprava na biřmování je v pátek 
na faře v 19.00 ; příprava bude 
minimálně dvouroční , proto je 
možné  pro zájemce od 13 let 

Vendolí  9.00 mše na úmysl dobrodince 
farní kostel 15.00 adorace s příležitostí svátosti smíření 
Hradec n.S. 17.00 za rodiče Kolářovy, Josefa Češku a Věru Veselou 
farní kostel 18.00 za rodiče Kalivodovy, sestru, +++ a celou živou a + rodinu 

Sobota 
12.9. Jména Panny Marie 

Kalvárie  16.00 křížová cesta ;       17.00 mše svatá 
sv. Josef 18.00 ke cti Panny Marie a vítězství  Neposkvrněného Srdce 

Neděle 
13.9. 

24. neděle v mezidobí 
 
sbírka na podporu poutního  
místa Kalvárie u Jaroměřic 

sv. Josef 7.30 za živou a + rodinu Kubitovu a Rybářovu 
Hradec 8.00 za + Václava Říhu, živou rodinu a +++ 
farní kostel 9.30  za farníky mše zaměřená pro rodiny s dětmi 
Vendolí 10.00 za rodiče Vodičkovy a Coufalovy 
 Sklené  11.00 mše na daný úmysl 
farní kostel 16.30 za + Zlatu a Bohuslava, jejich živou a + rodinu 

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

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

• Svitavy - výuka náboženství bude v době koronaviru při nedělních bohoslužbách v 9.30 popřípadě v 16.30; 
začínáme příští neděli. 

• Svitavy: příprava na 1. sv. přijímání bude při těchto bohoslužbách zaměřena v neděli 20.9. a 4.10. 

• Hradec. Výuka náboženství a příprava na 1. sv. přijímání v pátek po mši.  

• Změna času bohoslužeb ve všední den v Hradci n.S. na 17.00. 

• Mše při pouti na Kalvárii v Jaroměřicích v 8.30 a v 10.30. 

• Děkujeme jedinému dárci za dary na farnosti  Hradec n.S. 25.000,-Kč a Svitavy 25.000,-Kč . 

 

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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