
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 
12.9. Jména Panny Marie 

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

Neděle 
13.9. 

 
24. neděle v mezidobí 
 
sbírka na podporu poutního mí-
sta Kalvárie u Jaroměřic 
poutní mše v 8.30 a v 10.30 

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 
po mši adorace, od 18.30 s evangeliem 

Pondělí 
14.9. svátek Povýšení sv. Kříže 

farní kostel 9.00 za+ tatínka Viliama a +++ 
kaple  Lány 
P.  Marie 18.00 na daný úmysl 

Úterý 
15.9. Panny Marie Bolestné 

   
sv. Jiljí 18.00 za živou a + rodinu Parákovu, Lipkowských a +++ 

Středa 
16.9. sv. Ludmily 

Hradec n.S. 17.00 za + Helenu a Jiřího Křivinkovy a cvelou rodinu, +++ 

farní kostel 18.00 za + rodiče Marii a Josefa Janků; Zdeňku a Václava Juren-
kovy 

Čtvrtek 
17.9. 

sv. Kornélia pp. a sv. Cypriána, 
biskupa 
sv. Roberta Belarmina 
Děkanská rada v Městečku Trnávka 

farní kostel 9.00 za + babičku 

Městečko 
Trnávka 9.00 

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

Pátek 
18.9. sv. Januária 

Vendolí  9.00 mše na úmysl dobrodince 
farní kostel 15.00 adorace s příležitostí svátosti smíření 
Hradec n.S. 17.00 za rodiče Lahodných, živé a + rodiny a +++ 
farní kostel 18.00 za + Viktora Lakatoše, +++ a celou živou a + rodinu 
fara 19.00 setkání pastorační rady farnosti 

Sobota 
19.9.  

farní kostel 11.00 svatební obřad Jaromíra Štíchy a Ivety Peštové 
sv. Josef 18.00 za farníky 

Neděle 
20.9. 25. neděle v mezidobí 

sv. Josef 7.30 za + Jiřího Horáka, celou živou a + rodinu  
Hradec 8.00 za + Václava a Bertu Rodinovy, živou a + rodinu  

farní kostel 9.30  
za živou a + rodinu Škavradovu, + rodinu Veselou a + Ale-
nu Dronskou, mše zaměřená pro rodiny s dětmi;        
             příprava na 1. sv. přijímání 

Vendolí 10.00 za Jaroslava Horkého, manželku a celou živou a + rodinu 
Sklené  11.00 mše na daný úmysl 
farní kostel 16.30 za farníky; po mši adorace, od 18.30 s evangeliem 

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

• Používání roušek v kostele je povinné, nepočítaje do toho asistenci 
• Svitavy: Výuka náboženství bude v době koronaviru při nedělních bohoslužbách v 9.30 popřípadě v 16.30; 
• 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  
• Děkujeme za sbírky na opravy Vendolí  875,-Kč;  Hradec n.S.  4.410,-Kč a Svitavy 9.947,-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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