
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 
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 
 
sbírka pro křesťany 
 ve Svaté zemi 

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  
 
 
9.45 

za živou a + rodinu Škavradovu, + rodinu Veselou a + Ale-
nu Dronskou  mše zaměřená pro rodiny s dětmi;        
             příprava na 1. sv. přijímání při mši a po mši 
křest Julie Jany Zandlerové 

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 

Pondělí 
21.9. 

sv. Matouše, apoštola a evange-
listy 

farní kostel 9.00 za+ Beátu Staňkovou a +++ 
kaple  Lány 
P.  Marie 18.00 na daný úmysl 

Úterý 
22.9.  

LIPOV 15.00 pohřeb  P. Pavla Jagoše 
sv. Jiljí!! 18.00 pobožnost se sv. přijímáním (bohoslovec Pavel) 

Středa 
23.9. sv. Pia z Pietralciny, kněze 

Hradec n.S. 17.00 na úmysl celebranta 

farní kostel 18.00 za dobrodince 

Čtvrtek 
24.9.  

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

farní kostel 19.00 Ekumenické zpěvy z Taize; společná modlitba 

Pátek 
25.9.  

Vendolí  9.00 mše na úmysl dobrodince 
farní kostel 15.00 adorace s příležitostí svátosti smíření 
Hradec n.S. 17.00 na úmysl celebranta 
farní kostel 18.00 za sestry Emilii a Annu 
   

Sobota 
26.9. sv. Kosmy a Damiána 

fara 8.00 odjezd na Kralický Sněžník (info Pavel Ingr) 
sv. Josef 18.00 za + Bohumila a Růženu Kučerovy a za celou rodinu 

Neděle 
27.9. 

 
26. neděle v mezidobí 
 
Vanovice 10.00 poutní mše 

sv. Josef 7.30 za Jaroslava Hubáčka  a rodiče 
Hradec 8.00 za + P. Pavla Jagoše 
farní kostel 9.30  za + Josefa Blažky, rodiče z obou stran, živou a + rodinu 
Sklené  11.00 mše na daný úmysl 
Kamenná 
Horka 11.00 mše na daný úmysl 

Vendolí !!!! 
mimořádně 15.00 za + Bohumila Vodičku, manželku a rodiče z obou stran 

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 

 
• Svitavy - výuka náboženství bude v době koronaviru při nedělních bohoslužbách v 9.30  
• Svitavy: příprava na 1. sv. přijímání bude při těchto bohoslužbách zaměřena v neděli 20.9. a 4.10. 
• K svatému přijímání ať je dána možnost nejprve přijímajícím na ruku; po mši pouze modlitba sv. Michaeli, 

jinak zachovejte ticho k osobní modlitbě, kde se můžete modlit cokoliv 
• Hradec. Výuka náboženství a příprava na 1. Sv. přijímání v pátek po mši  
• Děkujeme za sbírky na Kalvárii v Jaroměřicích:  Vendolí  -955,-Kč;  Hradec n.S.  -2.117,-Kč a Svitavy -7.512,-Kč 

a dary na farnost Svitavy 35.000,-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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