
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 
26.9. sv. Kosmy a Damiána 

   
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 

Pondělí 
28.9. 

Slavnost sv. Václava 
 10.00  přenos bohoslužeb ze 
Staré Boleslavi 
8.00 svatováclavské putování na 
Králický sněžník 

Hradec 8.00 na úmysl celebranta 

farní kostel 9.00 za + P. Václava Straku a všechny kněze 

kaple  Lány 
P.  Marie 18.00 na daný úmysl 

Úterý 
29.9. 

sv. archandělů Michaela,  
Rafaela a Gabriela 

   
sv. Jiljí 18.00 za + Miloslava a Marii Komoňovy 

Středa 
30.9. sv. Jeronýma, kněze a uč. Církve 

Hradec n.S. 17.00 za + Františka Bureše a manželku 

farní kostel 18.00 za + Luboše, dva bratry a + rodiče 

Čtvrtek 
    1.10. 

sv. Terezie od Dítěte Ježíše, 
panny a uč. Církve 

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

   

Pátek 
2.10 

sv. andělů strážných 
první pátek  

Vendolí  9.00 mše na úmysl dobrodince 
farní kostel 15.00 adorace s příležitostí svátosti smíření 
fara 16.30 Ministratská schůzka s bohoslovcem Pavlem 
Hradec n.S. 17.00 za+  rodiče Kalíkovy, živou a + rodinu a +++ 
farní kostel 18.00 za + rodiče a +++ 

Sobota 
3.10. 

první sobota duchovní  
       obnova v Koclířově 

fara 8.30 Slůňata 
sv. Josef 18.00 ke cti Panny Marie 

Neděle 
4.10. 

 
27. neděle v mezidobí 
 
výročí úmrtí P. Františka Bar-
toloměje Urigy OFM 

sv. Josef 7.30 za + Františka Šamalíka, + manželku Annu,+sestru Magdu 
a +++ 

Hradec 8.00 na poděkování za dary, milosti, kříže a těžkosti 

farní kostel 9.30  za živou a + rodinu Kubitovu, Rybářovu a +++ 
mše pro rodiny s dětmi; příprava na 1. Sv. přijímání 

Vendolí  10.00 na úmysl celebranta 
Sklené  11.00 mše na daný úmysl 

farní kostel 16.30 za + sestry Františku a Marii Pokorných 
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 4.10. 
• Hradec: Výuka náboženství a příprava na 1. Sv. přijímání v pátek po mši  
• Koclířov 3.10. v 10:30 hod: Pontifikální koncelebrovaná mše sv. hlavní celebrant J.E. Mons. Jan Vokál s požehnáním 

místa a základního kamene pro stavbu kopie Capelinha – Kaple zjevení 
• Krajské volby se uskuteční 2. a  3. 10.: Sestry a bratři,být katolickým křesťanem by mělo znamenat být zodpovědným 

občanem.  Proto Vás jako Vaši pastýři vyzýváme: jděte k volbám a volte zodpovědně!                                         
                                                                                                                       Vaši čeští a moravští biskupové 

• Díky za sbírku na Kalvárii; bylo odesláno za Vendolí 1.000,-Kč; Hradec 2.500,-Kč ; Svitavy 8.000,-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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