
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 
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 

Pondělí 
5.10. setkání seniorů nebude!!! 

farní kostel 9.00 za + Františka a Marii Vodičkovy a celou rodinu a +++ 
kaple  Lány 
P.  Marie 16.00 na daný úmysl  

              – pozor změna času bohoslužby na 16.00! 
Úterý 
6.10. sv. Bruna, kněze 

   
sv. Jiljí 18.00 za žijící sestry Emilku a Annu 

Středa 
7.10. Panny Marie Růžencové 

Hradec n.S. 17.00 za farníky 
farní kostel 18.00 za + Annibala de Simoni a celou rodinu 

Čtvrtek 
8.10.  farní kostel 9.00 

za rodiny, povolání, bohoslovce,kněžstvo, zasvěcené 
osoby, dobrodince, nemocné, pronásledované, za obráce-
ní a ochranu života  

Pátek 
9.10 

sv. Jana Leonardiho, kněze 
sv. Dionýsia, biskup a muč. 

Vendolí  9.00 mše na úmysl dobrodince 
Hradec n.S. 17.00 za + syna Jiřího a živé rodiny 
farní kostel 15.00 adorace s příležitostí svátosti smíření 
farní kostel 18.00 za živé a + členy živého růžence farnosti Svitavy 

Sobota 
10.10. sobotní památka Panny Marie 

   
sv. Josef 18.00 za + Annu Pavlíčkovou, + manžela, syna a ++++ 

Neděle 
11.10. 

28. neděle v mezidobí 
 
sbírka na provozní výdaje farnos-
ti (Sy na srážkovbou vodu za 
uplynulé čtvrtletí cca 15.000 Kč; 
Hradec na elektrickou energii 
kostelů za uplynulé čtvrtletí cca 
9.000 Kč) 

sv. Josef 7.30 na poděkování Pánu Bohu za milosti s prosbou o Boží 
požehnání 

Hradec 8.00 za+ manžele Čížkovy a syna Stanislava; za + manžele 
Šmeralovy, syny, živé rodiny a +++ 

farní kostel 9.30  za + Augustina Čičuru, manželku Marii, dceru Alexandru a 
+++    mše pro rodiny s dětmi;  

Vendolí  10.00 na úmysl celebranta 
Sklené  11.00 mše na daný úmysl 

farní kostel 16.30 na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání 
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 
 
• Výuka náboženství bude v době koronaviru při nedělních bohoslužbách v 9.30; umožněte zejména 

rodinám s dětmi  účast na této mši v 9.30 a těm, kteří mají úmysl mše; 
• Účast na bohoslužbě je tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 

100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjim-
kou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá. Rozhodnutí 
vlády respektujeme. Při mši svaté mohou hrát varhany, sólista může z kůru zazpívat žalm. 

• Příprava na biřmování bude bývat v neděli při adoraci od 18.30 ve farním kostele; začínáme až po 
nouzovém stavu 

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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