
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 
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  
farnosti (Svitavy na srážkovou vodu 
za uplynulé čtvrtletí cca 15.000,-kč; 
Hradec na el. 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 požehná-
ní; po mši adorace, od 18.30 s evangeliem 

Pondělí 
12.10. sv. Radima, biskupa 

farní kostel 9.00 za + Elvíru Huschkovou 
kaple  Lány 
P.  Marie 16.00 na daný úmysl  

Úterý 
13.10. Fatimský den 

   
sv. Jiljí 18.00 za farníky 

Středa 
14.10. sv. Kalista I. pp a muč. 

Hradec n.S. 17.00 na poděkování za dar zdraví, Boží pomoc a ochranu 
P.Marie 

farní kostel 18.00 za + Pavla Staňka 

Čtvrtek 
15.10. sv. Terezie od Ježíše 

farní kostel 9.00 za rodiny, povolání, bohoslovce,kněžstvo, zasvěcené 
osoby, dobrodince, nemocné a ochranu života  

   

Pátek 
16.10 

sv. Hedviky, řeholnice 
 
 sv. Markéty Marie Alacogue; 
panny 

Vendolí  9.00 mše na úmysl dobrodince 
Hradec n.S. 17.00 za + Miloslava a Květu Hubínkovi a +++ 

farní kostel 15.00 adorace s příležitostí svátosti smíření;  
15.40 podání svatého přijímání 

farní kostel 18.00 za + rodiče Boženu a Antonína Nádvorníkovy s prosbou o 
Boží požehnání 

Sobota 
17.10. 

sv. Ignáce Antichijského, bisku-
pa a muč. 

sv. Josef 18.00 za rodiče Tesařovy a Václav Slintáka 
 21.00 misijní most modliteb (domací modlitby) 

Neděle 
18.10. 

29. neděle v mezidobí 
 
misijní   neděle  

sv. Josef 7.30 za živou a + rodinu Novotnou a Prajslerovu 
Hradec 8.00 za+ rodiče Korcovy, Vojtovy,Šimkovy a jejich  rodiny a+++ 
farní kostel 9.30  za + Věru Zieglerovu a +++ 
Vendolí  10.00 na úmysl celebranta 
Sklené  11.00 mše na daný úmysl 

farní kostel 16.30 za farníky; po mši svátost smíření a adorace  
možnost podání svatého přijímání až do 18.30 

kontakty:  P. Václav Dolák 604 326 621; P. Petr Krajčovič 731 604 582; P.Jan Slíva 731 402 045 
 
• Od pondělí 12.10.2020 je účast na bohoslužbách 10 lidí, prosím o dodržování limitu, přednost 

mají ti, kteří mají úmysl mše;  pokud se využije stará sakristie - stavebně oddělená se samostatným 
vchodem, tak je  možnost dalších 10 lidí;  mše bez zpěvu; využijte podání sv. přijímání na požádání 
při adoracích v pátek a v neděli. 

• Je možnost využít domácích bohoslužeb se sv. přijímáním; s vědomím kněze je možnost vzít si 
sv. přijímání pro rodinu a tam při bohoslužbách v TV NOE, Proglas, internet - přijmout; pro eucharistii 
je možné přijít v neděli do kostelů dle rozpisu bohoslužeb. 

• Děkuji všem, kteří vyslyšeli výzvu našich biskupů a zúčastnili se voleb a volili zodpovědně. 

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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