
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 
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  
 

sbírka   na   misie je  možnost 
během října vložit svůj příspěvek ve 
farním kostele ve Svitavách u oltáře 
Božského Srdce do označené 
pokladny 

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 

Pondělí 
19.10. sv. Pavla od Kříže, kněze 

farní kostel 9.00 za + Markétu a +++ 
kaple  Lány 
P.  Marie 16.00 na daný úmysl 

Úterý 
20.10. sv. Ireny 

   
sv. Jiljí 18.00 na poděkování za dar nového života 

Středa 
21.10. bl. Karla Rakouského 

Hradec n.S. 17.00 za + Zdenu a Stanislava Lahodných a živou rodinu 
farní kostel 18.00 za + Aranku Klimešovou 

Čtvrtek 
22.10. sv. Jana Pavla II. pp 

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

   

Pátek 
23.10 sv. Jana Kapistránského, kněze 

Vendolí  9.00 mše na úmysl dobrodince 

Hradec n.S. 17.00 za + manžele Tučkovy, syny , vnuka Miroslava a manžele 
Bednářovy  

farní kostel 15.00 adorace s příležitostí svátosti smíření;  
   15.30; 16.30; 17.30: podání svatého přijímání 

farní kostel 18.00 za + Manžela, rodiče z obou stran, sourozence a +++ 

Sobota 
24.10. sv. Antonína Maria Klareta 

   

sv. Josef 18.00 za farníky 

Neděle 
25.10. 30. neděle v mezidobí 

sv. Josef 7.30 za Josefa a Alžbětu Odehnalovy a dvoje rodiče 

Hradec 8.00 za + rodinu Karpíškovu, Bulvovu, Lahodnou a Martu 
Kmoškovu; za +++ 

farní kostel 9.30  za rodinu Fedrselovu z Javorníka 
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 
 
• Účast na bohoslužbách je 6 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 6 lidí;  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  při bohoslužbách  v TV NOE, Proglas , internet- přijmout ; pro eucharistii je 
možné přijít v neděli do kostelů dle rozpisu bohoslužeb před a po mši. 

• Děkuji za sbírku na provoz farnosti: Vendolí 950,-Kč; Hradec 3.300,-Kč + dar 25.000,-Kč;,                               
                                                                     Svitavy 8.775Kč + dary 15.000,-Kč  

http://farnost-svitavy.cz/kostel-sv-josefa/
http://farnost-svitavy.cz/kostel-navstiveni-panny-marie/
http://farnost-svitavy.cz/kostel-svateho-jilji/

	Bohoslužby SVITAVY, HRADEC N. S., SKLENÉ, VENDOLÍ 2020

