
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 
24.10. 

sv. Antonína Maria Klareta 
změna letního času 

   
sv. Josef 18.00 za farníky 

Neděle 
25.10. 

30. neděle v mezidobí 
 

bohoslužby budou za zavřenými 
dveřmi na objednaný úmysl  
 

kostel je otevřen  pro individuální 
soukromou modlitbu před boho-
službami  dle rozpisu 

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   bohoslužby až 8.11. 

farní kostel 16.30 za farníky; otevřený kostel pro individuální soukromou 
modlitbu, zpověď a individuální sv. přijímání do 18.30  

Pondělí 
26.10.  

farní kostel 9.00 za farníky 
   

Úterý 
27.10.  

   
sv. Jiljí 18.00 za + Jana Krásu 

Středa 
28.10. sv. Šimona a Judy, apoštolů 

   
farní kostel 18.00 na úmysl celebranta 

Čtvrtek 
29.10. bl. Restituta Kafková 

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

   

Pátek 
30.10 sv. Wolfgang, biskup 

Vendolí  9.00 mše na úmysl dobrodince 
Hradec n.S.   

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

farní kostel 18.00 za + rodiče Ludmilu a Karla Sejkorovy s prosbou o Boží 
požehnání pro celou rodinu 

Sobota 
31.10.  

   
sv. Josef 18.00 za + Josefa a Annu Findejsovy a syna Luboše 

Neděle 
1.11. 

Slavnost Všech svatých 

možnost získání plnomocných od-
pustků; zpověď , sv. přijímání, 
modlitba na úmysl papeže; modlitba 
za ++++ 

sv. Josef 7.30 za + Marii a Františka Hartlovy, Stanislava Beránka, živou a 
+ rodinu 

Hradec 8.00 na úmysl celebranta; 8.45 individuální žehnání hrobů 

farní kostel 9.30  
9.00 otevřený kostel pro individuální soukromou modlit-
bu, zpověď a individuální sv. přijímání 
za farníky 

Vendolí  10.00 na úmysl celebranta; 10.40 individuální žehnání hrobů 
Sklené   bohoslužby až 8.11. 

farní kostel 16.30 
za+ Marii Semelovu, rodinu Mašovu a Semelovu;  
po mši  adorace  do 18.30otevřený kostel pro individuální 
soukromou modlitbu, zpověď a individuální sv. přijímání 

kontakty:  P. Václav Dolák 604 326 621;  P. Petr Krajčovič 731 604 582;  P.Jan Slíva 731 402 045 
 

• Bohoslužby budou za zavřenými dveřmi slouženy na objednaný úmysl; duchovně se připojte 
• Kostel je otevřen  pro individuální soukromou modlitbu 30 minut před bohoslužbami a adoraci  

dle rozpisu 
• Je povolená činností sloužících k zajištění, individuální duchovní péče (zpověď, sv. přijímání dle 

uvedených rozpisů bohoslužeb)  
• Je povolena účast na svatbě a pohřbu (v počtu ne vyšším než 10 osob) či návštěvy hřbitova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obrací na všechny věřící 
s následující výzvou: 
  
 

Drazí věřící, 

tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na 
vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. 
Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme 
z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké. 
 

Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, 
aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, 
zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a 
byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům. 
 

Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které 
pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana 
Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se 
za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte 
se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a 
pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je 
silnější než pandemie. 
  
Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době 
rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, ale také 
duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně 
nasazují pro dobro a útěchu druhých.   
  
Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a 
prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie 
koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, 
seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani 
na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou. 
  
  
  
Vaši čeští a moravští biskupové 
21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II. 
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