
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 
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  
Od 9 hod. otevřený kostel pro individuální soukromou 
modlitbu, zpověď a individuální sv. přijímání; 
na úmysl celebranta 

Vendolí  10.00 na úmysl celebranta; 10.40 individuální žehnání hrobů 
Sklené   bohoslužby až 8.11. 
hřbitov 15.00 individuální žehnání hrobů 

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

Pondělí 
2.11. Památka Všech věrných zemřelých 

Hradec 8.00 za všechny věrné zemřelé 
sv. Jiljí 8.00 na úmysl sv. Otce 
farní kostel 9.00 za farníky 
sv. Jiljí 10.00 pohřební rozloučení se sestrou Pamfilii Terezii Hubertové 
sv. Jiljí 18.00 za všechny věrné zemřelé 

Úterý 
3.11. sv. Martin de Porres, řeholníka 

farní  kostel 13.00 pohřeb paní Terezie Sádovské 
sv. Jiljí 18.00 za + maminku Zdeňku Bláhovu a +++ 

Středa 
4.11. sv. Karla Boromejského, biskupa 

Hradec 16.00 za + tatínka Karla, živou a + rodinu 
farní kostel 18.00 za+ Karla Šplíchala, +++, živou a + rodinu 

Čtvrtek 
5.11. sv. Zachariáše a Alžběty 

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

sv. Jiljí 12.00 pohřeb pana Aloise Semely 

Pátek 
6.11. 

První pátek v měsíci 
 
sv. Leonarda 

Vendolí  9.00 mše na úmysl dobrodince 
Hradec 16.00 za + rodiče Barákovy a jejich + sourozence  a +++ 

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

farní kostel 18.00 za farníky 
Sobota 
7.11. sobotní památka Panny Marie 

farní kostel 11.00 zlatá svatba - manžele Jana a Jiří  Bartoškovi 
sv. Josef 18.00 ke cti Panny Marie 

Neděle 
8.11. 

 
32. neděle v mezidobí 
 

sv. Josef 7.30 na poděkování za dožitá léta rodiny Vrabcové a Kinclové 
Hradec 8.00 za + P. Bohumíra Čuhela 

farní kostel 9.30  
Od 9.00 otevřený kostel pro ind. modlitbu a zpověď  
za + příbuzné rodiny Talířovy a Klímovy, prosba o Boží 
požehnání 

Vendolí  10.00 na úmysl celebranta 
Sklené  11.00 na daný úmysl; 11.40  individuální žehnání hrobů 
K. Horka 11.00 Mše svatá, po mši 11.40  žehnání hrobů 

farní kostel 16.30 za+ Bohumíra Čuhela; po mši  adorace  do 18.30 otevřený 
kostel pro individuální  modlitbu, zpověď a sv. přijímání 

kontakty:  P. Václav Dolák,  604 326 621 ;  P. Petr Krajčovič 731 604 582;  P.Jan Slíva   731 402 045 
 
• Plnomocné odpustky po celý měsíc listopad návštěvou kostela, kaple, hřbitova za podmínky: zpověď, 

eucharistie, Kredo + modlitba na úmysl sv. Otce; 
• Senioři, nemocní a ti, kteří nemohou opustit domov mohou získat plnomocné odpustky doma, pokud 

se spojí v modlitbě ve společenství církve za zemřelé před obrazem Ježíše nebo křížem (růženec, lit-
anie, breviář, četba Písma, …) a vyloučení veškeré náklonnosti k hříchu a s úmyslem co nejdříve slav-
it zpověď a eucharistii. 

• Kostel je otevřen pro soukromou modlitbu 30 minut před bohoslužbami a při adoraci dle rozpisu 
• Bohoslužby nejsou veřejné, proto budou slouženy za zavřenými dveřmi na daný úmysl; duchovně se 

připojte 
 

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

