
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 
7.11. sobotní památka Panny Marie 

farní kostel 11.00 zlatá svatba - manželé 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  
9.00 otevřený kostel pro individuální 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 
Kamenná 
Horka 11.00 na daný úmysl; 11.40 individuální žehnání hrobů 

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

Pondělí 
9.11. 

svátek Posvěcení Lateránské 
baziliky 

farní kostel 9.00 za + manžela, rodiče z obou stran, + sourozence a +++ 
   

Úterý 
10.11. 

sv. Lva Velikého,  
pp a uč.církve 

Vendolí 13.00 pohřeb paní Věry Svobodové 
farní kostel 18.00 za rodiny z obou stran 

Středa 
11.11. sv. Martina z Tours, biskupa 

Hradec 16.00 za lékaře a zdravotní personál 
farní kostel 18.00 za + Jana Pecháčka , živou a + rodinu 

Čtvrtek 
12.11. sv. Josafata, biskupa a muč. 

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

u hrobu 11.00 pohřeb paní Marie Novodvorské  

Pátek 
13.11. sv. Anežky České, panny  

Vendolí  9.00 mše na úmysl dobrodince 

Hradec 16.00 za + Květu Hubínkovou, rodiče, sourozence syna Karla, +++ 
a živou rodinu 

farní kostel 15.00 adorace s příležitostí svátosti smíření;  
                   15.30 ; 16.30;17.00; podání svatého přijímání 

farní kostel 18.00 za farníky, zvláště za společenství Modlitby matek a ma-
minek 

Sobota 
14.11. 

sobotní památka  
Panny Marie 

   
sv. Josef 18.00 za živou a + rodinu Šágrovou 

Neděle 
15.11. 

 
 
33. neděle v mezidobí 
 
 
Světový den chudých 

sv. Josef 7.30 za uzdravení blízké osoby 
Hradec 8.00 za + Marii Balákovou , živou a + rodinu a +++ 

farní kostel 9.30  9.00 otevřený kostel pro individuální modlitbu,  zpověď 
 za + Růženu Lorencovou 

Vendolí  10.00 na úmysl celebranta 
Sklené   mše až  po skončení nouzového stavu 

farní kostel 16.30 
za živou a + rodinu Kalibánovu a Balcarovu  
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, litanie, breviář, četba 
Písma,…) a vyloučení veškeré náklonnosti k hříchu a s úmyslem co nejdříve slavit 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/

