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.

Sobota
21.11.

památka Zasvěcení
Panny Marie v Jeruzalémě

Vendolí
sv. Josef
sv. Josef
Hradec

9.00
18.00
7.30
8.00

Slavnost Ježíše Krista Krále

Neděle
22.11.

obnovení zasvěcení lidstva

farní kostel
Vendolí
Sklené
farní kostel

Pondělí
23.11.
Úterý
24.11.
Středa
25.11.

sv. Klementa I. pp
sv. Kolumbána, opata
sv. Ondřeje Dunc laca, kněze a
druhů, muč.
sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a muč. pouť v Hradci

farní kostel
kaple Lány
farní kostel
Hradec
farní kostel
farní kostel

Čtvrtek
26.11.

Vendolí
Hradec

Pátek
27.11.

farní kostel
farní kostel

Sobota
28.11.

vigilie za počatý život kostel sv.
Josefa ve Svitavách od 18.00

Neděle
29.11.

sv. Josef
sv. Josef
Hradec

1. neděle adventní

farní kostel

na začátku mše žehnání adventních věnců

Vendolí
Sklené
farní kostel

Úmysl

za potřeby diecéze; adorační den do 12.00
za + P. Václava Straku, živou a + rodinu a +++
za + Marii Rattmanovu, celou živou a + rodinu
poutní mše za farníky
9.00 otevřený kostel pro individuální modlitbu, zpověď
9.30
za farníky
10.00 na úmysl celebranta
mše nebude
na poděkování za dar života a ++++
16.30 po mši adorace do 18.30 otevřený kostel pro individuální
modlitbu, zpověď a sv. přijímání
9.00 za uzdravení nemocné osoby
16.00 na daný úmysl
18.00 za živou a + rodinu Jurcovu, Kohlovu a Ručkovu
16.00 poutní mše za farníky
18.00 za + P. Václava Straku
za rodiny, povolání, bohoslovce,kněžstvo, zasvěcené
9.00
osoby, dobrodince, nemocné a ochranu života
10.00 na úmysl dobrodince
16.00 na úmysl celebranta
adorace s příležitostí svátosti smíření;
15.00
15.30 ; 16.30; 17.00; podání svatého přijímání
18.00 za + spolupracovníky a kolegy
18.00 za + Aloise a Emilii Červených
7.30 za farníky
8.00 za + Jaromíra a Marii Korcovy, za celou živou a + rodinu
za živou a + rodinu Škavradovu, + rodinu Veselou a + Ale9.30
nu Dronskou
za + Věru a Karla Svobodovy, jejich syny Karla a Stanislava,
10.00
za celou živou a + rodinu
11.00 mše na daný úmysl
na dobrý úmysl
16.30
po mši adorace do 18.30

kontakty: P. Václav 604 326 621; P. Petr 731 604 582; P.Jan 731 402 045; bohoslovec Pavel 776716392
•

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.

•

Je povolena účast na bohoslužbách 15 lidí (nechť je dána přednost těm, kdo mají úmysl mše)

•

Děkuji všem, kteří i v této koronavirové době posíláte příspěvky na potřeby farnosti, jak na účet, tak i
do pokladen a košíčků v kostelích. Pán ať dárcům požehná!!!

