
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 
28.11. 

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

   
sv. Josef 18.00 za + Aloise a Emilii Červených 

Neděle 
29.11. 

1. neděle adventní 
 
na začátku mše žehnání advent-
ních věnců 

sv. Josef 7.30 za farníky 
Hradec 8.00 za + Jaromíra a Marii Korcovy, za celou živou a + rodinu 

farní kostel 9.30  za živou a + rodinu Škavradovu, + rodinu Veselou a + Alenu 
Dronskou 

Vendolí  10.00 za + Věru a Karla Svobodovi, jejich syny Karla a Stanislava, 
za celou živou a + rodinu 

Sklené  11.00 mše na daný úmysl 

farní kostel 16.30 na dobrý úmysl  
po mši  adorace do 18.30, na požádání podání sv. přijímání 

Pondělí 
30.11. sv. Ondřeje, apoštola 

farní kostel 9.00 za posvěcení kněží 
Vendolí 10.00 poutní mše svatá 
kaple Lány 16.00 na daný úmysl 

Úterý 
1.12. 

sv. Edmunda Kampiána, kněze a 
muč. 

   
farní kostel 18.00 za živou a + rodinu Sádovskou, ochranu Panny Marie a ++ 

Středa 
2.12. 

sv. Bibiány 
adventní středy dobrovolný půst za 
odvrácení pandemie 

Hradec 16.00 za + Blaženu a Josefa Klimešovy 

farní kostel 18.00 za + Blanku Šmídovou a celou rodinu 

Čtvrtek 
3.12. sv. Františka Xaverského, kněze 

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

   

Pátek 
4.12. 

sv. Jana Damašského, kněze a 
uč.církve 
sv. Barbory, panny  a muč. 
 
první pátek v měsíci 

Vendolí  9.00 na úmysl dobrodince 
Hradec 16.00 na úmysl celebranta 

farní kostel 15.00 adorace s příležitostí svátosti smíření;  
na požádání  podání svatého přijímání  

farní kostel 18.00 za + Josefa Zelyce 

Sobota 
5.12. první sobota 

Koclířov  mše v 8.00; 10.30; 15.00;17.00 
přednáška: 14.00 

sv. Josef 18.00 ke cti Panny Marie 

Neděle 
6.12. 

2. neděle adventní 
 
sv. Mikuláše, biskupa 

sv. Josef 7.30 za + Michala Kotlára 
Hradec 8.00 za + Jana Bureše  
farní kostel 9.30  za + MUDr. Petra Kellnera, za živou a + rodinu 
Vendolí  10.00 na úmysl celebranta 
Sklené  11.00 mše na daný úmysl 

farní kostel 16.30 za + Josefa Zelycze 
po mši  adorace do 18.30, na požádání podání sv. přijímání  

kontakty:  P. Václav 604 326 621 ;  P. Petr  731 604 582;  P.Jan  731 402 045; bohoslovec Pavel 776716392 
            
• Děkuji všem, kteří i v této koronavirové době  posíláte příspěvky na potřeby farnosti, jak na účet, tak  i 

do pokladen a košíčků vkostelích. Pán ať dárcům požehná!!! 
• Děkuji za dary na farnost Svitavy  ve výši 8.000,-Kč a na farnost Hradec 27.000,-Kč; Pán ať dárcům 

požehná. 
• Koclířov 5.12. mše sv. a celodenní program je sestaven tak aby, všichni svou účastí nejen splňovali 

předpisy, ale aby byl také zcela bezpečný. Jen je naprosto nutné používat roušky. Celý areál a celý 
poutní dům ve všech podlažích toto bezpečně umožňuje splnit. Těšíme se na vás a milosti 1. 
mariánské soboty doby adventní. 

 

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

