
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 
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  

Pondělí 
7.12. sv. Ambrože, biskupa 

farní kostel 9.00 za živou a + rodinu Luňáčkovou, Pacovských a +++ 
kaple Lány 16.00 na daný úmysl vigilie pouti 

Úterý 
8.12. 

slavnost Neposkvrněného 
početí Panny Marie 

farní kostel 9.00 za farníky 
kaple Lány 16.00 pouť za farníky 
farní kostel 18.00 na úmysl celebranta 

Středa 
9.12. 

sv. Jana Didaka 
dobrovolný půst za odvrácení pandemie 

Hradec 16.00 za Blaženu a Josefa Klimešovy, jejich děti a příbuzné 
farní kostel 18.00 za živé a + rodiny z obou stran a +++ 

Čtvrtek 
10.12. sv. Julie 

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

   

Pátek 
11.12. sv. Damase I. pp 

Vendolí  9.00 na úmysl dobrodince 
Hradec 16.00 na úmysl celebranta 

farní kostel 15.00 
adorace  svátosti smíření; podání svatého přijímání  
 
 

farní kostel 18.00 za + P. Bohumíra Čuhela, rodiče, sourozence   
             a na poděkování za 45 let života P. Radka Sedláka  

Sobota 
12.12. Panny Marie Guadalupské 

   
sv. Josef 18.00 za živé a + uživatele seniorcentra 

Neděle 
13.12. 

 
3. neděle adventní 
 
neděle Gaudete-radujte se 
 
Fatimský den 

sv. Josef 7.30 za farníky 
Hradec 8.00 za + Bohuslava Haita, + rodiče, sourozence, syna Karla a ++ 
farní kostel 9.30  za + Františka Sedláka a + Jiřího Zborovského 
Vendolí  10.00 na úmysl celebranta 
Sklené  11.00 mše na daný úmysl 

farní kostel 16.30 
za +Ivo Koloucha, Marii a Antonína Kolouchovy, za Fran-
tišku a Františka Patrasovy, za bratra Pavla             
po mši  adorace  do 18.30 popř.  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 v kostelích. Pán ať dárcům požehná!!! 
• Děkuji za dary na farnost Svitavy ve výši 16.000,-Kč a na  Vendolí 20.000,-Kč; Pán ať dárcům 

požehná 
• Hromadný zpěv není povolen; je možnost zpěvu sboru do 10 lidí 
• Účast na bohoslužbách je 1/3 kapacity kostela na sezení, rodiny mouhou sedět pohromadě, 

jinak s odstupem a s rouškami 
• Od 25.12. budou bohoslužby ve Svitavách  v 7.30 u sv. Josefa; mše v 9.00 ve farním kostele 

a v 10.30 ve farním kostele (od ledna mše v 10.30 bude zaměřena na přípravu 1. svatého 
přijímání) a odpolední mše v 16.30 ( prosím o rozumné rozložení účastníků bohoslužeb) 

 

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

