
 2021   SVITAVY, HRADEC N. S., SKLENÉ, VENDOLÍ od 8.12.2020  rok sv. Josefa  
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 
2.1. 

sv. Basila Velikého a Řehoře 
Naziánského, biskupů a 
uč.církve  

Vendolí  11.00 pohřeb Františka Bednáře 

sv. Josef 18.00 ke cti Panny Marie 

Neděle 
3.1. 

2. neděle po Narození Páně 
 
Nejsvětějšího Jména Ježíš 

sv. Josef 7.30 za farníky 
Hradec 8.00 na úmysl celebranta  
farní kostel 9.00 za Růženu a Václava Bisovy, rodiče z obou stran 
Vendolí  10.00 na úmysl celebranta 
farní kostel 10.30 za farníky; příprava na 1. sv. přijímání 
Sklené  11.15 mše na daný úmysl 
farní kostel 16.30 za živou a + rodinu Slabou 

Pondělí 
4.1. sv. Anděla z Foligna 

farní kostel 9.00 za živou a + rodinu 
   

Úterý 
5.1.  

   
farní kostel 18.00 vigilie slavnosti Zjevení Páně, mše za farníky 

Středa 
6.1. 

Slavnost Zjevení Páně 
Tří králů 

farní kostel 9.00 za farníky 
Hradec 16.00 za + Marii Cvrkalovou a +++ 
farní kostel 18.00 za živou a + rodinu Tomšíčkovu 

Čtvrtek 
7.1.  

farní kostel 9.00 za kněžstvo,povolání, zasvěcené, bohoslovce, rodiny, do-
brodince,nemocné a za úctu k životu 

   

Pátek 
8.1.  

Vendolí  9.00 na úmysl dobrodince 
farní kostel 15.00 adorace 
Hradec 16.00 za +rodiče Barákovy, vnuka Jiřího a drahé zemřelé, za +++ 
farní kostel 18.00 za farníky 

Sobota 
9.1.  

   
sv. Josef 18.00 za + Josefa Půlkrábka 

Neděle 
10.1. 

Křest Páně 
 
končí vánoční doba, Betlém 
může být do Hromnic 

sv. Josef 7.30 za Marii Fikrovou 
Hradec 8.00 za + rodiče Korcovy , živou a + rodinu 
farní kostel 9.00 na poděkování za přijatá dobrodiní   
Vendolí  10.00 na úmysl celebranta 

farní kostel 10.30 za všechny, kdo žili a žijí v našem domě, za Boží požehnání 
a + věčné odpočinutí; příprava na 1. sv. přijímání 

   
farní kostel 16.30 za za farníky 

kontakty:  P. Václav 604 326 621 ;  P. Petr  731 604 582;  P.Jan  731 402 045; bohoslovec Pavel 776716392  
    
• Pandemická opatření v nejvyšším stupni upravují počet účastníků bohoslužeb a to na 10% z kapacity 

kostela na sezení; to je pro ilustraci: kostel sv. Josefa 6 plně obsazených lavic (lavice má kapacitu  7-10 
lidí); farní kostel 6 plně obsazených lavic (kapacita lavice je 6-7 lidí). V rámci shromáždění nedochází k 
hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků 
shromáždění. 
  

• Mše v 10.30 je zejména určena pro rodiny s dětmi a na přípravu   1. sv. přijímání. 
• Děkuji za vánoční zpěvy; za vánoční úklid a výzdobu kostelů; za dárky a blahopřání pro kněze 
• Na misie bylo odesláno: Vendolí 1.520,-Kč; Hradec n. S.  3.100,-Kč; Svitavy 15.100,-Kč 
• Na opravy: Vendolí 3.500,-Kč; Hradec n. S.  3.000,-Kč; Svitavy 9.870,-Kč a dar 10.000,-Kč; DÍKY !!!! 

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

