
 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 
16.1.  

   
sv. Josef  18.00 za + rodinu Mařákovu a Turečkovu 

Neděle 
17.1. 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 
Vranová Lhota  
ADORAČNÍ  DEN  8.00 - 11.00 
 
Svitavy adorace za potřeby diecéze 
od 15.00 a po mši do 18.30 

sv. Josef 7.30 za živou a + rodinu Poštulkovu a Valouchovu, za + Marii 
Bomberovu 

Hradec   8.00 za + rodiče Říhovy a +syna Václava, za ++++ 
farní kostel 9.00 za farníky 
Vendolí  10.00 na úmysl celebranta 
farní kostel 10.30 za za farníky -  příprava na 1. sv. přijímání 
Sklené  11.15 mše na daný úmysl 
farní kostel 16.30 za + Ivetu Kuncovou a celou rodinu; po mši adorace do 18.30 

Pondělí 
18.1. 

Panny Marie , Matky jednoty 
křesťanů        týden modliteb za 
jednotu křesťanů 

farní kostel 9.00 za + Valerii Kotlárovoua celou živou a + rodinu 

   

Úterý 
19.1. 

svatojosefský den s možností 
plnomocných odpustků 

sv. Josef 9.00 za farníky ke cti sv. Josefa 
farní kostel 18.00 na úmysl celebranta 

Středa 
20.1. 

sv. Fabiána, pp a muč. 
sv. Šebestiána, muč. 

Hradec 16.00 za + Tomáše Kučeru, živou a + rodinu a +++ 
farní kostel 18.00 za + Beátu Staňkovou a +++ 

Čtvrtek 
21.1. 

sv. Anežky Římské, panny a 
muč. 

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

   

Pátek 
22.1. sv. Vincenca, jáhna 

Vendolí  9.00 na úmysl dobrodince 
farní kostel 15.00 adorace 
Hradec 16.00 za + rodiče Barákovy, vnuka Jiřího, jejich drahé +  a +++ 
farní kostel 18.00 za + Františka Sklenaříka a živou rodinu 

Sobota 
23.1. sobotní památka Panny Marie 

   
sv. Josef 18.00 na poděkování za živou a + rodinu a za +++ 

Neděle 
24.1. 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 
neděle Božího slova 
požehnání lektorům 
 
dveřní sbírka na biblický apoštolát 

sv. Josef 7.30 na dobrý úmysl dárce 
Hradec   8.00 za + Josefa Trapla, živou a + rodinu a ++++ 
farní kostel 9.00 za farníky 
Vendolí  10.00 na úmysl celebranta 
farní kostel 10.30 za za farníky -  příprava na 1. sv. přijímání 
Sklené  11.15 mše na daný úmysl 
farní kostel 16.30 za farníky;                   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  
    
• Pandemická opatření v nejvyšším stupni upravuje počet účastníků bohoslužeb a to z kapacity 

kostela na sezení ; tj. 10 % ; pro ilustraci:  pro kostel sv. Josefa  to znamená 6 plně obsazených 
lavic (lavice má kapacitu  7-10 lidí); pro farní kostel Svitavy to jest 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. 
  

• Svitavy mše v 10.30 je zejména určena pro rodiny s dětmi a na přípravu   1. sv. přijímání. 

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

