
 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 
23.1. sobotní památka Panny Marie 

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

Neděle 
24.1. 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

neděle Božího slova 
požehnání lektorům po vstupní 
modlitbě 
 

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 

Pondělí 
25.1. 

svátek obrácení sv. Pavla, 
apoštola 

   
farní kostel 9.00 za + Josefa Ryndu 

Úterý 
26.1. sv. Timoteje a Tita, biskupů 

   
farní kostel 18.00 za uzdravení syna Adama a za Boží požehnání 

Středa 
27.1. sv. Anděly Mericiové, panny 

Hradec 16.00 za dar zdraví 
farní kostel 18.00 za + Kamila Kotlára a celou rodinu 

Čtvrtek 
28.1. 

sv. Tomáše Akvinského, kněze a 
uč. církve 

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

   

Pátek 
29.1.  

Vendolí  9.00 na úmysl dobrodince 
farní kostel 15.00 adorace 
Hradec 16.00 za dar zdraví a Boží požehnání 
farní kostel 18.00 za rodinu Křížovu, Fišerovu a na dobrý úmysl 

Sobota 
30.1. sobotní památka Panny Marie 

   
sv. Josef 18.00 za rodinu Bartoškovu a Wintrovu 

Neděle 
31.1. 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

sv. Josef 7.30 za + Annu Říhovu, + Helenu Dobešovu a + Františku 
Štefánkovu 

Hradec 8.00 na úmysl celebranta 
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 na poděkování za 63 let života s prosbou o Boží požehnání;                   
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. 
  

• 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/

