
 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 
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 za + Petra Matonohu 
farní kostel 9.00 za farníky 
sv. Josef 9.30 Evangelické bohoslužby 
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 

Pondělí 
1.2.  

farní kostel 9.00 za + Josefa Ryndu 
K. Horka 17.00 vigilie svátku Hromnic- Uvedení Páně do chrámu 

Úterý 
2.2. svátek Uvedení Páně do chrámu 

farní kostel 9.00 za + maminku a za celou rodinu 
Hradec 16.00 za + rodiče Říhovy a vnuka Václava 
farní kostel 18.00 za farníky 

Středa 
3.2. 

sv. Blažeje, biskupa a muč. 
sv. Ansgarar, biskupa 

Hradec  mše nebude 
farní kostel 18.00 za + Františka Šamalíka, manželku a ++++ 

Čtvrtek 
4.2. výročí úmrtí P. Jan Dobeš (2012) 

farní kostel 9.00 
za kněžstvo, + P. Jana Dobeše, za povolání, zasvěcené 
osoby, bohoslovce, rodiny, dobrodince,nemocné a za úctu 
k životu 

   

Pátek 
5.2. 

sv. Agáty, panny a muč. 
první pátek 

Vendolí  9.00 na úmysl dobrodince 
farní kostel 15.00 adorace 
Hradec 16.00 na úmysl celebranta 
farní kostel 18.00 za Václava Kotlára a celou rodinu 

Sobota 
6.2. 

památka sv. Pavla Mikiho a 
druhů 

  Koclířov  duchovní obnova 
sv. Josef 18.00 ke cti Panny Marie 

Neděle 
7.2. 

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 
svatoblažejské požehnání bude 
uděleno hromadně při zá-
věrečném požehnání 

sv. Josef 7.30 za + Emilii Horákovou a celou rodinu 

Hradec 8.00 za+ rodinu Lahodnou, Karpíškovu,Bulvovu, Tauberovu a 
Kmoškovu 

farní kostel 9.00 za + Marii Bisovou, živou a + rodinu z obou stran  
sv. Josef 9.30 Evangelické bohoslužby 
Vendolí  10.00 za rodiče Černých a syny 
farní kostel 10.30 za požehnání pro vnuka Davida; příprava na 1. sv. přij. 
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. 
• Děkuji za sbírku: Vendolí 2.060,-Kč; Hradec 2.090,-Kč ; Svitavy 4.595,-Kč;  50% bylo odesláno 

na biblický apoštolát 

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

