
 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 
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. přijímá 
Sklené  11.15 mše na daný úmysl 
farní kostel 16.30 za farníky;            po mši adorace do 18.30 

Pondělí 
8.2. sv. Josefíny Bakhity, panny 

farní kostel 9.00 za živou a + rodinu Langovu a Lužných 
   

Úterý 
9.2. sv. Apolonie 

farní kostel 18.00 za + Ivetu Kuncovu a celou rodinu 
   

Středa 
10.2. sv. Scholastiky , panny 

Hradec  mše nebude; pohřeb P. Stanislava Peroutky SJ 

farní kostel 18.00 za + manžela(25 let od úmrtí), za rodiče a sourozence z 
obou stran a za ++++ 

Čtvrtek 
11.2. Panny Marie Lurdské 

farní kostel 9.00 za kněžstvo,za povolání, zasvěcené osoby, bohoslovce, 
rodiny, dobrodince,nemocné a za úctu k životu 

farní kostel 12.00 pohřeb paní Ludmily Pokorné, klientky Domova na rozcestí  

Pátek 
12.2. sv. Benedikt Aniánský 

Vendolí  9.00 na úmysl dobrodince 
farní kostel 15.00 adorace 
Hradec 16.00 za + Zdeňka a Emilii Kalíkovy, za živou a + rodinu a za +++ 
farní kostel 18.00 za + Oldřicha a Květoslavu Kosíkovu,za Lidušku Kadlecovu 

Sobota 
13.2. 

Fatimský den 
sv. Kateřina Ricciová 

   
sv. Josef 18.00 za farníky 

Neděle 
14.2. 

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 
výročí úmrtí sv. Cyrila (869) 

sv. Josef 7.30 za + rodiče Vodičkovy a celou rodinu 

Hradec 8.00 za+ rodiče Vojtovy, dceru Marii , syna Ladislava, jejich živé 
a + příbuzné a za +++ 

farní kostel 9.00 za farníky 
sv. Josef 9.30 Evangelické bohoslužby 
Vendolí  10.00 na úmysl celebranta 

farní kostel 10.30 za rodinu Vychodilovu, za živou a + rodinu Vorbovu 
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  
 

• Charita Svitavy děkuje moc za tříkrálovou sbírku, všem kteří se do ní zapojili či ji podpořili; výtěžek 334.694,-
Kč  bude určen na přímou sociální pomoc a vybavení domácí paliativní péče. Pokud víte o někom, kdo 
potřebuje přímou soc. pomoc, tak kontaktujte místní charitu. Charita prosí o modlitbu za schválení paliativní 
péče se souhlasem zdravotních pojišťoven. Do online kasičky je možné přispívat až do 30. 4. 2021.  

• Kostely Svitavy -27.413,- Kč v Tříkrálových kasičkách(poděkování rodině Pavlíčkové a paní Heleně 
Fuschové). 

• Díky za vaše příspěvky pro potřeby farnosti. Číslo farního účtu 1286823399/0800. 
• Děkuji za úklid vánoční výzdoby. 
• Děti, které se připravují na 1. sv. přijímání mohou využít online setkání ke společné modlitbě a sdílení; více 

info u MUDr.Petry Smolkové a Mgr. Lenky Dvořákové; více v neděli při přípravě. 
• 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 kapaci-
tu  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. 

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

