
 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 
13.2. 

Fatimský den 
sv. Kateřina Ricciová 

   

sv. Josef 18.00 na úmysl celebranta 

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 modlitba růžence  nebo křížové cesty 

farní kostel 9.00 na poděkování za přijatá dobrodiní a Boží požehnání 

Vendolí  10.00 růženec   

farní kostel 10.30 
za rodinu Vychodilovu, za živou a + rodinu Vorbovu 
                                                       příprava na 1. sv. přijímání 

Sklené  11.15 růženec nebo křížová cesta 

farní kostel 16.30 na úmysl celebranta 

Pondělí 
15.2. 

sv. Jiřiny 
bl. Bedřicha Bachsteina a druhů 
muč. Františkánských muč. 

   

farní kostel 9.00 na úmysl celebranta 

Úterý 
16.2. 

 
   

farní kostel 18.00 za + Václava Šmerdu a rodiče z obou stran 

Středa 
17.2. 

 Popeleční středa 
půst od masa (zdraví lidé od 14 let); 
půst újmy (zdraví lidé od 18-60let) 

Hradec  mše nebude 

farní kostel 9.00 za Oldřicha a Květoslavu Kosíkovy a Lidušku Kadlecovou 

farní kostel 18.00 na úmysl celebranta 

Čtvrtek 
 18.2. 

 
farní kostel 9.00 

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

   

Pátek 
19.2. 

 
Svatojosefský den 

Vendolí   mše nebude 

Hradec 16.00 mše nebude 

farní kostel 15.00 Adorace 

farní kostel 17.15 křížová cesta 

farní kostel 18.00 za požehnání pro dceru a vnuky 

Sobota 
20.2. 

 
Vendolí  13.00 pohřeb paní Jindřišky Dudášové 

sv. Josef 18.00 za farníky 

Neděle 
21.2. 

1. NEDĚLE POSTNÍ 
 
na začátku mše udělování 
popelce 

Hradec 7.20 Křížová cesta 

sv. Josef 7.30 za farníky 

Hradec 8.00 za Bertu a Václava Rodinovy a ++++ 

farní kostel 9.00 za+ Alžbětu Talířovou, manžela Václava a ++++ 

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 16.00 křížová cesta 

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  
 

• Duchovní správce P. Václav má znatelný průběh COVID, proto jsou omezeny mše pouze na Svitavy; dá-li Pán, 
tak příští neděli by mohl sloužit;  Otec Petr má sobotní test negativní; pobožnosti v ostatních kostelích dle místní 
situace a domluvy (růženec, křížová cesta). 

• Všichni vedoucí zvou na Chaloupku Smajlíků, která se letos koná ve Sněžném od 1. do 7. srpna. Tábor je určen 
pro mládež od 5. třídy do 1. ročníku střední školy. Více informací i téma tábora se dozvíte na webu farnosti (v 
sekci: Život ve farnosti). Kontakt:  J. Vrba (732 213 946, jakubvrba098@gmail.com) 

• Díky za vaše příspěvky pro potřeby farnosti. Číslo farního účtu 1286823399/0800. 

• 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. 

http://farnost-svitavy.cz/kostel-sv-josefa/
http://farnost-svitavy.cz/kostel-navstiveni-panny-marie/
http://farnost-svitavy.cz/kostel-svateho-jilji/
mailto:jakubvrba098@gmail.com

