
 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 
20.2.  

Vendolí  13.00 pohřeb paní Jindřišky Dudášové 
sv. Josef 18.00 na úmysl celebranta 

 
Neděle 
21.2. 

 
1. NEDĚLE POSTNÍ 
 
na začátku mše udělování popelce 
 
sbírka na Haléř sv. Petra 

Hradec 7.20 Křížová cesta 
sv. Josef 7.30 na úmysl celebranta 

Hradec 8.00 pobožnost se sv. přijímáním; 
v kapli na faře mše za Bertu a Václava Rodinovy a ++++ 

farní kostel 9.00 za+ Alžbětu Talířovou, manžela Václava a ++++  
sv. Josef 9.30 evangelické bohoslužby 
Vendolí  10.00 na úmysl celebranta 
farní kostel 10.30 na úmysl celebranta    příprava na 1. sv. přijímání 
Sklené  11.15 mše na daný úmysl 
sv. Josef 15.00 křížová cesta 
farní kostel 16.30 na úmysl celebranta       

Pondělí 
22.2. 

Svátek Stolce sv. Petra ,  
apoštola 

farní kostel 9.00 za Juraje Makulu 
farní kostel 13.00 pohřební mše s Ladislavem Černohlávkem 

Úterý 
23.2. sv. Polykarpa, biskupa a muč. 

farní kostel 12.00 pohřební mše Václav Dobeš 

farní kostel 18.00 za + Márii Peštovou, + Ludvíka Rakaše, + Gejzu Peštu, + 
Helenu Vaškovou a + Ludvíka Rakaše 

Středa 
24.2.  

Hradec 16.00 za+ Františka Beneše 
farní kostel 18.00 za+ Zdeňku a Jaroslava Dohnalovy a ++++ 

Čtvrtek 
 25.2.  farní kostel 9.00 za kněžstvo,za povolání, zasvěcené osoby, bohoslovce, 

rodiny, dobrodince,nemocné a za úctu k životu 
   

Pátek 
26.2.  

Vendolí  9.00 mše na úmysl dobrodince 
farní kostel 15.00 adorace 
Hradec 15.20 křížová cesta 
Hradec 16.00 za +rodiče Říhovy,+syna Václava, +Františka Baláka a +++  
farní kostel 17.15 křížová cesta 
farní kostel 18.00 za+ Jiřinu Sedláčkovou 

Sobota 
27.2.  

   
sv. Josef 18.00 za farníky 

Neděle 
28.2. 2. NEDĚLE POSTNÍ 

Hradec 7.20 Křížová cesta 
sv. Josef 7.30 za+ rodinu Švecovou, Kabátovou, + bratry, švagra a a++++ 

Hradec 8.00 za + rodiče Vojtovy, dceru Marii, syna Ladislava, živou a + 
rodinu a ++++ 

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

farní kostel 10.30 za živou a + rodinu Parákovou a Lipkowských            
                                          příprava na 1. sv. přijímání 

Sklené  11.15 mše na daný úmysl 
sv. Josef 15.00 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 děkuje za modlitby a přání uzdravení; Otec Petr má opakovaně test negativní. 
• 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) 

• Dá-li Pán, tak v sobotu 27.3. od 15 hodin by se v kostele sv. Josefa konala postní duchovní obnova – zamyšlení, 
křížová cesta, příležitost ke svátosti smíření... (P. Vladimír Záleský) 

• Díky za vaše příspěvky pro potřeby farnosti. Číslo farního účtu 1286823399/0800. 
• Pandemická opatření v nejvyšším stupni upravují počet účastníků bohoslužeb na 10% kapacity kostela na 

sezení; tj. pro ilustraci - kostel sv. Josefa 6 plně obsazených lavic (lavice má kapacitu 7-10 lidí); pro farní kostel 
to je 6 plně obsazených lavic (kapacita lavice je 6-7 lidí). V rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu 
s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni 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

