
 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 

19. března 2021 začal  Rok rodiny a manželství – Amoris laetitia 
Datum Liturgická památka Místo Hod. Úmysl 
Sobota 
20.3.  

M.Třebová 11.00  pohřeb bratra Ivana OFM; farní kostel Moravská Třebová 
sv. Josef 18.00 za  + Antonína Šamalíka, + rodiče, + sourozence a +++ 

Neděle 
21.3. 

 
5. NEDĚLE POSTNÍ 
 
sbírka na pojištění kostelů, 
společné aktivity a odvody ACO ; 
 farnost Svitavy  32.500,-Kč 
farnost Hradec    5.500,- Kč 
farnost Vendolí  3.500,- Kč 
 

Žalm 90 

Hradec 7.20 Křížová cesta 
sv. Josef 7.30 za + Josefa Ryndu 

Hradec 8.00 za + Antonína Šimka, živou a + rodinu Šimkovu a Korcovu, 
Vojtovu a ++++ 

farní kostel 9.00 za + Jaroslava Kureše a živou rodinu 
sv. Josef 9.30 evangelické bohoslužby 
Vendolí  10.00 za + Martu a Slavoje Dvořákovy,za + syna Jiřího Kunce 
farní kostel 10.30 za farníky     -     příprava na 1. sv. přijímání 
Sklené  11.15 mše na daný úmysl 
sv. Josef 15.00 křížová cesta 
farní kostel 16.30 za + Jiřího Fučíka; po mši adorace do 18.30 

Pondělí 
22.3. 

výzva ke zvonění  ve 12.00  
na památku zemřelých Covid 

   
farní kostel 9.00 za + rodiče Zieglerovy, Teplých, snachu Věru a zetě Luboše 

Úterý 
23.3.  

sv. Jiljí 13.00 pohřeb paní Agnesy Barančíkové 

farní kostel 18.00 za + Františka a Věru Novotných, + Antonína a Janu 
Nečasovou; za pomoc, útěchu v nemoci a za celou *rodinu 

Středa 
24.3.  

Hradec 16.00 vigilie zítřejší slavnosti za farníky 

farní kostel 18.00 na úmysl celebranta 

Čtvrtek 
 25.3. Slavnost Zvěstování Páně 

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

farní kostel 18.00 za farníky 

Pátek 
26.3. 

předprogram  online setkání 
mládeže začíná v 19.00 večer chval 
mladez.ado.cz/adsm-2021 

Vendolí  9.00 mše na úmysl dobrodince 
farní kostel 15.00 adorace 
Hradec 15.20 křížová cesta 

Hradec 16.00 za +rodiče Kalíkovy, za Jaroslava Podloučku, živou a + 
rodinu, za ukončení pandemie a +++ 

farní kostel 17.25 křížová cesta Charita Svitavy 
farní kostel 18.00 za + Marii Vodičkovou, celou živou a + rodinu 

Sobota 
27.3. 

Online setkání mládeže 
9:30: mladez.ado.cz/adsm-2021 
 
předvelikonoční zpovídání 
od 16.00 – 18.00 u sv. Josefa 

sv. Josef 

15.00 Duchovní obnova “Pramen života” promluva P. Vladimíra 
Záleského ;  růženec , adorace 

16.00 promluva P. Vladimíra 
17.15   křížová cesta 
18.00 za  farníky u sv. Josefa ve Svitavách  

Neděle 
28.3. 

změna na letní čas 
 
KVĚTNÁ   NEDĚLE 
 
sbírka na pojištění kostelů a 
odvody; 
 
 na  srážkovné svitavských 
kostelů  cca 65.000,-Kč za rok 

 
Žalm 83 

Hradec 7.20 Křížová cesta; zpovídá P. Jan Slíva 
sv. Josef 7.30 za farníky 
Hradec 8.00 na úmysl celebranta                            
farní kostel 9.00 za farníky  
sv. Josef 9.30 evangelické bohoslužby 

Vendolí  10.00 za + lidi na Covid a za nemocné ve Vendolí;  
od 9.30 zpovídá P. Jan   Slíva 

farní kostel 10.30 na poděkování za 48 let života - příprava na 1. sv. přijímání 
Sklené  11.15 mše na daný úmysl;  zpovídá P. Jan Slíva      
farní kostel 15.00 prvopřímající - křížová cesta; zpovídá P. Václav Dolák   
farní kostel 16.30 mše za farníky-  adorace do 18.30 zpovídá P. Václav Dolák 

kontakty:  P. Václav 604 326 621 ;  P. Petr  731 604 582;  P.Jan  731 402 045; bohoslovec Pavel 776716392  
• Prosíme o dodržování rozestupů i během mše sv. a to tak, aby v jedné volné lavici seděla pouze jedna rodina!  Využijte 

možnost rozprostřít se po celém kostele, je možné využít i lavice mezi obětním stolem a svatostánkem. 
• Pandemická opatření v nejvyšším stupni upravují počet účastníků bohoslužeb na 10% kapacity kostela na sezení, 

nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních.  
• Křížová cesta na Květnou neděli bude ve farním kostele v 15.00 s dětmi připravující se na 1.sv. přijímání 
• Děkuji za dary 22.000,-Kč na farnost Svitavy (číslo farního účtu 1286823399/0800); 3.000,-Kč Hradec.  

http://farnost-svitavy.cz/kostel-sv-josefa/
http://farnost-svitavy.cz/kostel-navstiveni-panny-marie/
http://farnost-svitavy.cz/kostel-svateho-jilji/
http://mladez.ado.cz/adsm-2021/
http://mladez.ado.cz/adsm-2021/
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