
 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 

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

Sobota  
3.4. 

Bílá sobota;  rozjímání o tichu 
 

Veliká noc  
vzkříšení Ježíše Krista 

farní kostel  8.30 ranní chvály;  celodenní adorace v Božím Hrobě 
Vendolí 16.00 za farníky 
Hradec 17.00 na úmysl celebranta;      od 9.00 otevřen kostel na mříž 
farní kostel 18.00 za farníky 

Neděle 
4.4. 

Velikonoce 
 
Slavnost  Zmrtvýchvstání Páně 
 
žehnání pokrmů 
sbírka na kněžský seminář 

sv. Josef 7.30 za farníky 
Hradec 8.00 na úmysl celebranta                            
farní kostel 9.00 na poděkování za 60 let života a Boží požehnání pro rodinu 
sv. Josef 9.30 evangelické bohoslužby 
Vendolí  10.00 na úmysl celebranta 
farní kostel 10.30 za farníky 
Sklené  11.15 mše na daný úmysl   
farní kostel 15.00 svátostné požehnání + adorace do16.20 
farní kostel 16.30 mše za farníky 

Pondělí  
5.4. Pondělí velikonoční  

sv. Josef 7.30 na úmysl celebranta    
Hradec 8.00 za farníky 
farní kostel 9.00 na úmysl celebranta  
Vendolí  11.00 pohřeb pana Václava Vodičky 
Kamenná 
Horka 18.00 za farníky 

Úterý 
6.4. velikonoční oktáv 

   
farní kostel 18.00 za + Josefa Ryndu 

Středa 
7.4. velikonoční oktáv 

Hradec 17.00 za rodinu Lhotskou, Vařejkovu, syna Vladislava a +++ 
farní kostel 18.00 na úmysl celebranta    

Čtvrtek 
8.4. velikonoční oktáv 

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

   

Pátek 
9.4. velikonoční oktáv 

Vendolí 9.00 na úmysl dobrodince 
farní kostel 15.00 adorace 
Hradec 17.00 za+ rodiče Miholovy, snachu Jaroslavu  a +++ 
farní kostel 18.00 za + Josefa Vychodila 

Sobota  
10.4. 

velikonoční oktáv 
udělování pomazání  
nemocných 

sv. Josef 17.00 zpovídání prvopřijímajících  

sv. Josef 18.00 za + rodiče Šmídovy, + Karla Noska a +++; 

Neděle 
11.4. 

 
 
Neděle Božího Milosrdenství 
 
 
od 11.30 zpovídání 
prvopřijímajících ve farním 
kostele ve Svitavách 

sv. Josef 7.30 za farníky 
Hradec 8.00 na úmysl celebranta      - udělování pomazání nemocných                      
farní kostel 9.00 za farníky - udělování pomazání nemocných                       
sv. Josef 9.30 evangelické bohoslužby 
Vendolí  10.00 za+Františka Friedla   - udělování pomazání nemocných                      
farní kostel 10.30 za živou a +rodinu Škavradovu,+rodinu Veselou +AlenuDronskou 
Sklené  11.15 mše na daný úmysl  - udělování pomazání nemocných                      
farní kostel 15.00 samostatné udělování svátosti pomazání nemocných; adorace                     
farní kostel 16.30 mše za farníky; po mši nebude adorace  

P. Václav 604 326 621 ;  P. Petr  731 604 582;  P.Jan  731 402 045; bohoslovec Pavel 776716392 
 

Děkuji za dary na farnost Svitavy 31.500,-Kč a na  sbírku Zelený čtvrtek Sy 4.120,-Kč ; Hradec 1.300,-kč; 
Vendolí 1.201,-Kč; Děkuji za sbírku na Svatou zemi na Velký pátek Sy 11.235,-Kč ; Hradec 1.450,-kč;  
Vendolí 2.185,-Kč. Pán ať všem dárcům požehná i těm, kteří posíláte příspěvky na bankovní účty farností. 
 
Děkuji za hudební a zpěvácký doprovod, lektorskou službu, velikonoční výzdobu kostelů, ministrantskou 
asistenci, akolytskou službu a rodině Kratěnových za květiny pro farní kostel ve Svitavách 

 

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