
 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  
10.4. velikonoční oktáv  

sv. Josef 17.00 zpovídání prvopřijímajících  

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

 
Neděle 
11.4. 
 

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

Žalm 69 

sv. Josef 7.30 za farníky             pomazání nemocných 
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 za farníky; po mši nebude adorace  
Pondělí 
12.4.  

farní kostel 9.00 za živou a + rodinu Jílkovu a Javůrkovu 
   

Úterý 
13.4. Fatimský   den 

farní kostel 10.00 pohřeb paní Marie Strouhové 
farní kostel 18.00 za + Josefa Ryndu 

Středa 
14.4. svatojosefský den 

Hradec 17.00 za + Jana Sýkoru a živou rodinu 

farní kostel 18.00 za uzdravení syna Adama, ochranu Panny Marie  a za Boží 
požehnání 

Čtvrtek 
 15.4. 

sv. Anastázie 
děkanská rada v Městečku Trnávka 

Městečko 
Trnávka 9.00 za kněžstvo, bohoslovce, zasvěcené osoby,povolání, 

rodiny, dobrodince, za úctu k životu, za nemocné 
farní kostel 18.00 na úmysl celebranta       

Pátek 
16.4. sv. Bernardety Soubirusové 

Vendolí  9.00 na úmysl dobrodince 
farní kostel 15.00 adorace 
Hradec 17.00 za + Annu  Koprivovou, manžela, rodiče a sourozence 
farní kostel 18.00 za + maminku a +++ 

Sobota  
17.4.  

   
sv. Josef 18.00 za + MUDr. Karla Kratěnu a celou živou a + rodinu 

Neděle 
18.4. 3. neděle velikonoční 

 
 
 

Žalm 62 

sv. Josef 7.30 za farníky 
Hradec 8.00 za Josefa a Boženu Krškovy, syna Josefa, živou rodinu a +++ 
farní kostel 9.00 za + Helenu Mrázkovou, živou a + rodinu z obou stran 
sv. Josef 9.30 evangelické bohoslužby 
Vendolí  10.00 za + Věru Zieglerovu 
farní kostel 10.30 za  farníky  
Sklené  11.15 mše na daný úmysl   
farní kostel 16.30 za + Jana  Tralicha; po mši adorace  do 18.30 
   

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

Děkuji za sbírku na kněžský seminář: Svitavy 14.582,-Kč a za dar 10.000,-Kč; Hradec 4.700,-Kč; Vendolí 
2.800,-Kč. Pán ať všem dárcům požehná!! 
 
Ve čtvrtek bude mimořádně mše večer v 18.00, kvůli děkanské radě v Městečku Trnávka. 
 

 

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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