
 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  
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 nemocnou dceru Lenku 
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 

Pondělí 
19.4. Svatojosefský den 

farní kostel 9.00 za živou a + rodinu Novotnou a Prajslerovou 
sv. Josef 18.00 za farníky 

Úterý 
20.4.  

   

farní kostel 18.00 za živou a + rodinu Prudilovu, Boží požehnání, ochranu 
Panny Marie 

Středa 
21.4.  

Hradec 17.00 za + Marii Břouškovu, syna Ivana a jejich živé a + příbuzné 
a +++ 

farní kostel 18.00 na úmysl celebranta 

Čtvrtek 
 22.4. 

sv. Anselma, biskupa a juč. 
církve 

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

   

Pátek 
23.4. sv. Vojtěcha, biskupa a muč. 

Vendolí 9.00 na úmysl dobrodince 
farní kostel 15.00 adorace 
Hradec 17.00 za + Jana Bureše 
farní kostel 18.00 za + Michala Kotlára a celou rodinu 

Sobota  
24.4. 

sv. Jiří, muč. 
sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze 

   
sv. Josef Sy 18.00 za + Pavla Staňka a celou živou a + rodinu 

Neděle 
25.4. 

 
 
4. neděle velikonoční 
 
neděle Dobrého pastýře,  
 
sbírka na křesťanská media 
 

Žalm 55 

sv. Josef 7.30 za živou a + rodinu Čuhelovu, Kavalcovu a Kremplovu 
Hradec 8.00 za + syna Jiřího,jeho  živé a + rodiny a +++ 
farní kostel 9.00 za  farníky  
sv. Josef 9.30 evangelické bohoslužby 

Vendolí  10.00 za + Jindřicha a Hedviku Jílkovy, za živou a + rodinu Jílkovu 
a Sajdlovu 

farní kostel 10.30 za farníky 
Sklené  11.15 mše na daný úmysl   
farní kostel 16.30 na úmysl celebranta; po mši adorace do 18.30 
   

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

• U nástěnky SÝRIE – ALEPPO je vytisknuté zamyšlení otce františkána Ibrahima OFM 
• Samostatné májové s družičkami budou bývat v neděli a ve čtvrtek. Oblečení pro družičky je možné si 

vyzvednout tuto a příští neděli po mši v 10.30 nebo kdykoliv dle Aničky Ingrové mobil 732710019. Na 
farním webu je možné najít seznam básniček a družičky se mohou hlásit na jednotlivé májové. 

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

http://farnost-svitavy.cz/kostel-sv-josefa/
http://farnost-svitavy.cz/kostel-navstiveni-panny-marie/
http://farnost-svitavy.cz/kostel-svateho-jilji/
http://farnost-svitavy.cz/wp-content/uploads/2018/04/Basnicky.pdf
http://farnost-svitavy.cz/druzicky/
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