
 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  
8.5. 

Panny Marie  
Prostřednice všech milostí 

Holubí studán 11.00 pouť za rodiny u  Holubí studánky 
sv. Josef 18.00 na poděkování za 28 let manželství, Boží pomoc a ochranu 
Kame Horka 19.00 vigilie slavnosti posvěcení chrámu v Kamenné Horce 

Neděle 
9.5. 

 
6. neděle velikonoční 
 
Dne 9. května roku 1804 byl kostel 
v Kamenné Horce posvěcen olo-
mouckým sufragánem Aloisem 
Grafem von Kolowrat 
 
 
 

Žalm 41 

sv. Josef 7.30 za živou a + rodinu Poštulkovu, Valouchovu a + Marii Bom-
berovu 

Hradec 8.00 za + Marii Cvrkalovou a celou rodinu 
farní kostel 9.00 za farníky 
sv. Josef 9.30 evangelické bohoslužby 
Vendolí  10.00 za + rodiče Vodičkovy a Coufalovy 

farní kostel 10.30 za +živou a + rodinu, Škavradovu, + rodinu Veselou a + 
Alenu Dronskou 

Sklené  11.15 mše na daný úmysl   
farní kostel 16.30 za farníky; po mši adorace  do 17.50 
farní kostel 18.00 májová 

Pondělí 
10.5.  

farní kostel 9.00 za živou a + rodinu Suchých a Pacovských 
PM Lány 18.00 mše na daný úmysl 

Úterý 
11.5.  

   

sv. Jiljí 18.00 za Marii a Františka Hartlovy, + Stanislava Beránka, živou a 
+ rodinu 

Středa 
12.5. 

sv. Pankráce,muč. 
sv. Nerea a Achilea, muč. 

Hradec 17.00 za+ Karla Haita, + rodiče z obou stran, celou živou a + rodin 
farní kostel 18.00 za + Kateřinu Kotlárovou a celou rodinu 

Čtvrtek 
 13.5. 

Slavnost nanebevstoupení 
Páně; novéna k Duchu svatému 
Panny Marie Fatimské 

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

Hradec 17.00 za  na úmysl dobrodince 
farní kostel 18.00 mše 

Pátek 
14.5. 

sv. Bonifáce 
 
sv. Matěje, apoštola 

Vendolí  9.00 na úmysl dobrodince 
farní kostel 15.00 adorace 

Hradec 17.00 za + rodiče Lžičařovy, Hloušovy, Svojanovských, za celou 
živou a + rodinu 

farní kostel 18.00 
za + Alexandra Čonku, Marii a Ondreje Rakašovy, syny 
Ludvíka Rakaše a MarkaMakulu, Gizelu Šalyovou,Vilmu 
Makulovu, Jiřího Makulu 

Sobota  
15.5. sv. Žofie 

   
sv. Josef 18.00 za uzdravení 

Neděle 
16.5. 

7. neděle velikonoční 
 
sv. Jana Nepomuckého 
 
při mši a po mši v 10.30 bude 
zpověď prvopřimající 
 
 

Žalm 34 

sv. Josef 7.30 za rodinu Tomkovu a Bezručovu 
Hradec 8.00 za + rodiče Dvořáčkovy a celou živou a + rodinu 
farní kostel 9.00 za farníky 
sv. Josef 9.30 evangelické bohoslužby 
Vendolí  10.00 za + Věru Svobodovu, manžela Karla, syny Karla a Stanislava 
farní kostel 10.30 za požehnání pro operaci  slouží P.Petr Šabaka 
Sklené  11.15 mše na daný úmysl   

farní kostel 16.30 za živou a + rodinu Šágrovu a +++; křest Václav Bezděk;  
po mši adorace do 17.50 

farní kostel 18.00 májová 
P. Václav 604 326 621;  P. Petr  731 604 582;  P.Jan  731 402 045; bohoslovec Pavel 776716392 

 
• Vláda uvolňuje pravidla.., takže dá-li Pán tak by se letošní ročník zápasu "ženatí vs. svobodní" konal v neděli 

30.5.2021 od 15 hodin na hřišti za gymnáziem. Tréninky v neděli 16.5. a 23.5. od 16.30 na hřišti u „Felberky“ 
• Samostatné májové s družičkami budou bývat v neděli v 18.00; tento čtvrtek bude večerní mše.                                        
• Děkuji družičkám a ministrantům -  za Alepo se modlíme s dětmi o samostatných májových pobožnostech. 
• Děkuji za dar 25.000,-Kč pro farnost Svitavy a děkuji za dar 25.000,-Kč pro farnost Hradec n.S.  
• Účast na bohoslužbách  má podmínky:dezinfekce, roušky a rozestupy, pokud není společná domácnost. 

 

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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