
 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  
22.5. sv. Rity z Cascie, řeholnice 

Kalvárie 
Jaroměřice 

16.00 křížová cesta  
17.00   mše  - P. Eliáš Tomáš Paseka OFM 

farní kostel 19.30 vigilie  Slavnosti  Seslání  Ducha  Svatého 

Neděle 
23.5. 

SLAVNOST SESLÁNÍ  
DUCHA SVATÉHO 
 
pouť  Jaroměřice Kalvárie  mše  
8.30  a  v 10.30  P. Jiří  Janalík 
 
sbírka na církevní školství 
 

Žalm 27 

sv. Josef 7.30 za + manžela, rodiče z obou stran a ++++ 
Hradec 8.00 za + syna Jiřího a jeho živé a + rodiny 
farní kostel 9.00 za farníky; 10.00 křest Eliáš Weber 
sv. Josef 9.30 evangelické bohoslužby 
Vendolí  10.00 za + Michala Friedla 
farní kostel 10.30 za farníky 
Sklené  11.15 mše na daný úmysl   
Lačnov 15.00 pouní mše v Lačnově u školy 
farní kostel 16.30 za dobrodince rodinu a příbuzné; po mši adorace do 17.50 
farní kostel 18.00 májová 

Pondělí 
24.5. Panny Marie Matky církve 

farní kostel 9.00  na úmysl celebranta 
PM Lány 18.00 mše na daný úmysl 

Úterý 
25.5. 

sv. Bedy ctihodného,kněze 
uč.c.; sv. pp Řehoře VII. 
sv. Marie Magdaleny de pazzi 

   

sv. Jiljí 18.00 na úmysl celebranta 

Středa 
26.5. sv. Filipa Neriho, kněze 

Hradec 17.00 na úmysl celebranta 

farní kostel 18.00 za + Josefa Winklera, rodinu Winklerovu, Antlovu, za + 
Boženu a Aloise Ducháčkovy a jejich rodiče 

Čtvrtek 
 27.5. 

Svátek  Ježíše  Krista , 
 nejvyššího a věčného kněze 

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

farní kostel 18.00 májová, modlitba za Aleppo 

Pátek 
28.5. NOC KOSTELŮ 

Vendolí  9.00 na úmysl dobrodince 
farní kostel 15.00 adorace 
Hradec 17.00 na úmysl celebranta 
farní kostel 18.00 za živé a + členy živého růžence a jejich rodiny 

Sobota  
29.5. 

sv. Pavla VI. pp 
sobotní památka Panny Marie 

   
sv. Josef 18.00 za dar života a ochranu Panny Marie a za celou rodinu 

 
Neděle 
30.5. 
 

pozor změna bohoslužeb ohledně 
poutí 

 
Slavnost Nejsvětější Trojice 
 
 
Fotbalový zápas "ženatí vs. 
svobodní"  od 15 hodin, hřiště 
za gymnáziem. 

Žalm 20 

sv. Josef 7.30 za Josefa a Alžbětu Odehnalovy a rodiče 
Vendolí  8.00 za + Františka Bednáře, sestru, rodiče; živou a + rodinu 
farní kostel 9.00 za farníky 
sv. Josef 9.30 evangelické bohoslužby 
Hradec kaple 9.30 poutní mše v kapli na dolním Hradci v 9.30 
farní kostel 10.30 za farníky 
Javorník 11.00 poutní mše svatá 
Sklené  11.15 mše na daný úmysl   
farní kostel 16.30 za za + Jana a Miladu Kopeckých a +++; 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 
 

• Samostatné májové s družičkami jsou v neděli a ve čtvrtek v 18.00. 
• Děkuji družičkám a ministrantům – s dětmi se o májových pobožnostech modlíme.za Aleppo. 
• Děkuji za dary poslané na účet 41.500,-Kč pro farnost Svitavy. 
• Dnes od 16.30 bude na hřišti za školou na Felberově ulici „trénink“ na fotabalový zápas příští týden. 
• 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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