
 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  
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. 

Slavnost    Nejsvětější Trojice 
 
sv. Zdislavy 
 
 
 

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 na daný úmysl  
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 

Pondělí 
31.5. 

pouť  Navštívení Panny Marie 
ve Svitavách 

farní kostel 9.00 za farníky 
farní kostel 18.00 za farníky 
PM Lány 18.00 mše na daný úmysl 

Úterý 
1.6. sv. Justina, mučedníka 

   
sv. Jiljí 18.00 za nemocnou osobu a ochranu Panny Marie 

Středa 
2.6. 

sv. Marcelina a Petra , muč. 
 

svatojosefský   den 

Hradec 17.00 na úmysl celebranta 
farní kostel 16.00 úklid farního kostela 
farní kostel 18.00 za Vilmu Makulovu 

Čtvrtek 
 3.6. 

Slavnost Těla a Krve Páně 
 

na večerní mši jsou zváni 
družičky a ministranti 

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

Hradec 17.00 mše s Božítělovým průvodem na úmysl celebranta 
farní kostel 18.00 za farníky; mše s Božítělovým průvodem 

Pátek 
4.6. první pátek  

Vendolí 9.00 na úmysl dobrodince 
farní kostel 15.00 adorace; zpověď  
Hradec 17.00 na úmysl celebranta 
farní kostel 18.00 za za rodiče Vodičkovy a sestru Růženu 

Sobota  
5.6. 

sv. Bonifáce, biskupa a muč. 
 

Koclířov duchovní obnova 
mše v 10.30 a v 17.00 

farní kostel 9.30 nácvik na 1. Sv. přijímání a zpověď 
Hradec 16.00 nácvik na 1. Sv. přijímání a zpověď 
Sklené 18.00 na daný úmysl 
sv. Josef 18.00 ke cti Panny Marie  

Neděle 
6.6. 

10. neděle v liturgickém me-
zidobí 
 
 

Žalm 13 

sv. Josef 7.30 za nemocnou osobu 
Vendolí  8.00 na úmysl celebranta 
farní kostel 9.00 za farníky 
sv. Josef 9.30 evangelické bohoslužby 
Hradec 10.00 slavnost 1. Sv. přijímání, za prvopřijímající a jejich rodiny 
farní kostel 10.30 za farníky; mše pouze pro prvopřijímající a jejich rodiny 
farní kostel 16.30 na úmysl celebranta;      adorace   do 18.30 

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

• Poslední samostatná májová s družičkami je dnes, v neděli 30.5. Děkuji družičkám a ministrantům, že se 
modlíme za Aleppo. 

• Fotbalový zápas "ženatí vs. svobodní" dnes 30.5.2021 od 15 hodin, hřiště za gymnáziem. Zveme 
ministranty, kluky a muže ve farnosti...  Prosíme vemte si světlé i tmavé tričko kvůli rozlišení týmů. 

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