
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  
12.6. 

Neposkvrněného Srdce Panny 
Marie 

   
sv. Josef 18.00 za rodiče Kalivodovy, sestru, živou a + rodinu 

Neděle 
13.6. 

 
11. neděle v liturgickém me-
zidobí 
 
sv. Antonína 
 
Fatimský den  

Žalm 6 

sv. Josef 7.30 za + Richarda Kotlára 
Hradec 8.00 za + rodiče Onderkovy, živou a + rodinu, +++ 
sv. Josef 9.30 evangelické bohoslužby 
farní kostel 9.30 za  + Antonína a Boženu Nádvorníkovy 
Vendolí 10.00 za farníky 
Sklené 11.00 mše na daný úmysl   

farní kostel 16.30 za+ Alexandra Čonku, celou živou a + rodinu (11.6. 69 let);                
                      adorace18.30 

Pondělí 
14.6.  farní kostel 9.00  za živou a + rodinu Steinerovu a Onsorgovu 

PM Lány 18.00 mše na daný úmysl 
Úterý 
15.6. sv. Víta, muč.    

sv. Jiljí      18.00 na úmysl celebranta 
Středa 
16.6.  Hradec 17.00 za + Marii Balákovou a celou rodinu 

farní kostel 18.00 na úmysl celebranta 

Čtvrtek 
 17.6. 

děkanská rada ve Svitavách 
9.00 mše 

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

   

Pátek 
18.6. 

 
setkání pastorační rady v 19.00 na 
faře ve Svitavách 

Vendolí  9.00 na úmysl dobrodince 
farní kostel 15.00 adorace; zpověď  
Hradec 17.00 za + Milana Vybíhala, rodiče a + rodinu Bartošovu 
farní kostel 18.00 za živou a + rodinu Vorbovu a Pešinovu 

Sobota  
19.6. 

sv. Jana Nepomuka Neuman-
na, biskupa 
sv. Romualda, opata 
sobotní památka Panny Marie 

Olomouc 9.30 jáhenské svěcení v Olomouci 
Světlanka 13.30 mše na Světlance s P.Heryánem; Vzadu v sadu, zahr. fest. 

farní kostel 16.30  den vděčnosti s jáhnem Pavlem; agape ve farním areálu 
rozloučení se s jáhnem  

Neděle 
20.6. 

12. neděle v liturgickém me-
zidobí 

sv. Josef 7.30 za + Františku a Františka Pokorných  

Hradec 8.00 za + rodiče Novákovy, Kalasovy, rodinu Boucníkovu a jejich 
živé a + rodiny 

sv. Josef 9.30 evangelické bohoslužby 
farní kostel 9.30 za farníky 
Vendolí 10.00 za + Jaroslavu a Bohuslava Hladíkovy, rodiče a celou rodinu 
Sklené 11.00 mše na daný úmysl   
farní kostel 16.30 za farníky; adorace do 18.30 

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

• Účast na bohoslužbách  má podmínky:dezinfekce, roušky a rozestupy, pokud není společná domácnost. 
 

• Bohoslovec Pavel přijme jáhenské svěcení v sobotu 19.6. v Olomouci v 9.30.; tentýž den  ve farním kostele ve 
Svitavách bude mít první jáhenskou službu při mši v 16.30 a zároveň se s ním  rozloučíme ; všichni jste srdečně 
zváni!! 
 

• Děkuji za podporu křesťanů v Sýrii; díky darům bylo odesláno celkem 26.000,-Kč na vývařovnu v Aleppu. 

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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