
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  
17.7. 

sobotní památka Panny Marie 
bl. Česlava a Hyacinta, kněží 

farní kostel 15.00 křest Václava Bezděka 

sv. Josef 18.00 za rodinu Skalickou, Ducháčkovu a +++ 

Neděle 
18.7. 

 
16. neděle v mezidobí 
 
11.00 pouť v Kamenné Horce 
 
 

sv. Josef 7.30 za + rodiče Bisovy, živé a + rodiny z obou stran a ++++ 

Hradec 8.00 
za + Ladilava Vojtu,manželku Marii, jejich živou a + 
rodinu a + Josefa Trapla ,++++ 

farní kostel 9.30 
za živou a + rodinu Talířovu s prosbou o Boží požehnání a 
ochranu Panny Marie 

Vendolí 9.45 na úmysl celebranta 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

K. Horka 11.00 na daný úmysl 

farní kostel 16.30 za farníky; po mši adorace do 18.30 

Pondělí 
19.7. 

 
farní kostel 9.00 za+ Václava a Marii Vrabcovi a ++++ 

kaple Lány 18.00 na úmysl celebranta 

Úterý 
20.7. 

sv. Apolináře , biskupa a muč.  
sv. Eliáše 

   

sv. Jiljí 18.00 za + Otakara a Marii Rattmannovi a ++++ 

Středa 
21.7. 

sv. Vavřince z Brindisi, kněze a 
učitele církve 

Hradec 17.00 na úmysl celebranta 

farní kostel 18.00 za  živou a + rodinu Prudilovu a ++++ 

Čtvrtek 
22.7. 

svátek sv. Marie Magdalény 
farní kostel 9.00 

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

Kamenná 
Horka  

19.00 poutní mše za farníky 

Pátek 
23.7. 

sv. Brigity, řeholnice, patronky 
Evropy 

Vendolí  9.00 na úmysl dobrodince 

farní kostel 15.00 adorace; zpověď 

Hradec 17.00 na úmysl celebranta 

farní kostel 18.00 za nemocné osoby a ty, co o ně pečují 

Sobota  
24.7. 

sv. Šarbela Machlúfa, kněze 
sobotní památka Panny Marie 
16.00 poutní koncert v Kamenné 
Horce 

farní kostel 11.00 
svátost manželství si při mši udělí  
                              Pavel Dřímal a Eliška Hajská 

sv. Josef 18.00 za + rodinu Šamalíkovou a +++ 

Neděle 
25.7. 

sv. Jakuba , apoštola 
 
17. neděle v mezidobí 
 
sbírka na provozní  
výdaje kostelů 
 
 

sv. Josef 7.30 za farníky 

Hradec 8.00 
za+ rodinu Novákovu, Kalasovu, Boucníkovu, živou 
rodinu, příbuzné a +++ 

farní kostel 9.30 za živou a + rodinu Machátovu, Krásovu a ++++ 

Vendolí 9.45 za rodiče Venturovy, syna, živou a + rodinu 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

farní kostel 14.00 křest Nicol Hartlová 

sv. Anna, Lány 15.00 za poutníky a všechny Anny 

farní kostel 16.30 
za živé a + uživatele seniorcentra a ošetřující personal ; 
po mši adorace do 18.30 

P. Václav 604 326 621 ;  P. Petr  731 604 582;  P.Jan  731 402 045; 
 
Dne 24.7. ve Svitavách si udělí svátost manželství slečna Mgr. Eliška Hajská a pan Mgr. Pavel Dřímal, 
oba z farnosti Svitavy 
 
Děkuji  za  úklid   kalamity v kostele sv. Josefa 

http://farnost-svitavy.cz/kostel-sv-josefa/
http://farnost-svitavy.cz/kostel-navstiveni-panny-marie/
http://farnost-svitavy.cz/kostel-svateho-jilji/

