
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  
28.8. 

sv. Augustina, biskupa a učite-
le církve 

   

sv. Josef 18.00 za farníky 

Neděle 
29.8. 

 
 22. neděle v mezidobí  
 
Stětí sv. Jana Křtitele 

sv. Josef 7.30 za + manžela a rodiče z obou stran, +++ 

Hradec 8.00 
za + rodiče Korcovy, + rodiče Vojtovy a jejich živou a + 
rodinu a +++ 

farní kostel 9.30 za + Arnošta a Marii Zedníkovy a celou živou a + rodinu 

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 

Pondělí 
30.8. 

 
farní kostel 9.00 za rodinu Randulovu a Vymazalovu 

kaple Panny 
Marie Lány 

18.00 na daný úmysl 

Úterý 
31.8. 

 
   

sv. Jiljí 18.00 za bratra Antonína 

Středa 
1.9. 

sv. Jiljí 
 

od 9.30 úklid kostela sv. Jiljí 

sv. Jiljí 9.00 za farníky ; po mši úklid kostela 

Hradec 17.00 za Františka Bureše a ++++ 

sv. Jiljí 18.00 na úmysl celebranta 

Čtvrtek 
2.9. 

sv. Justa 
farní kostel 9.00 

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

   

Pátek 
3.9. 

sv. Řehoře Velikého,pp a 
uč.církve 

Vendolí  9.00 na úmysl dobrodince 

farní kostel 15.00 adorace s příležitostí svátosti smíření  

Hradec 17.00 za + rodiče Miholovy, Stanislava Hlouše, Jana Karlíka a ++ 

farní kostel 18.00 za + Josefa a Vlastu Crhovy 

Sobota  
4.9. 

Koclířov duchovní obnova 
17.00 mše Mons. Josef Kajnek 

sv. Jiljí 9.00 mše ke cti Panny Marie 

Olomouc  katedrála: 15.00 růženec; 16.00 adorace; 17.00 mše 

Neděle 
5.9. 

 
 23. neděle v mezidobí  
 
poutní sbírka na provozní výda-
je kostelů 
 
sv. Terezie z Kalkaty 
 
 

sv. Jiljí 7.30 za poutníky a farníky 

Hradec 8.00 
za + rodiče Václava a Bertu Rodiunovya jejich živou a + 
rodinu a +++ 

sv. Jiljí 9.30 za poutníky a farníky,  Kpt. P. Petr Šabaka 

Vendolí 9.45 na úmysl celebranta 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

sv. Jiljí 15.00 
svátostné požehnání  jáhen Mgr. Pavel Fiala;  
pozvání na kávu a čaj na faru 

farní kostel 16.30 za bratra Antonína 

sv. Jiljí 19.00 poutní koncert 

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

• Pouť Děkanátu Svitavy v sobotu 4.9.2021 v 15.00 v katedrále sv. Václava v Olomouci; dopoledne 
pouť ministrantů v Cholině 

• Děkuji za uspořádání chaloupky Slůňat ve Sněžném 

• Svátost manželství si udělí 11.9.  Bc. Jiří Macháň z farnosti Březová n.S. a Marie Doláková z farnosti 
Svitavy 

• Děkuji za dary 21.000,-Kč na farnost Svitavy 

• Jiřinková slavnost dle hygienických předpisů je v sobotu od 16.00 ve farní stodole ve Svitavách 

• Svitavská pouť    sv. Jiljí   mše   neděle 5.9.  mše v 7.30 a v 9.30; 
                           farní kostel Navštívení Panny Marieí neděle 5.9.  mše v 16.30 
                            

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

