
 2021   SVITAVY, HRADEC N. S., SKLENÉ, VENDOLÍ  

sv. -Josef – „červený“ kostel, ulice U stadionu; farní kostel – „bílý“ kostel na náměstí; sv. Jiljí – kostel na hřbitově 
od 8.12.2020 rok sv. Josefa; od 19. března 2021 Rok rodiny a manželství – Amoris laetitia 

 

Datum Liturgická památka Místo Hod. Úmysl 

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  
výdaje kostelů 
 
sv. Terezie z Kalkaty 

sv. Jiljí 7.30 za poutníky a farníky 

Hradec 8.00 za + rodiče Kabátovi, syna Jarolíma a +++ 

sv. Jiljí 9.30 za poutníky a farníky  (kpt. P. Petr Šabaka) 

Vendolí 9.45 za + Zdeňku Černou a rodinu, za Hanu Černých a rodinu 

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 

Pondělí 
6.9. 

sv. Magnus 
 

setkání seniorů na faře od 15hod. 

farní kostel 9.00 za živou a + rodinu Novotnou a Prajslerovou 

kaple Panny 
Marie Lány 

18.00 na daný úmysl 

Úterý 
7.9. 

sv. Melichar Grodecký 
   

sv. Jiljí 18.00 na úmysl celebranta 

Středa 
8.9. 

Svátek Narození Pannny Marie 
 

slavnost posvěcení chrámu  
sv. Josefa ve Svitavách 

sv. Josef  18.00 na úmysl celebranta 

Hradec 17.00 za Františka Bureše a ++++ 

sv. Josef 18.00 na úmysl celebranta 

Čtvrtek 
 9.9. 

sv. Petra Klavera 
farní kostel 9.00 

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

   

Pátek 
10.9. 

Bl. Karla Spinoly 

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 + spolužáky Václava, Antonína, Petra a +++ 

Sobota  
11.9. 

sv. Emil 
 
Eucharistický kongres v Budapešti 

farní kostel 11.00 
svátost manželství si při mši udělí 
Jiří Macháň a Marie Doláková  

farní kostel 13.00 křest Marie Kateřiny Sienské Vrobelové 

sv. Josef 18.00 za rodinu Cupalovu, Šamalíkovu a +++ 

Neděle 
12.9. 

 
24. neděle v mezidobí  
 
Jména Panny Marie 
 
Eucharistický kongres v Budapešti 
s papežem Františkem 

sv. Josef 7.30 za farníky 

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

farní kostel 9.30 
na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží pomoc a 
ochranu Boží 

Vendolí 9.45 na úmysl celebranta 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

farní kostel 16.30 
za+ Marii a Arnošta Zedníkovy, rodiče Krejzovy a 
Zedníkovy, za +++ 

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

• Děkuji za účast na pouťi Děkanátu Svitavy v katedrále sv. Václava v Olomouci. 

• Děkujeme paní Svojanovské za darování nové podlahy do kuchyně fary.  

• Děkujeme za poutní úklid a výzdobu kostelů a fary, varhanní, ministrantskou, lektorskou službu 

• Výuka náboženství na fare: v pátek od října, dle epidemické situace 

• Příprava na biřmování (popř. křest dospělého) věk 14-100 let, od října každou sobotu v 18.00 u sv. 
Josefa a opakování každou neděli v 16.30 ve farním kostele ve Svitavách 

• Příprava na 1. sv. přijímání každou neděli po mši v 9.30                     

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

