
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  
11.9. 

sv. Emil 
 

Eucharistický kongres v Budapešti 

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

farní kostel 13.00 křest  Kateřiny Sienské Marie 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 +++ 
po mši adorace; od 18.00 moderovaná adorace 
služebníků Velekněžského Srdce Ježíšova 

Pondělí 
13.9. 

sv. Jan Zlatoústý 
pp František  u prezidentky SR, 
premiéra, židů, kněží, parlamentu 

farní kostel 9.00 na úmysl celebranta 

kaple Panny 
Marie Lány 

18.00 na daný úmysl 

Úterý 
14.9. 

svátek Povýšení sv. Kříže 
pp František v Prešově 10.00 
                          Košice 16.45 

   

sv. Jiljí 18.00 za farníky 

Středa 
15.9. 

Panny Marie Bolestné 
Šaštín v 10.00 pp František 

Hradec  pouť do Šaštína 

farní kostel 18.00 za uzdravení nemocné osoby 

Čtvrtek 
16.9. 

sv. Ludmila 
farní kostel 9.00 

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

   

Pátek 
17.9. 

sv. Kornelius a Cyprián 
sv. Robert Belarmin 

Vendolí  9.00 na úmysl dobrodince 

farní kostel 15.00 adorace s příležitostí svátosti smíření 

Hradec 17.00 za + Miloslava Hubínka a +++ 

farní kostel 18.00 za + tatínka Viliama k 10. Výročí úmrtí a za +++ 

Sobota  
18.9. 

Sobotní památka Panny Marie 
sv. Josef Kupertinský 

   

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

Neděle 
19.9. 

 
25. neděle v mezidobí  
 
sv. Januárius 

sv. Josef 7.30 za + Jiřího Horáka a celou rodinu 

Hradec 8.00 za + Jiřího Šimerle, živou a + rodinu a ++++ 

farní kostel 9.30 za + Viktora Lakatoše a celou rodinu 

Vendolí 9.45 na úmysl celebranta 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

farní kostel 16.30 
za + rodiče Josefa a Františku, živou a + rodinu a +++ 
po mši adorace 

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

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

• O nedělích je možné využít katechezi pro předškolní děti - ve staré sakristii při mši v 9.30 

• Setkání rodin u táboráku:příští neděli 19.9. v 16.30 na faře 

• Výuka náboženství na faře v pátek od října dle epidemické situace plánovaný rozvrh:  
      1 . stupeń ( 2.-4.třída) je od 13.15 a od 14.00;  2. stupeň (5.6. 7.třída) od 14.00 

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

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

• Pastorační plán farnosti – farníci mají možnost dávat podměty a příspěvky – buď přímo do online for-
muláře (dostupný na webu farnosti) nebo jednotlivých členům pastorační rady osobně. 

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

