
 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 

Pondělí 
1.11. 

slavnost  Všech svatých 
dušičková sbírka na adopci 

 
15.00 setkání seniorů, fara 

farní kostel 9.00 za farníky 

P. Marie Lány 16.00 na daný úmysl 

Hradec 16.00 na úmysl celebranta 

sv. Jiljí 18.00 za farníky 

Úterý 
2.11. 

Všech věrných zemřelých 
privilegium sloužení tří mší 
 
dušičková sbírka na adopci 

sv. Josef 7.30 na úmysl sv. Otce 

farní kostel 9.00 za + Alexandra Čonku 

Vendolí 9.45 za farníky; žehnání hrobů 

Hradec 16.00 na úmysl sv. Otce; žehnání hrobů 

sv. Jiljí 18.00 za všechny věrné zemřelé; světelný průvod ke kříži 

Středa 
3.11. 

sv. Martina de Porrés 

Hradec 16.00 na úmysl bratra Jana 

farní kostel 9.00 
za + kněze P. Pavla Jagoše, P. Josefa Pelce, P. Aloise Gla-
basnu, P. Eduarda Goreckého, P. Cherubina OFM, Fran-
tiška OFM; P. Bedřicha Smištíka OFM … 

sv. Jiljí 18.00 za + manžela Stanislava a sourozence z obou stran 

Čtvrtek 
4.11. 

sv. Karla Boromejského 
farní kostel 9.00 na úmysl celebranta 

sv. Jiljí 18.00 
za kněžstvo, bohoslovce, rodiny,zasvěcené osoby,   pov-
olání,dobrodince, úctu k životu a za nemocné 

  farní kostel 9.00 na úmysl dobrodince 

Pátek 
5.11. 

sv. Alžběty a Zachariáše 

fara 
13.15
14.00 

výuka náboženství na faře  
výuka náboženství na faře 

sv. Jiljí 15.00 adorace s příležitostí svátosti smíření  

Hradec  17.00 za rodiče Barákovy a jejich živé a + rodiny a +++ 

sv. Jiljí 18.00 za farníky 

Sobota  
6.11. 

sobotní památka Panny Marie 
Koclířov duch.obnova 

sv. Jiljí  9.00 za farníky-žehnání hrobů 

sv. Josef 18.00 ke cti Panny Marie; příprava na biřmování 

Neděle 
7.11. 

32. neděle v mezidobí 

sv. Josef 7.30 za   farníky 

Hradec 8.00 za farníky 

farní kostel 9.30 
za+ Jana Krásu, živou rodinu a +++; mše pro rodiny s 
dětmi; příprava na 1. sv. přijímání 

Vendolí 9.45 
za+ Karla a Věru Svobodovy, + syny Karla, Stanislava a 
rodiče z obou stran 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

farní kostel 16.30 
za+ manžele Kalibánovy, Balcarovy, živou a + rodinu Balca-
rovu a jejich děti s vnoučaty;příprava na biřmování                                

Pondělí 
8.11. 

sv. Gottfrieda (Bohumíra) 
 

ukončení dušičkového týdne 

farní kostel 9.00  za farníky  

P. Marie Lány 16.00 na daný úmysl  

sv. Jiljí 18.00 za + P. Bohumíra Čuhela        

 
Děkanátní setkání mládeže - pátek 19.11. v 16.00 klášter OFM Moravská Třebová; sobota 20.11. v 9.00 fara Svitavy     
Synodální cesta – zájemci mohou získat info u MUDr. Marie Holubové mobil 602 204 035 
Dušičkové odpustky je možné získat od 1.11. do 8.11. pro ty, kdo navštíví hřbitov s modlitbou za zemřelé. Podmínkou 

je zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce a návštěva hřbitova. 
Ve vnitřních prostorách se má používat respirator nebo rouška, rozestupy, dezinfekce. 
Mockrát děkuji za finanční dary zaslané na běžný účet nebo věnované do pokladny farnosti a za sbírky. Bez Vašich 

štědrých rukou se neobejdeme.   Římskokatolická farnost Vendolí b.ú: 1280096389/0800,  
Římskokatolická farnost Hradec nad Svitavou b.ú. 1280095319/0800  

                                  Římskokatolická farnost Svitavy b.ú. 1286823399/0800   
Děkuji - za  finanční pomoc, odbornou svépomoc,  - osobní nasazení pro farnost  -  za zorganizování a  podporu 

prázdninových táborových chaloupek  - za páteční modlitební apoštolát ve farnosti, za varhanickou a hudební 
činnost, lektorskou, kostelnickou a ministrantskou službu, za úklid a výzdobu kostelů, misijní kroužek, výuku 
náboženství, přípravy nedělních katechezí,……..    Pán  Bůh požehnej! 

Prosím o nahlášení svých nemocných doma nebo v nemocnici.  Rádi je navštívíme.  
 

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

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

