
 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  
2.10. 

sv. andělů strážných 
první sobota v měsíci  

Koclířov  
10:30 
17.00 

 mše sv. hlavní celebrant J.E. Mons. Jan Vokál 
mše s P. Pavlem Dokládalem 

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

Neděle 
3.10. 

 
 27. neděle v mezidobí  
 
poděkování za úrodu 

sv. Josef 7.30 
za manžele Šmolíkovy a celou rodinu, dar zdraví a 
Boží požehnání 

Hradec 8.00 na poděkování za dary a milosti, kříže a těžkosti 

farní kostel 9.30 
za + rodiče z obou stran a jejich děti; mše pro 
rodiny s dětmi;       příprava na 1.sv. přijímání 

Vendolí 9.45 na úmysl celebranta 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

farní kostel 16.30 za + rodiče a +++; příprava na biřmování; adorace 

Pondělí 
4.10. 

sv. Františka z Assisi 
5. výročí úmrtí P. Františka Bar-
toloměje Urigy 
15.00 fara Sy senioři setkání 

farní kostel 9.00 za + Františka Šamalíka, + manželku a +++ 

kaple Panny 
Marie Lány 

18.00 na daný úmysl 

Úterý 
5.10. 

sv. Faustiny Kowalské, panny 
   

sv. Jiljí 18.00 na úmysl celebranta 

Středa 
6.10. 

sv. Bruna, kněze 
Hradec 18.00 za požehnání pro dobrodince firmu Hasvel 

farní kostel 18.00 za + Václava Jurenku, Marii a Josefa Janků 

Čtvrtek 
7.10. 

Panny Marie Růžencové 
modlitba růžence dle rozpisu ve 
farním kostele  

farní kostel 9.00 
za kněžstvo, bohoslovce, rodiny,zasvěcené osoby, 
povolání,dobrodince, úctu k životu a za nemocné 

farní kostel 16.30 ukončení 7 hodinové modlitby růžence 

Pátek 
8.10. 

 

Vendolí  9.00 za  dobrodince 

fara 
náboženství 

 1.stupeň  13.15 a  ve 14.00 

 2.stupeň   14.00 

farní kostel 15.00 adorace s příležitostí svátosti smíření  

Hradec  17.00 na úmysl celebranta 

farní kostel 18.00 za farníky 

Sobota  
9.10. 

sv. Dionýsia, biskupa a druhů 
muč. 
sv. Jana Leonardiho, kněze 
Sobotní památka Panny Marie 

Kralický 
Sněžník 

 
7.30 odjezd od fary na Králický Sněžník; info u 
Ingrů 

sv. Josef 18.00 
za + Bohumila a Růženu Kučerovy a živou rodinu    
příprava na biřmování 

Neděle 
10.10. 

 28. neděle v mezidobí  
 
svatý otec zahajuje synodální 
cestu v Římě 

sv. Josef 7.30 
na poděkování za společných 50 let života, 
semknutí rodiny a Boží požehnání 

Hradec 8.00 na + syna Jiřího a jeho živé rodiče, za +++ 

farní kostel 9.30 
za + Annu Pavlíčkovou, + manžela a +++ 
po mši příprava na 1. sv. přijímání 

Vendolí 9.45 na úmysl celebranta 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

farní kostel 16.30 
za + Josefa Blažky a rodiče z obou stran 
adorace příprava na biřmování 

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

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

• Výuka náboženství na faře – vždy v pátek, plánovaný rozvrh:  
      1. stupeň ( 2.-4.třída) je od 13.15 a od 14.00;  2. stupeň (5. 6. a 7.třída) od 14.00 

• Náboženství je možné take učit doma v rodinách dle domluvy s farářem; učebnici si vyzvedněte u 
kněze. 

• 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. 

• Nácvik na vánoční zpěvy . “Rybovku” – zpěváci  ať se přihlásí u Mgr. Heleny Půlkrábkové do 24.10. 

• Děkuji  za dary na farnost Svitavy  ve  výši 17.000,-Kč. Pán dárcům ať  požehná! 

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

