
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  
16.10. 

sv. Hedviky, sv. Markéty Ma-
rie Alacoque, panny  

farní kostel 10.00  křest František Oliver Krych 

sv. Josef 18.00 
za + Josefa a Annu Findejsovy a + syna Luboše příprava 
na biřmování 

Neděle 
17.10. 

29. neděle v mezidobí  
zahájení synodální cesty v 
katedrálách 
 
sbírka na pomoc Kalvárii v 
Jaroměřicích 
 
sv. Ignáce z Antiochie 

sv. Josef 7.30 za +rodiče Semelovy,prarodiče Mašovy Semelovy 

Hradec 8.00 
za + rodiny Korcovy, Vojtovu, Šimkovy a jejich živé a 
příbuzné rodiny 

farní kostel 9.30 
za živou a + rodinu Teplých, Zieglerovu a na poděkování 
za 57 let manželství, po mši příprava na 1. sv. přijímání 

Vendolí 9.45 za + vnuka Michala a + Františka Friedla 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

Muzlov 15.00 misijní pouť v kapli sv. Františka Xaverského 

farní kostel 16.30 
za + Františka Slabého a rodiče z obou stran 
+ příprava na biřmování, po mši adorace 

Pondělí 
18.10. 

sv. Lukáše, evangelisty 

farní kostel 9.00 za rodinu Stloukalovu a Pokornou 

farní kostel 18.00 modlitba růžence dětí s dětmi celého světa 

kP. Marie Lány 18.00 na daný úmysl 

Úterý 
19.10. 

sv. Jane de Breuf, Izáka,  a 
druhů muč. 
sv. Pavla od Kříže 
svatojosefský den  

  děkanská rada v Moravské Třebové 

sv. Jiljí 18.00 na úmysl celebranta 

Středa 
20.10. 

 
Hradec 18.00 na úmysl celebranta 

farní kostel 18.00 za + Aranku Klimešovou a celou rodinu 

Čtvrtek 
21.10. 

bl. Karla Rakouského 
farní kostel 9.00 

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

   

Pátek 
22.10. 

sv. Jana Pavla II. pp 

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 
za + manžele Tuškovy,syny, vnuka Miroslava, manželé 
Bednářovy a živé rodiny 

farní kostel 18.00 za Jaroslavu Skalickou, rodinu Skalickou a Ducháčkovu 

Sobota  
23.10. 

sv. Jana Kapistránského, 
kněze 
sobotní památka Panny Marie 

fara 9.00 Misijní tvoření , jsou zváni hlavně děti i rodiče 

sv. Josef 18.00 
za + rodiče Kůstovy, Mrázkovy, Fialovy, prarodiče z obou 
stran, Vlastu Kubínovu, celou živou a + rodinu    příprava 
na biřmování 

Neděle 
24.10. 

30. neděle v mezidobí  
 
Misijní neděle  
sbírka na misie 
 
po mši 7.30 a 9.30 je misijní 
jarmark 

sv. Josef 7.30 za rodinu Rybářovu a Kubitovu 

Hradec 8.00 
za + manžele Čížkovy, syna Stanislava,za + manžele 
Šmeralovy a syny, žié a + rodiny a +++ 

farní kostel 9.30 
za + rodiče Popelkovy a celou živou a + rodinu 
po mši příprava na 1. sv. přijímání 

Vendolí 9.45 na úmysl celebranta 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

farní kostel 16.30 
za + Ing. Ludvíka Parfuse, živou a + rodinu; příprava na 
biřmování, po mši adorace  

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

• 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 (při mši a po mši) 

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

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

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

• 29.10.2021 si ve svatováclavské kapli v chrámu sv. Víta v Praze udělí svátost manželství paní Jitka 
Kantorová a pan Ladislav Krása  

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

