
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  
23.10. 

sv. Jana Kapistránského, 
kněze 
sobotní památka Panny Ma-
rie 

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, živé 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 

Pondělí 
25.10. 

 
farní kostel 9.00 za + Marii Jirušovu 

kaple Lány 18.00 na daný úmysl 

Úterý 
26.10. 

 
   

sv. Jiljí 18.00 za + Františka Korce 

Středa 
27.10. 

 
Hradec 18.00 na úmysl bratra Jana 

farní kostel 18.00 za ž. a + rodinu Francovu, Luňáčkovou, Pacovských a+++  

Čtvrtek 
28.10. 

svátek sv. Šimona a Judy, 
apoštolů 

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

Hradec n. S. 8.30 pouť k blahoslavenému Engelmarovi; poutnící  z Křetína 

Pátek 
29.10. 

 
bl. Marie  Restituty Kafkové, 
panny a muč. 
 

Vendolí  9.00 za  dobrodince 

  náboženství nebude, jsou prázdniny 

farní kostel 15.00 adorace s příležitostí svátosti smíření 

Hradec  17.00 na úmysl celebranta 

farní kostel 18.00 za + snachu Věru, zetě Luboše a rodinu Zieglerovu 

Sobota  
30.10. 

 
Koclířov  10.30  mše k výročí úmrtí P. Petra Dokládala 

sv. Josef 18.00 za + Aloise a Emilii Červených;  příprava na biřmování 

Neděle 
31.10. 

31. neděle v mezidobí  

sv. Josef 7.30 za + rodiče z obou stran, + kmotry a ++++ 

Hradec 8.00 za farníky 

farní kostel 

9.30 
 
 
16.30 

za + Marii a Jindřicha Šauerovy, za + Hanu a Josefa No-
vákovy a celou živou a + rodinu  -  Missa mundi 
po mši příprava na 1. sv. přijímání 
 
za +Mgr. Zdeňka Stodolu, rodiče, živou a +rodinu, sestru 
                  adorace příprava na biřmování 

Vendolí 9.45 na úmysl celebranta 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

K. Horka 11.00 na úmysl paní Hejlové 

farní kostel 16.30 
za +Mgr. Zdeňka Stodolu, rodiče, živou a +rodinu, sestru 
příprava na biřmování, po mši adorace 

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

• Děkuji za sbírku na Kalvárii; Sklené 500,-Kč, Hradec 2.490,-Kč; Vendolí 2070,-Kč, Svitavy díky velko-
rysému daru jsme poslali na Kalvárii 25.000,-Kč  

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

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

• Synodální cesta - info je na nástěnkách a na webu farnosti 

• Dušičkové odpustky je možné získat od 25.10. do 1.11. pro ty, kdo z vážných důvodů nemohou 
navštívit hřbitov v obvyklé době. Podmínkou je zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce a 
návštěva hřbitova 

 

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

