
 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 

Datum Liturgická památka Místo Hod. Úmysl 

Sobota  
30.10. 

změna z letního na zimní čas 
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  
 
15.00 na faře modlitba rodin, 
synodalita 

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

Hradec 8.00 za farníky 

farní kostel 9.30 
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 

Vendolí 9.45 na úmysl celebranta 

K. Horka 11.00 

za Jaroslavu a Zdeňku Froňkovy a dvoje rodiče; za nemocného 
Františka Báču, + Martu, sourozence a dvoje rodiče, za + Jaro-
slavu Nunvářovou a syna Jaroslava, za + rodiče Procházkovy, za 
+ Lubomíra Marka a + Jana Mrkvicu 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

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

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        

• 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. 

• Díky za sbírku na misie: Sklené 1.900,-Kč, Hradec 3.800,-Kč; Vendolí 1.550,-Kč; Svitavy s dary 20.769,-Kč 

• Ve vnitřních prostorách se má používat respirátor nebo rouška, rozestupy, dezinfekce.. 

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

