
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  
6.11. 

sobotní památka Panny Marie 
Koclířov  - duch.obnova 

sv.Jiljí  9.00 za farníky, po mši žehnání hrobů 

sv. Josef 18.00 ke cti Panny Marie     příprava na biřmování 

Neděle 
7.11. 

32. neděle v mezidobí  
 
farní kostey od 18.00 adorace 
služebníků Nejsvětějšího 
Velekněžského Srdce Ježíšova                           

sv. Josef 7.30 za   farníky 

Hradec 8.00 za farníky 

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

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

Sklené 11.00 na daný úmysl; žehnání hrobů 

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

Pondělí 
8.11. 

sv. Gottfrieda (Bohumíra) 
ukončení dušičkového týdne 

farní kostel 9.00 na úmysl dobrodince 

P. Marie Lány 16.00 na daný úmysl  

kostel sv.Jiljí 18.00 za + P. Bohumíra Čuhela        

Úterý 
9.11. 

svátek Posvěcení Lateránské 
basiliky 

   

farní kostel 18.00  

Středa 
10.11. 

sv. Lva Velikého 
Hradec 16.00 na úmysl bratra Jana 

farní kostel 18.00 za + manžela Stanislava,rodiče,sourozence z obou stran 

Čtvrtek 
11.11. 

sv. Martina z Tours 
děkanská rada v Městečku 
Trnávka v 9.00 

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

farní kostel 18.00 ekumenické modlitby Taizé.  Výročí konce 1. sv. války 

Pátek 
12.11. 

sv. Josafata 
Den otevřených dveří v Charitě 
od 10.00 do 12.00 
budova u kostela sv. Josefa, 
Světlanka a Penzion 

sv. Josef 9.00 Charitní mše na poděkování a za  Boží požehnání 

fara 
13.15
14.00 

výuka náboženství na faře  
výuka náboženství na faře 

farní kostel 15.00 adorace s příležitostí svátosti smíření  

Hradec  16.00 na úmysl celebranta 

farní kostel 18.00 za + Františka Korce 

Sobota  
13.11. 

sv. Anežky České 
sv. Jiljí 11.00 pohřeb p. Vilém Dobeš 

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

Neděle 
14.11. 

33. neděle v mezidobí 
 
sbírka na ústředí Charity 

sv. Josef 7.30 za + Milana Kotlára a celou rodinu 

Hradec 8.00 za+Květu Hubínkvu,+rodiče a  sourozence, syna Karla ++ 

farní kostel 9.30 za+ Růženu Lorencovou; příprava na 1. sv. přijímání      

Vendolí 9.45 na úmysl celebranta 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

farní kostel 16.30 za + Karla; příprava na biřmování                                

sv. Josef 17.00 charitní  benefiční koncert RAKOS 

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

• Dušičkové odpustky je možné získat po celý listopad pro ty, kdo navštíví hřbitov s modlitbou za zemřelé. 
Podmínkou je zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce. 

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

• 21.11. na slavnost Krista Krále při mši mimořádně v 16.00 ve hřbitovním kostele vzpomeneme 25 let od 
smrti P. Václava Straky; adorace bude u sv. Jiljí od 14.00-16.00; hřbitov se zavírá v 17.30. 

• 28.11 na první neděli adventní bude odpolední mše opět u sv. Jiljí mimořádně v 16.00; (ve farním kostele 
bude adventní koncert); hřbitov  se zavírá v 17.30. 

• Čeští a moravští biskupové pocestují společně 7. listopadu do Říma na návštěvu ad limina apostolorum, 
která potrvá do 14. listopadu. 

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

