
 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  
20.11. 

setkání mládeže na faře od 9hod 
(příprava na biřmování je v účasti 
na setkání) 

sv. Josef 18.00 za Adolfa Findejse a rodinu Blažkovu 

   

Neděle 
21.11. 

SLAVNOST  JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 
 
farní kostel zásvětná modlitba s 
možností plnomocných odpustků 

sv. Josef 7.30 za+ rodiče Zdeňku a Václava, + bratra Václava a +++ 

Hradec 8.00 za farníky;  poutní mše 

farní kostel 9.30 za farníky; příprava na 1. sv. přijímání      

Vendolí 9.45 
za potřeby arcidiecéze; po mši adorace až 12.00 
adorační den farnosti; od 14.00 u sv. Jiljí 

Sklené  11.00 na daný úmysl 

sv. Jiljí 16.00 
k 25. Výročí úmrtí P.Václava Straky celebruje P. Mgr. 
ICLic.František Zehnal Th.D; od 14.00 adorace  

Pondělí 
22.11. 

svaté Cecílie, panny a 
mučednice 

farní kostel 9.00  poděkování za dar života a za Boží požehnání(Pavlíčk 

P. Marie Lány 16.00 na daný úmysl  

Úterý 
23.11. 

sv. Klementa I. pp a muč. 
sv. Kolumbána, opata 

   

farní kostel 18.00 za + Karla Šplíchala, syna Karla a celou rodinu 

Středa 
24.11. 

sv. Ondřeje Dunc Laca , kněze a 
druhů muč. 

Hradec 16.00 na úmysl bratra Jana 

farní kostel 18.00 za + Josefa a celou živou a + rodinu 

Čtvrtek 
25.11. 

slavnost svaté Kateřiny 
farní kostel 9.00 

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

Hradec 16.00 za farníky, vlastní den poutě 

Pátek 
26.11. 

 

farní kostel 9.00 
 na úmysl dobrodince  po mši adorace do 11.00 
(od 15.00-17.00 příprava na adventní koncert) 

fara  
13.15  náboženství 
14.00  náboženství 

Hradec  16.00 na úmysl celebranta 

farní kostel 18.00 za + P. Václava Straku živou a + rodinu  

Sobota  
27.11. 

 
   

sv. Josef 18.00 
za + Marii a Františka Hartlovy, Stanislava Beránka, 
živou a + rodinu a +++;  příprava na biřmování 

Neděle 
28.11. 

1. neděle adventní  
 
žehnání adventních věnců na 
začátku bohoslužby 
 
17.00 rozsvícení vánočního 
stromu 
18.00 adventní koncert  
farní kostel 

sv. Josef 7.30 za +++, na které nikdo nepamatuje 

Hradec 8.00 za + Jaromíra a Marii Korcovu, jejich živou a + rodinu 

farní kostel 9.30 
za + Zbyslava Fedrsela, živou a + rodinu                           
příprava na 1. sv. přijímání      

Vendolí 9.45 
poutní mše za rodinu Vodičkovu, Derahovou, Ladu 
Rumpíkovou, Marii Kolaříkovou;   

Sklené  11.00 na daný úmysl  

K. Horka 11.00 na daný úmysl  

fara 15.00 příprava na biřmování 

sv. Jiljí 16.00 
na poděkování za dar života, Boží požehnání, za + 
syna Leoše a +++  

                      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 
 

• 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 
 

• Děkuji za dary na farnost: Svitavy 6.000,-Kč   
 

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

