
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  
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 
 
18.00 adventní koncert  
          přenos TV  z Fabriky: zde 

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 - missa mundi                          
příprava na 1. sv. přijímání 

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

Sklené  11.00 na daný úmysl  

Kam. Horka 11.00 na daný úmysl  

farní kostel 16.30 
na poděkování za dar života, Boží požehnání, za +++, 
syna Leoše; příprava na biřmování po mši adorace 

Pondělí 
29.11. 

 
farní kostel 9.00  

za živou a + rodinu Luňáčkovou, Francovu, 
Pacovských a +++ 

P. Marie Lány 16.00 na daný úmysl  

Úterý 
30.11. 

sv. Ondřeje, apoštola 
Vendolí 9.00 poutní mše za farníky 

farní kostel 18.00 za + manžela,rodiče z obou stran a celou živou rodinu 

Středa 
1.12. 

sv. Edmunda Kampiána, kněze 
a muč. 

Hradec 16.00 
za+ Josefa Duchečka, rodiče, sourozence a jejich 
živou a + rodinu 

farní kostel 18.00 za + Blanku Šmídovou 

Čtvrtek 
2.12. 

 
farní kostel 9.00 

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

   

Pátek 
3.12. 

sv. Františka Xaverského, 
kněze 
 
první pátek v měsíci 

Vendolí 9.00 na úmysl dobrodince 

fara  
13.15  náboženství 
14.00  náboženství 

farní kostel 15.00   Adorace; svátost smíření 

Hradec  16.00 na úmysl celebranta 

farní kostel 18.00 
za dar zdraví pro syna a za všechny z rodiny Vackové 
a Sulíkové 

Sobota  
4.12. 

KJoclířov duchovní obnova 
   

sv. Josef 15.00 
na poděkování za opravu  
žehnání vitráží Mons. Antonín Basler 

Neděle 
5.12. 

2. neděle adventní  

sv. Josef 7.30 za živou a + rodinu Šágrovou a +++ 

Hradec 8.00 ke cti a slávě Panny Marie    

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

Vendolí 9.45 na úmysl celebranta 

Sklené  11.00 na daný úmysl  

farní kostel 16.30 za farníky příprava na biřmování po mši adorace 

                      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. 
 

• Adventní koncert se přenáší online z Fabriky: 
https://www.youtube.com/channel/UCUwsgaa9aqVPk2uJKMLSTRw  
 

• 28.11. nedělní mše odpoledne je ve farním kostele v 16.30 s přípravou na biřmování 
 

 
 

http://farnost-svitavy.cz/kostel-sv-josefa/
http://farnost-svitavy.cz/kostel-navstiveni-panny-marie/
http://farnost-svitavy.cz/kostel-svateho-jilji/
https://www.youtube.com/channel/UCUwsgaa9aqVPk2uJKMLSTRw
https://www.youtube.com/channel/UCUwsgaa9aqVPk2uJKMLSTRw

