
 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 19. března 2021 Rok rodiny a manželství – Amoris Laetitia 

 

Datum Liturgická památka Místo Hod. Úmysl 

Sobota  
25.12. 

Slavnost Božího Narození 

sv. Josef 7.30 za farníky 

Hradec 8.00 
na poděkování za společný život s prosbou o Boží 
požehnání 

farní kostel 9.30 za Arnošta a Marii Zedníkovy, živou rodinu a ++++ 

Vendolí 9.45 na úmysl celebranta 

Sklené  11.00 na daný úmysl  

farní kostel 15.00 svátostné požehnání 

farní kostel 16.30 za + Karla a Annu,  rodiče z obou stran a celou rodinu 

Neděle 
26.12. 

Svátek Svaté rodiny 
ve farním kostele obnova 
manželských slibů 
 
prvomučedníka sv. Štěpána 

sv. Josef 7.30 za + rodinu Švecovou, Kabátovou,+ bratry,+švagry+++ 

Hradec 8.00 za + rodiče Lahodných a jejich živou a + rodinu a +++ 

farní kostel 9.30 za živou a + rodinu Nádvorníkovou 

Vendolí 9.45 za + Františka Bednáře a celou rodinu 

Sklené  11.00 na daný úmysl 

sv. Josef 16.30 za farníky 

farní kostel 18.00 vánoční koncert Daliboru 

Pondělí 
27.12. 

sv. Jana Evangelisty 
žehnání vína 

farní kostel 9.00  za živou a + rodinu Fuchsovou a ++++ 

   

Úterý 
28.12. 

Betlémských Neviňátek 
Hradec  10.00 pohřeb paní Jany Koukolové 

farní kostel 18.00 za + Pavla Staňka 

Středa 
29.12. 

sv. Tomáše Becketa, muč.  
   

farní kostel 18.00 za živou a + rodinu Tomšíčkovu 

Čtvrtek 
30.12. 

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

Pátek 
31.12. 

sv. Silvestr 

farní kostel 14.00 adorace  

Hradec 16.00 na úmysl celebranta 

farní kostel 16.30 na úmysl dobrodince 

K. Horka 20.30 za farníky 

sv. Josef 23.30 tichá adorace u svatostánku 

Sobota  
1.1. 

Slavnost Matky Boží Panny 
Marie 

sv. Josef 7.30 za farníky 

Hradec 8.00 na úmysl celebranta 

farní kostel 9.30 za farníky 

Vendolí 9.45 na úmysl celebranta 

Sklené  11.00 na daný úmysl  

farní kostel 15.00 svátostné požehnání 

farní kostel 16.30 na úmysl bratra Jana 

Neděle 
2.1. 

2. neděle po Narození Páně 

sv. Josef 7.30 za živou a + rodinu Říhovu a Filipínovu  

Hradec 8.00 za + rodiče Korcovy a jejich živou rodinu a ++++ 

farní kostel 9.30 za živou a + rodinu Pešinovu a +++; žehnání koledníků 

Vendolí 9.45 za + Ludmilu a Miroslava Hladíkovy  a vnuka Michala 

Sklené  11.00 na daný úmysl 

farní kostel 16.30 za + Helenu a Ivetu Kuncovou a celou rodinu 

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

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

• Děkuji za dary na farnost Svitavy ve výši 37.000,-Kč; dárcům ať  Pán požehná !!!! 

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

