
2022   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  
1.1. 

Slavnost Matky Boží Panny 
Marie 

sv. Josef 7.30 ke cti Panny Marie 

Hradec 8.00 na úmysl celebranta 

farní kostel 9.30 na úmysl celebranta  

Vendolí 9.45 za farníky 

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 
příprava na 1. sv. přijímání 

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;  
příprava na biřmování , adorace 

Pondělí 
3.1. 

Nejsvětějšího Jména Ježíš 
   

farní kostel  9.00  za +Vlastu Hartmanovou, za živou a + rodinu  

Úterý 
4.1. 

sv. Anděly z Foligna 
   

farní kostel 18.00 za + Richarda Kotlára 

Středa 
5.1. 

vigilie Slavnosti Zjevení Páně 
Hradec 16.00 vigilie Tří králů; mše za + Marii Cvrkalovou 

farní kostel 18.00 za rodiče a manžele Boštíkovy 

Čtvrtek 
6.1. 

Slavnost Zjevení Páně 
Tři králové 

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

farní kostel 18.00 za farníky 

Pátek 
7.1. 

první pátek v měsíci 
 
sv. Rajmund z Penafortu 

Vendolí 9.00 na úmysl dobrodince 

fara 13.15 výuka náboženství;   14.00 výuka náboženství 

farní kostel 15.00 adorace 

Hradec 16.00 na úmysl celebranta 

farní kostel 18.00 za+ Františka Sklenaříka a živou rodinu 

Sobota  
8.1. 

 
   

sv. Josef 18.00 
za živou a + rodinu Martínkovu;  
opakování přípravy na biřmování z minulé neděle 

Neděle 
9.1. 

Svátek Křtu Páně 
končí doba vánoční; 
Vánoční výzdoba může být až 
do Hromnic 

sv. Josef 7.30 za+ Josefa Půlkrábka 

Hradec 8.00 za Bohuslava Taubera a jeho živou rodinu 

farní kostel 9.30 
za farníky; mše pro rodiny s dětmi; 
 příprava na 1. Sv. přijímání 

Vendolí 9.45 na úmysl celebranta 

Sklené  11.00 na daný úmysl 

farní kostel 15.30 !!!15.30 mše za farníky a v 16.30 Tříkrálový průvod 

                      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 51.000,-Kč;  na Sklené 4.000,-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/

