
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  
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 + Miloše Cvrkala; 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 !!! za farníky 

náměstí 16.30 Tříkrálový průvod 

Pondělí 
10.1. 

15.00 setkání seniorů na faře 
farní kostel 9.00  za + Jiřího Svatoše a rodiče z obou stran 

farní kostel 11.00 pohřeb paní Jiřiny Poláškové 

Úterý 
11.1. 

 
sv. Jiljí 10.00 pohřební rozloučení se sestrami sv . Vincence 

farní kostel 18.00 
za živou a + rodinu Luňáčkovou, Sádovskou a 
Pacovských, za +++ 

Středa 
12.1. 

 
Hradec 16.00 na úmysl bratra  Jana 

farní kostel 18.00 
na poděkování za dar života s prosbou za celou živou 
a + rodinu, za ++++ 

Čtvrtek 
13.1. 

sv. Hilaria, biskupa a uč.církve 
farní kostel 9.00 

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

farní kostel 17.30 ekumenické zpěvy z Taizé 

Pátek 
14.1. 

 

Vendolí 9.00 na úmysl dobrodince 

fara 13.15 výuka náboženství; 14.00 výuka náboženství 

farní kostel 15.00 adorace 

Hradec 16.00 za Aloise a Boženu Říhovy+ syna Václava a +++ 

farní kostel 18.00 za farníky 

Sobota  
15.1. 

 
Hradec 11.00 pohřeb pana Miloše Cvrkala 

sv. Josef 18.00 
za + Alexandra Čonku 1. Rok výročí úmrtí vzpomíná 
manželka s rodinou     příprava na biřmování  

Neděle 
16.1. 

2. neděle v mezidobí 

sv. Josef 7.30 za živou a + rodinu Rusovu 

Hradec 8.00 
za živou a + rodinu Pařízkovou, Svobodovu, Kovářovu, 
Šustrovu a +++ 

farní kostel 9.30 
za+ Jiřího, Ludmilu Murguovy, za + Emilii Zedníkovou 
a celou rodinu; 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; 
 

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

• Děkuji za dary na farnost Svitavy ve výši 12.000,-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/

