
 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  
22.1. 

sv. Vincence, jáhna a muč. 
   

sv. Josef 18.00 
za + živou a + rodinu Stloukalovou a Pokornou         
příprava na biřmování  

Neděle 
23.1. 

3. neděle v mezidobí 
Neděle Božího slova 
 

sbírka na biblický apoštolát 

sv. Josef 7.30 za dar zdraví pro celou rodinu 

Hradec 8.00 za + Josefa Trapla,živou a + rodinu a +++ 

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

Vendolí 9.45 za + rodiče Černých a syny 

Sklené  11.00 na daný úmysl 

farní kostel 16.30 za farníky    příprava na biřmování po mši adorace 

Pondělí 
24.1. 

sv. Františka Saleského, bisku-
pa a uč.c. 

   

farní kostel 9.00  za   dar zdraví a Boží požehnání 

Úterý 
25.1. 

svátek Obrácení sv. Pavla 
apoštola 

   

farní kostel 18.00 za  + Josefu Báčovou a ++++ 

Středa 
26.1. 

sv. Timoteje a Tita , biskupů 
Hradec 16.00 na úmysl bratra  Jana 

farní kostel 18.00 za + Kamila Kotlára a celou rodinu 

Čtvrtek 
27.1. 

sv. Anděly Mericiové, panny 
farní kostel 9.00 

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

   

Pátek 
28.1. 

sv. Tomáše Akvinského, kněze 
a uč.církve 

Vendolí 9.00 na úmysl dobrodince 

fara 13.15 výuka náboženství od 13.15 a 14.00 

farní kostel 15.00 adorace 

Hradec 16.00 za+ Jana Kalouse a ctitele otce Vladimíra Hájka 

farní kostel 18.00 za + rodiče z obou stran a +++ 

Sobota  
29.1. 

sobotní památka Panny Marie 
   

sv. Josef 18.00 za + Margitu Kurťákovou; příprava na biřmování  

Neděle 
30.1. 

4. neděle v mezidobí 

sv. Josef 7.30 za+ Emilii Horákovou a celou rodinu 

Hradec 8.00 za + Tomáše Kučeru, živou a + rodinu a ++++ 

farní kostel 9.30 
za + Václav Neškudlu, + rodiče a ++++; Missa mundi                   
příprava na 1. sv. přijímání 

Vendolí 9.45 na úmysl celebranta 

Sklené  11.00 na daný úmysl 

K. Horka 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. 

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

