
 SVATÝ TÝDEN  - VELIKONOCE -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 

 

Datum   Liturgická památka Místo Hod. Úmysl 

Sobota 
9.4. 

 
sv. Josef 17.30 PŘEDVELIKONOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ 

sv. Josef 18.00 za  + Helenu Mrázkovou, živou a + rodinu z obou stran 

Neděle 
10.4. 

KVĚTNÁ   NEDĚLE 
• žehnání ratolestí 

• sběr postních almužen 

 
sbírka na pojištění kostelů  a 
odvody farností; 
 např.  srážkovné svitavských 
kostelů  cca 70.000,-Kč za rok 

sv. Josef 7.30 za farníky 

Hradec 
7.20 
8.00 

Křížová cesta; zpovídá P. Jan Slíva      
za+Annu Kopřivovou,manžela, rodiče, sourozence a rodinu 

farní kostel 9.30 za živou a + rodinu Škavradovu, + rodinu Veselou a + Alenu 

Vendolí  9.45 na úmysl celebranta;  9.30 zpovídá P. Jan   Slíva 

Sklené  11.00 mše na daný úmysl  zpovídá P. Jan Slíva      

sv. Josef 15.00 křížová cesta 

farní kostel 16.30 za+ rodiče Zieglerovy, Teplých, snachu Věru a zetě Luboše 

Pondělí 
11.4. 

sv. Stanislava 
farní kostel 9.00 za + Josefa Ryndu, rodiče a sourozence 

   

Úterý 
12.4. 

 
farní kostel 17.00 křížová cesta Misijního klubka 

farní kostel 18.00 
za + Anežku Voglovou , + Vlastu, + Blaženu Kozákovou a 
Anastázii Jakischovou 

Středa 
13.4. 

 
   

farní kostel 18.00 na poděkování za dar života, za+ rodiče z obou stran 

Čtvrtek 
14.4. 

Zelený čtvrtek 
bez umývání nohou 
 

sbírka na chudé 

Vendolí 16.00 mše na památku poslední večeře; za farníky 

Hradec 17.00 mše na památku poslední večeře; na úmysl celebranta 

farní kostel 18.00 
mše na památku poslední večeře; mše za kněžstvo;        bdění 
v Getsemanech  do 22.00; (nácvik liturgie v 17.15 ministranti) 

Pátek 
15.4. 

Velký pátek 
půst od masa pro zdravé lidi od 
14 let; půst újmy - zdraví lidé 
18-60 let 
sbírka na Svatou zemi 

Vendolí  16.00 velkopáteční obřady 

Hradec 17.00 velkopáteční obřady 

farní kostel 
 

8.30 ranní chvály; 12.00 křížová cesta – texty z Aleppa;  
15.00 korunka Milosrdenství; 

18.00 
velkopáteční obřady; nácvik obřadů v 17.15;- ministranti 
bdění u hrobu do 20.40 

Sobota  
16.4. 

Bílá sobota;   
rozjímání o Božím tichu 

farní kostel  
kostel celý den otevřený k tiché modlitbě; 8.30 ranní chvály; 
8.50 obřady katechumenů;  
9.00 nácvik liturgie pro ministranty; ministrantské agapé 

Veliká noc  
vzkříšení Ježíše Krista 

Hradec 19.30 vigilie Vzkříšení; na úmysl celebranta; od 9.00 otevřeno 

Fara Stodola  
mezi 15.00 a 16.30 příprava agapé: možnost přinést pokrmy 
do farní stodoly  

farní kostel 19.30 
vigilie Vzkříšení; za farníky;  
po bohoslužbě agape ve farní stodole – všichni jste zváni 

Neděle 
17.4. 

Velikonoce 
 

žehnání pokrmů 
 

Slavnost  Zmrtvýchvstání 
Páně 
 

sbírka na mzdový fond diecéze 

sv. Josef 7.30 za farníky 

Hradec 8.00 na úmysl celebranta                            

farní kostel 9.30 za Alexandra a Magdalénu Čonkovy 

Vendolí  9.45 za Františka Friedla a celou živou a + rodinu 

Sklené  11.00 mše na daný úmysl   

farní kostel 15.00 svátostné požehnání 

farní kostel 16.30 za+maminku Zdeňku a +++ 

Pondělí  
18.4. 

Pondělí velikonoční  

sv. Josef 7.30 na poděkování za přijaté milosti a dožití celé rodiny 

Hradec 8.00 Za + Miloše Cvrkala 

farní kostel 9.00 na úmysl celebranta (pozor mše v 9.00) 

Vendolí  9.45 za farníky 

K. Horka 18.00 za farníky 

                      Požehnané Velikonoce a radost Vzkříšeného vyprošují Vaši kněží 
                                                                                   P. Václav 604 326 621 ;  P. Petr  731 604 582;  P.Jan  731 402 045;  

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

