
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  
16.4. 

Veliká noc  
vzkříšení Ježíše Krista 

farní kostel 19.30 vigilie Vzkříšení  na úmysl celebranta;  

Hradec 19.30 vigilie Vzkříšení  na úmysl celebranta;  

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 na daný úmysl   

farní kostel 15.00 svátostné požehnání  a adorace do mše 

farní kostel 16.30 za + maminku Zdeňku a +++ 

Pondělí  
18.4. 

Pondělí velikonoční  

sv. Josef 7.30 na úmysl celebranta 

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 

Úterý  
19.4. 

 
sv. Jiljí 14.00 pohřeb pana Jiřího Čuhela 

farní kostel 18.00 
za + manžela Jiřího Svatoše, rodiče z obou stran a za 
živou a + rodinu 

Středa  
20.4 

 
Hradec 17.00 za + Jana Bureše a celou rodinu 

farní kostel 18.00 za + Pavla Staňka 

Čtvrtek 
21.4. 

Děkanská rada svitavského 
děkanátu v 9.00 

farní kostel 9.00 
za povolání, bohoslovce, zasvěcené osoby, kněžstvo, 
rodiny, ochranu života, dobrodince, nemocné a 
konec válek 

   

Pátek 
22.4. 

 

Vendolí 9.00 na úmysl dobrodince 

fara  náboženství  13.15 a ve 14.00 

farní kostel 15.00 adorace 

Hradec 17.00 za + Václava a Bertu Rodinovy, živou a + rodinu a +++ 

farní kostel 18.00 za + Michala Kotlára a celou rodinu 

Sobota  
23.4. 

 
   

sv. Josef 18.00 
za + Karla Kratěnu, živé a + rodiny z obou stran 
při mši pomazání nemocných  

Neděle 
24.4. 

2. neděle velikonoční 
 

Neděle Božího Milosrdenství 
 

Pouť ve Velkých Opatovicích s 
rodákem biskupem Josefem 
Hrdličkou mše v 10.30 
 
1.výročí úmrtí  
P. Tomasze Wojciaka CP 

sv. Josef 7.30 
za rodinu Kubitovu a Rybářovu; pomazání nem-
ocných 

Hradec 8.00 za+ syna Jiřího a jehoživé rodiče a +++ 

farní kostel 9.30 
za + Simonu Hejdukovu roz. Rykrovu;  Missa mundi 
při mši pomazání nemocných   

Vendolí  9.45 na úmysl celebranta; pomazání nemocných 

Sklené  11.00 mše na daný úmysl; pomazání nemocných 

farní kostel 16.30 
za Jiřího Svatoše a rodiče z obou stran,živou a+rodinu 
při mši pomazání nemocných; po mši adorace  

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

• Děkuji za dary 22.000 ,-Kč na účet farnost Svitavy; děkuji za sbírku na  Svatou zem: Svitavy 3.700,-; 
Vendolí 1.550,-; Hradec 1.534,-Kč; též děkuji za sbírku na provozní výdaje farnosti: Svitavy 16.222,-; 
Vendolí 1.191,-; Hradec 3.514,-Kč. 

• Při mši na Neděli Božího Milosrdenství bude pomazání nemocných pro ty, kdo byli u zpovědi a mají 
zdravotní těžkosti nebo obtíže stáří. 

• Děkuji všem zpěvákům, varhaníkům, ministrantům, kostelníkům za jejich službu a těm kdo uklidili a 
nazdobili kostely na Velikonoce. 

• Děkuji firmě Kratěna za velikonoční výzdobu farního kostela. 

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

