
 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  
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 
 

sv. Jiří 
 

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 nemocných 

Hradec 8.00 za + syna Jiřího a jeho živé 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  

Pondělí 
25.4. 

sv. Marka , evangelisty 
   

farní kostel 9.00 za+ Františka Korce 

Úterý 
26.4. 

 
   

farní kostel 18.00 za + Valerii Kotlárovou  a celou  rodinu 

Středa 
27.4. 

 
Hradec 17.00 

za rodiče Hřebíčkovy, bratra Jaroslava a Evu 
Hřebíčkovou 

farní kostel 18.00 
za + manžela, rodiče, sourozence; rodiny z obou stran 
a +++ 

Čtvrtek 
28.4. 

sv. Petra Chanel, kněz 
sv. Ludvík Maria Gringon 

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

   

Pátek 
29.4. 

svátek sv. Kateřiny Sienské, 
panny a uč. církve 
patronky Evropy 

Vendolí 9.00 na úmysl dobrodince 

fara  náboženství  13.15 a ve 14.00 

Hradec 14.00 pohřeb paní Marie Kalasové 

farní kostel 15.00 adorace 

farní kostel 18.00 za + spolužáky Václava, Antonína a Petra 

Sobota  
30.4. 

Sloní výlet do Březové; 7.45 

sv. Zikmunda , muč. 
sv. Pia V.pp 

sv. Jiljí !!! 17.00  za rodinu Martínkovu a Nunvářovou; 

Fara 18.00 stavění máje a opékání buřtů; všichni jste zváni 

Neděle 
1.5. 

3. neděle velikonoční 
 
14.30 zahájení poutního období  u  
Mariánské studánky v Rychnově; 
žehnání sochy 
 
výročí úmrtí P. Bohumíra Čuhela 

sv. Josef 7.30 za+ rodiče Kalivodovy, sestru a celou rodinu 

Hradec 8.00 za+ Petra Matonohu a +++ 

farní kostel 9.30 
za farníky; mše pro rodiny s dětmi (křest Laury, San-
dry a Šarloty); po mši zpověď prvopřijímajících 

Vendolí  9.45 na úmysl celebranta 

Sklené  11.00 mše na daný úmysl 

farní kostel 16.30 
mše za + Bohumíra Čuhela, + rodiče a sourozence 
Blanku a Jiřího; po mši adorace až do 17.50 

farní kostel 18.00 májová pobožnost 

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

• Děkuji za dary 42.000 ,-Kč na   farnost Svitavy ; děkuji za sbírku na Mzdový fond: Sy-24.897,- + dar 5.000,-Kč; 

Vendolí 5.195,-Kč + dar 10.000,-Kč; Hradec 6.550,-Kč; Sklené 2.400,-Kč 

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

těžkosti nebo obtíže stáří (klidně od 60 let) 

• Májové; jsou zvání družičky a ministranti ke službě; májová nenahrazuje účast na mši svaté 

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

