
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  
30.4. 

sv. Zikmunda,muč.;sv. Pia V.pp 
Sloní výlet do Březové; 7.45 

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+ P. Bohumíra Čuhela 

farní kostel 9.30 
za farníky; mše pro rodiny s dětmi; 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 s družičkami a ministranty 

Pondělí 
2.5. 

sv. Atanáše, biskupa a 
uč.církve 

farní kostel 9.00 
za živou a + rodinu Pacovskou, Smolíkovou , 
Luňáčkovou a +++ 

P.Marie Lány 18.00 na úmysl celebranta  

Úterý 
3.5. 

sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 
   

farní kostel 18.00 za+ Marii a Františka Jirušovy 

Středa 
4.5. 

sv. Floriána 

Dolní  Hradec 17.00 za+ Květu Hubínkovu,živou a + rodinu, syna Karla;+++ 

farní kostel 18.00 
za farníky; 4. května 1804 byl slavnostně vysvěcen 
kostel  Navštívení Panny Marie olomouckým světícím 
biskupem  Aloisem Josefem hrabětem Kolowratem 

Čtvrtek 
5.5. 

sv. Gotharda 
farní kostel 9.00 

za povolání, bohoslovce,zasvěcené , kněžstvo, rodiny, 
ochranu života, dobrodince a nemocné 

farní kostel 18.00 růženec a litanie 

Pátek 
6.5. 

sv. Jana Sarkandera, kněze a 
muč. 

Vendolí 9.00 na úmysl dobrodince 

fara  náboženství  13.15 a ve 14.00 

farní kostel 15.00 adorace 

Hradec 17.00 za+ Marii Cvrkalovou a syna Miloše 

farní kostel 18.00 za farníky 

Sobota  
7.5. 

Pouť Holubí studánka v 11.00 
 
Duchovní obnova v Koclířově mše v 
10.30 a v 17.00 

Olomouc   setkání zástupců synodních skupinek 

sv. Jiljí !!! 18.00 
za farníky- vigilie výročí znovuposvěcení kostela  
8.5. 1689 světícím olomouckým biskupem Johannem 
Josefem hrabětem Breünerem 

Neděle 
8.5. 

4. neděle velikonoční 
 
Panny Marie, Prostřednice 
všech milostí 

sv. Josef 7.30 za rodinu Tomkovu a Bezručovu 

Hradec 8.00 
na poděkování Panně Marii za pomoc a stálou 
ochranu pro nás i celý svět 

farní kostel 9.30 
za+ manžele Františka a Emilii Pavlíkovy, syna Fran-
tiška a Marii Prudilovou  

Vendolí  9.45 za+ rodiče Kumhálovy, syny a ++++  

Sklené  11.00 mše na daný úmysl;  

farní kostel 16.30 
za farníky; po mši adorace Služebníků Velekněžského           
Srdce Ježíšova 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; 
 

• 9. května 1804 byl slavnostně vysvěcen kamenohorský kostel sv. Maří Magdalény olomouckým světícím 
biskupem Aloisem Josefem hrabětem Kolowratem ; v  pondělí 9.5. v 17.00 mše v Kamenné Horce –
posvícení 

• Setkání pastorační rady bude ve čtvrtek  2.6.  v 18.00 (nikoliv v pátek 3.6) 

• Nedělní májové; jsou zvání družičky a ministranti ke službě; májová nenahrazuje účast na nedělní mši 
svaté 

• Děkujeme za postní almužnu: Hradec -10.045,-Kč, Vendolí 402,-Kč Svitavy  14.001,-Kč 
 

 
 

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

