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

Sobota
sv. Matěje , apoštola
14.5.
sv. Žofie
5. neděle velikonoční
Neděle Farní stodola ve 14.00 zveme všechny
příznivce na ukrajinsko- české setkání
15.5.
u kávy,atd.
Možnost si prohlédnout minivýstavu
obrazů od ukrajinské umělkyně
Viktorie, která tam bude přítomna.

Místo

Hod.

sv. Josef

18.00

sv. Josef
Hradec

7.30
8.00

farní kostel

9.30

Vendolí

9.45

Sklené
farní kostel
farní kostel
Pondělí svátek sv. Jana Nepomuckého, farní kostel
16.5.
kněze a muč.
farní kostel
Úterý
17.5.
sv. Jiljí
Středa
18.5.

Dolní Hradec

17.00

farní kostel

18.00

farní kostel

9.00

sv. Josef

17.00

farní kostel
Vendolí
fara
farní kostel

18.00
9.00

Hradec

17.00

farní kostel

18.00

farní kostel

12.00

sv. Josef

18.00

sv. Josef

7.30

Hradec

8.00

farní kostel

9.30

sv. Jana I. pp a muč.

Čtvrtek
19.5.

Pátek
20.5.

11.00
16.30
18.00
9.00
18.00
17.20
18.00

sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze

Sobota sv. Kryštofa Magallanese,
21.5.
kněze a druhů

sv. Rity z Cascie
6. neděle velikonoční
Neděle
22.5.
sbírka na pronásledované křesťany

15.00

Vendolí
Od 17 hod fotbalový trénink na hřišti u Sklené
školy na Felberově ulici v Lánech.
farní kostel

9.45
11.00

farní kostel

18.00

16.30

Úmysl
17.20 růženec za mír na Ukrajině
za rodinu Nunvářovou, Martínkovou, živé a + rodiny;
příprava na biřmování
zaživou a + rodinu Prajslerovou a Novotnou
za+ rodiče Dvořáčkovy, celou živou a + rodinu a +++
8.50 růženec za mír na Ukrajině
na poděkování za dar života a za + rodiče
Nádvorníkovy a Sejkorovy; příprava na 1.sv.přijímání
za+ Karla a Věru Svobodovy, syny Karla a Stanislava,
rodiče z obou stran
mše na daný úmysl;
za farníky; přípravy na biřmování;adorace až do 17.50
májová pobožnost
za+ Františka Korce
růženec a litanie za mír na Ukrajině a celém světě
růženec misijního klubka
za rodinu Jílkovu, Matouškovu a Hendrichovou
za + rodiče Žličařovy, Hloušovy,Svojanovský, jejich
živou a + rodinu a+++
17: 20 růženec
na poděkování za přijatá dobrodiní a dožití celé
rodiny
za povolání, bohoslovce,zasvěcené , kněžstvo, rodiny,
ochranu života, dobrodince a nemocné
evangelické bohoslužby s večeří Páně
4. zasedání 34. SYNODU Českobratrské Evangelické
růženec a litanie za mír na Ukrajině a celém světě
na úmysl dobrodince
náboženství 13.15 a ve 14.00
adorace; 17.00 růženec za mír na Ukrajině
za + Marii Břouškovu, syna Ivana, jejich živé a +
příbuzné a +++
za+ Josefa Vychodila
Církevní sňatek uzavřou Mgr. Terezie Říhová a Mgr.
Tomáš Drška
17.20 růženec za mír na Ukrajině
za +Václava Kocourka a +++; příprava na biřmování
za živou a + rodinu Rattmannovu, Vrabcovu a +++
za+ rodinu Novákovou, Kalasovu,Boucníkovu,jejich
živé rodiny a ++++
8.50 růženec za mír na Ukrajině
za Františka a Marii Zedníkovy; příprava na
1.sv.přijímání
za rodiče Vodičkovy a Coufalovy
mše na daný úmysl
za farníky, adorace až do 17.50; opakovánípřípravy
na biřmování
májová pobožnost

P. Václav 604 326 621 ; P. Petr 731 604 582; P. Jan 731 402 045; http://farnost-svitavy.cz
• Tradiční fotbalový zápas “ženatí vs. svobodní“ bude v neděli 5.6.2022 odpoledne. Společné tréninky
budou předcházející dvě neděle (tedy již příští neděli 22.5.) od 17 hodin na hřišti na „Felberce“ v Lánech.

