
 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  
21.5. 

sv. Kryštofa Magallanese, 
kněze a druhů 

farní kostel 12.00 
Církevní sňatek    
uzavřou Mgr. Terezie Říhová a Mgr. Tomáš Drška 

sv. Josef 18.00 
17.20 růženec  za mír na Ukrajině   
za +Václava Kocourka a +++; příprava na biřmování 

Neděle 
22.5. 

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

sv. Josef 7.30 za živou a + rodinu Rattmannovu, Vrabcovu a +++ 

Hradec 8.00 
za+ rodinu Novákovou, Kalasovu,Boucníkovu,jejich 
živé rodiny a ++++ 

farní kostel 9.30 
8.50 růženec za mír na Ukrajině 
za Františkaa Marii Zedníkovy; příprava na 
1.sv.přijímání 

Vendolí  9.45 za rodiče Vodičkovy a Coufalovy 

Sklené  11.00 mše na daný úmysl;  

farní kostel 16.30 
za farníky, opakování přípravy na biřmování; adorace 
až do 17.50 

farní kostel 18.00 májová pobožnost 

Pondělí 
23.5. 

sv. Jan Křtitel de Rossi 
farní kostel 9.00 za+ rodiče Kopsovy,sestru Madlu,bratra Františka+++ 

farní kostel 18.00 růženec a litanie za mír na Ukrajině a celém světě 

Úterý 
24.5. 

sv. Vincenc Lerinský 
 17.20 růženec misijního klubka 

sv. Jiljí 18.00 za rodinu Abrahamovu a Korcovu 

Středa 
25.5. 

sv. Bedy Ctihodného,  
sv. Řehoře VII. , sv. Marie 
Magdalény de Pazzi 

Dolní  Hradec 17.00 za Marcelu Vaňousovu 

farní kostel 18.00 
17.20 růženec 
za+ rodiče, + kmotry, za požehnání pro živou rodinu a  
za +++ 

Čtvrtek 
26.5. 

slavnost Nanebevstoupení 
Páně 

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

farní kostel 18.00 za farníky 

Pátek 
27.5. 

sv. Augustin z Canterbury 

Vendolí 9.00 na úmysl dobrodince 

fara  náboženství  13.15 a ve 14.00 

farní kostel 15.00 adorace 

Hradec 17.00 za+ Jana a Marii Nečasovy a +++ 

farní kostel 18.00 
17.00 růženec  za mír na Ukrajině 
za živé a + členy živého růžence a jejich rodiny 

Sobota  
28.5. 

 
   

sv. Josef 18.00 
17.20 růženec  za mír na Ukrajině   
za + rodiče Vostřelovy a rodinu;příprava na biřmování 

Neděle 
29.5. 

7. neděle velikonoční 

sv. Josef 7.30 za+ manžela, rodiče z obou stran a ++++ 

Hradec 8.00 za+ Miloše Cvrkala a rodiče 

farní kostel 9.30 
8.50 růženec  za mír na Ukrajině 
za živou a + rodinu Brajerovu (Missa mundi); příprava 
na 1.sv.přijímání 

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

Sklené 11.00 mše na daný úmysl;  

farní kostel 16.30 
za+ maminku a za babičku Annu Samkovou, opako-
vání přípravy na biřmování; 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; http://farnost-svitavy.cz 

• Děkujeme za sbírku na křesťanská media :Svitavy 8.588,-Kč; Hradec 3.100,-Kč; Vendolí 2010,-Kč 
• Tradiční fotbalový zápas “ženatí vs. svobodní“ bude v neděli 5.6.2022 odpoledne. Společné tréninky  v 

neděli 22.5. a 29.5. od 16.30 hodin na hřišti s umělým povrchem za gymnáziem. Kvůli povrchu nesmí 
být kopačky!!! 

• Děkuji za dary na farnost  Svitavy 53.500,-Kč 

• Pouť na Kalvárii v Jaroměřicích:   
o sobota 4.6. v 16.00 křížová cesta od dolního kostela, v 17.00 mše 
o neděle. 5.6. mše v 8.30 a hlavní poutní mše s biskupem Josefem Hrdličkou 10.30; ve 14.00 

požehnání 

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

