
 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  
28.5. 

 
   

sv. Josef 18.00 za + rodiče Vostřelovy a rodinu 

Neděle 
29.5. 

7. neděle velikonoční 

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

Sklené  8.00 mše na daný úmysl 

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 ++++ 

Dolní  Hradec 11.00 
za živé a + poutníky, zejména Miloše Cvrkala a do-
brodince kapličky 

farní kostel 16.30 
za+ maminku a za babičku Annu Samkovou, adorace 
až do 17.50 

farní kostel 18.00 májová pobožnost 

Pondělí 
30.5. 

sv. Zdislavy 

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 

kaple Lány 18.00 na daný úmysl 

Úterý 
31.5. 

svátek Navštívení Panny Marie 
poutní mše  farní kostel Sy 

farní kostel 9.00 
za farníky; celodenní modlitba růžence za aktuální 
věci ve farnosti, rodinách, v diecézi, za mír ve světě 

farní kostel 18.00 za farníky 

Středa 
1.6. 

sv. Justina, muč. 
Hradec 17.00 za+ syna Jiřího a jeho rodiče a celou rodinu 

farní kostel 18.00 za Vlastu a Josefa Crhovy 

Čtvrtek 
2.6. 

sv. Marcelina a Petra, muč. 
farní kostel 9.00 

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

fara 18.00 setkání pastorační rady farnosti 

Pátek 
3.6. 

sv. Karla Lwangy a druhů 

Vendolí 9.00 na úmysl dobrodince 

fara  náboženství  13.15 a ve 14.00 

farní kostel 15.00 adorace 

Hradec 17.00 
za+ rodiče Matouškovy, syna Štěpána, jejich živou 
rodinu a ++++ 

farní kostel 18.00 za+ rodiče, + sestru Růženu a +++ 

Sobota  
4.6. 

Koclířov duchovní obnova 
mše v 10.30 a v 17.00 

fara 14.00 
zakončení Slůňatového roku - odpolední setkání pro 
všechny s kácením máje 

farní kostel 19.00 vigilie Slavnosti Seslání Ducha Svatého 

Neděle 
5.6. 

Slavnost  
Seslání Ducha Svatého 
 
Den  Letnic 
 
Pouť v Lačnově 

sv. Josef 7.30 za+ Otakara Rattmanna a ++++ 

Hradec 8.00 za farníky 

farní kostel 9.30 za farníky; příprava na 1.sv.přijímání 

Vendolí  9.45 za + Růženu a Jaroslava Horkých a rodiče z obou stran 

Sklené 11.00 na daný úmysl 

Lačnov 11.00 poutní mše svatá 

farní kostel 16.30 za farníky 

      P. Václav 604 326 621 ;  P. Petr  731 604 582;  P. Jan  731 402 045; http://farnost-svitavy.cz 

 

• Děkujeme za sbírku - pronásledované křesťany: Svitavy 10.727,-Kč; Hradec 2.900,-Kč; Vendolí 870,-Kč 

• Tradiční fotbalový zápas “ženatí vs. svobodní“ bude v neděli 5.6.2022 od 15hod na travnatém hřišti za 
gymnáziem. Společný trénink v neděli 29.5. od 16.30 hodin na hřišti s umělým povrchem za gymnáziem. 
Kvůli povrchu nesmí být kopačky!!! 

• Celodenní modlitba růžence v úterý 31.5. po dopolední mši až do večerní; modlitba začíná každou 
půlhodinu a záleží na každém v jakém stylu ji povede. 

• Noc kostelů v pátek 10.6. -  info na plakátech 

• 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;  
o neděle. 5.6. 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/

